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Ievadam.

« ...
Tā zeme ir mūsu, to nedos vairs

svešiem

Ne zemgals, ne latgals, ne sēlis, ne

kurs!
. .

»

P1 ūdon s.

Latvju tautas bruņotā spēka vēsture tikpat sena, cik senas

ziņas par mūsu tautu vispār. Gan slavenās, gan drūmās virk-

nēs pagājušie gadusimti rindo ziņas par seno latvju cilšu ka-

rapulkiem, to apbruņojumu, kauju paņēmieniem, cīņas prasmi

un vadoņiem. Teikās un it īpaši tautas dziesmās spilgti iezī-

mēts senču varoņgars kara gaitās, izteikta karotāju uzticība

tēvijai un vadoņiem, ticība uzvarai. Tautas atmiņa uzglabā-

jusi vēl šodien nostāstus par senām brīvības cīņām un šo cīņu

teiksmainiem varoņiem.

Latvijas vēsture zin stāstīt, ka XIII gadusimteņa beigās

ar zemgaliešu varonīgām cīņām izbeigusies latvju cilšu uzstā-

šanās par tautas neatkarību uz ilgākiem gadsimtiem un La-

tvijā sāk valdīt sveša vara.

Gan vairākkārt pēc tam ieročiem rokās latvju tauta cen-

tās atgūt zaudēto brīvību, — svešās varas pārspēks arvien

bez žēlastības to apspieda, lai tauta atkal saceltos. Senais,

vēl dzīvais cīņas un varonības gars, neskatoties uz verdzinā-

tāju spaidiem, nerimās, kamēr ārējie notikumi deva iespēju

panākt mūsu zemes un tautas neatkarību.

Šo lielo uzdevumu piepildīt musu tauta uzticēja savu ka-

ravīru ieročiem atbrīvošanas karā.





I. Armijas priekšvēsture un pirmsākums.

Ārējie apstākļi, kas sekmētu latvju tautas atbrīvošanu no

smagā svešinieku jūga, radās 1914. gadā, pasaules karam uz-

liesmojot. Šai karā latvju tauta, parādot neliekuļotu patrioti-

smu Krievijas cīņā pasaules karā, panāca, ka Latvijas aizstā-

vēšanai nodibinājās savs nacionāls karaspēks — latviešu

strēlnieku bataljoni, vēlāk pulki. Šo darbu, neskatoties uz

mūsu nelabvēļu augstiem sakariem un intrigām pie Krievijas

galma, retā sajūsmā veica visa latvju tauta, ar valsts domes

latviešu deputātiem Zālīti un Goldmani priekšgalā.

Sākot ar 1915. gada rudeni, līdz pat Rīgas krišanai 1917.

gadā, latviešu strēlnieku pulki veselā virknē kauju kļuva sla-

veni ar savu apbrīnojamo uzupurēšanos, varonību, pašierosmi

un disciplinu. Pazīdami katru taciņu, katru apstākli savā

dzimtā tēvu zemē, strēlnieki arvien to izmantoja uzvarai. Tasari

saprotams, jo strēlnieku pulkos iestājās vairums brīvprātīgo

latvju vīru, kas apzinādamies ziedoja savas dzīvības šai cīņai,

atzīdami, ka katra latvja pienākums aizstāvēt ar savu dzīvī-

bu mūsu dzimto zemi. Kas baidoties dzīvību ķīlā likt, saka

viens no lielākiem pasaules gariem, — pie īstas dzīvības ne-

varot tikt. No strēlnieku kaujām minēsim: 1916. g. 21. marta

kaujas uz dienvidiem no Doles salas, kur latviešu strēlnieki,

iztriecot vācus vairākās vietās no viņu ierakumiem, iznīcināja

un sagūstīja daudz pretinieka karavīru. 1916. g. 16.—23. jūlija

kaujas Ķekavas—Ikšķiles rajonā, kad strēlnieki ar lieliem pa-

nākumiem izlauzās cauri vairākām vācu stiprām aizsargu li-

nijām. «Nāves salas» varonīgo aizstāvēšanu. Ar šo vārdu

apzīmēja nelielu pussalu Daugavas dienvidus krastā, netāļ no

Ikšķiles. Šo svarīgo poziciju, ko uzskatīja par visas Rīgas

frontes atslēgu, latviešu strēlnieki varonīgi aizstāvēja pret
vācu nikniem un neatlaidīgiem uzbrukumiem.

Beidzot, — Ziemassvētku kaujas 1916. g. (no 5.—15. jan-
vārim 1917. g. j. st.). Šīs kaujas norisinājās Tīreļa purvos, ap

tā saukto Ložmetēju kalnu līdz Kalnciemam pie Lielupes.
Naktī uz 23. decembri (v. st.), bez iepriekšējas artilērijas sagata-
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vošanas, pārgriežot vācu ierakumu drāšu žogus, latviešu strēl-

nieki 2 vietās iebruka vācu frontes aizmugurē, nodarīdami tiem

jūtamus zaudējumus. Uzbrukums nāca vāciem negaidīts un

sacēla lielu uztraukumu. Strēlnieki nepārtrauktās cīņās ie-

spiedās arvien dziļāk vācu aizmugurē. Labi nocietinātie at-

balsta punkti — Ložmetēju kalns v. c. — krita strēlnieku rokās.

Latviešu strēlnieku varonība un pašuzupurēšanās Ziemas-

svētku kaujās aizskanēja tāļu pasaulē, saceļot visās valstīs un

tautās, pretinieku neizslēdzot, neliekuļotu apbrīnošanu. Zie-

massvētku kaujas vispārliecinošāki pauda pasaulei latvju tau-

tas varoņgaru, dodot visai tautai ticību saulainākai nākotnei.

Ikviens latviešu strēlnieks tautas acīs bija varonis, ikviens

strēlnieku vadonis — varonības cēlākais piemērs. Tauta šo

varoņu garu dievināja, vīdama ap to leģendas un apvienoda-

ma to vienā no spilgtākiem — pulkvedī Briedī. Pulkveža

Brieža cīņas prasme, laime, kas visur tam sekoja, mocekļa nā-

ve Krievijas komunistu moku kambaros (plkv. Briedi zvēriski

noslepkavoja Maskavā 1918. g. 26. augustā) padarījusi viņu

par latvju tautas strēlnieku laikmeta leģendāro varoni.

Bet ikviena kauja, ko latviešu strēlnieki tik sekmīgi ieva-

dīja, arvien bija ar asiņainiem zaudējumiem jāizbeidz tam-

dēļ, ka krievu karaspēks, kam vajadzēja strēlniekus pabalstīt,

parasti to nokavēja vai nedarīja nekā. Šādas krievu nevīžī-

bas dēļ strēlnieku zaudējumi nereti pārsniedza 60% ievainotos

un kritušos.

Ar katru latviešu strēlnieku uzvaru latvju tautā brieda ti-

cība, ka nav tāļu vairs laiks, kad latvju tauta varēs būt savas

zemes likteņu brīva lēmēja. Šīs ilgas jo zīmīgi izteicis dzej-

nieks Kārlis Skalbe kādā uzsaukumā latviešu strēlniekiem, sa-

cīdams :

«... Mēs esam maza tauta un kā grauds starp akmeņiem

tiekam saspiesti no svešām un naidīgām varām. Tāpēc mums

vajaga kopot visus spēkus uz vienu mērķi: uz mūsu tau-

tas un zemes aizsargāšanu un tiesību nodrošināšanu...».

Ar Ziemassvētku kaujām izbeidzās latviešu strēlnieku

varonīgo kauju posms. Krievijas 1917. gada marta revolūcija

armijā ievazāja politiku, kas kā epidēmiska slimība, īsa laika

sagrāva armijas pamatu — disciplinu. Liktenis lēma ari latvie-

šu strēlnieku gaitas ne tā, kā to cerēja pati tauta. Disciplinu

ārdošie komunistu solījumi strēlniekus noveda uz maldu ce-
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liem un daļa to, kas nesa citkārt varonīgo savas tautas aiz-

stāvju vārdu, maldināti pagrieza savai tautai muguru, uzsāk-

dami ērkšķainās gaitas pa Krievijas pilsētām un stepēm.

Dala apzinīgāko strēlnieku palika Latvijā un pulcējās ap

Latvju kareivju nacionālo savienību, kuras nolūks bija atgriezt

maldu ceļos aizgājušos strēlniekus, dala — ieklīdusi Krievijā,

bet atzinusi komunistu mācību maldīgumu un paturēdama acīs

savas tautas intereses, — kā Troickas un Imantas pulki caur

Sibiriju un jūrām atgriezās Latvijā.

Latviešu strēlnieku pulku dibināšana bija latvju tautas ce-

rību laikmets. Viņu varonīgās cīņas aicināja tautu ticēt un

paļauties pašu spēkiem. Izmisuma pilns bija latvju tautai lik-

teņa uzkrautais pārbaudījums, redzot savus cerētos nacionālos

karotājus aizejam maldu ceļus.

Pasaules kara postījumi Latvijā. Skaistās Ogres vasarnicas

1916. g. pārvērtušās drupās.

Tomēr, neskatoties uz latviešu strēlnieku liktenīgo galu,

viņu nozīme mūsu valsts neatkarības vēsturē paliekoša. Jo

latviešu strēlnieki bija tie, kas ar savu izcilus varonību un paš-

uzupurēšanos rādīja savai tautai, ienaidniekiem un visai pa-

saulei, ko spēj nacionāli apgarots karaspēks.

Viņu varoņdarbi kauju laukos padarīja Latvijas vārdu pazī-

stamu tālu aiz robežām, kam vēlākās atbrīvošanas cīņās bija

liela nozīme. Bet jāatzīst ari, ka daļas strēlnieku vēlākās gai-



8

tas komunistu kalpība ļoti liela mera bija jau mazinājušas uz-

ticību latvju nacionālam spēkam.

Latviešu strēlnieki sadega ne kara, bet internacionālisma

murgu ugunīs, lai viņu vietā uzliesmotu vēl spilgtāki un varonī-

gāki topošās Latvijas nacionālais karaspēks.

Latvju tautas brīvības karš nebija tāds, kāds tas parasti

mēdz būt citām valstīm un tautām. Tieši tad, kad viss likās

zaudēts, kad latvju tautai vairs nebija nekādu izredžu uz la-

bāku nākotni, dzima Latvijas Republika. Ideja, izvest dzīvē

seno tautas patstāvības sapni, pacēlās kā ceļa zvaigzne daudz

šausmu un posta piemeklētai tautai un vadīja to uz jaunu dzīvi

citādākos apstākļos, pāri vecās dzīves gruvešiem.
Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. no-

vembrī, jaunās valss un viņas Pagaidu valdības stāvoklis bija

visai neapskaužams. Visa zeme, kurā nesaudzīgi bija plosījies

karš, kurai pāri staigājis daudz sveša karaspēka, bija galīgi

izpostīta. Liela daļa dedzīgāko karotāju jau atdusējās zem

velēnām, vai bija izkaisīti uz visām pusēm. ledzīvotāji pa

gariem kara gadiem miesīgi un garīgi novārguši. Visur val-

dīja trūkums un posts. Pagaidu valdībai, uzsākot savu darbī-

bu, nebija ne santima naudas, nebija noorganizētu valsts iestā-

žu, nebija armijas un ieroču. Zemē valdīja vēl

okupācijas vara ar saviem komandantiem, kurus atbalstīja labi

bruņots karaspēks. Bija skaidrs, ka šādā stāvoklī latvju tau-

tas un Pagaidu valdības nodomu piepildīšanās nebūs iespēja-

ma. Tādēļ jau darbības sākumā Pagaidu valdība jo nopietnu

rūpību piegrieza nacionālā karaspēka dibināšanai. Šai darbā

daudz palīdzēja Latvju kareivju nacionālā savienība, pulcējot

latvju karavīrus un dibinot pirmās aizsardzības vienības.

Darbs bija grūts un darāms vislielākā slepenībā, lai to neiz-

jauktu Latvijai naidīgā okupācijas vara. Šī iemesla dēļ darbs

prasīja daudz takta un lietpratības un, galvenais, nesatricināmu

ticību saviem spēkiem un Latvijas patstāvībai.

1918. gada 6. decembrī, Pagaidu valdības ministru prezi-

denta K. Ulmaņa aicināts, apsardzības ministra pienākumus

uzņēmās agr. strēlnieku organizētājs Jānis Zālīts (miris 1919.

g. 9. decembrī, apbedīts Brāļu kapos, Rīgā). Apsardzības mi-

nistrija, roku rokā ar lekšlietu ministriju, tūlīt ķērās pie vis-

pārējā mobilizācijas plāna izstrādāšanas, Latvju kareivju na-
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cionalai savienībai līdz tam uzticēdama virsnieku un instruk-

toru pulcināšanu valsts aizsardzības darbam. Latvju kareivju

nacionālā savienībā pieteicās daudz brīvprātīgo. Nebija re-

tums, kad brīvprātīgo tuvinieki okupācijas karaspēkam atde-

va pēdējo silto kamzoli, cimdu, zeķu pāri, aiztaupīto sviesta

mārciņu, iekrātās olas, lai dēliem iegūtu šautenes un patronas,

ar kurām tie varētu stāties jaunās valsts sargu rindas. Lauci-

niekiem tādā ceļā izdevās iegūt no dezorganizēta vācu kara-

spēka pat vairākus ložmetējus.

Nāves sala.

Latvju kareivju nacionālā savienība, enerģiski pabalstī-

dama Apsardzības ministriju, informēja karavīrus un pilsoņus

par valdības darbību un tās turpmākiem nodomiem, izplatīja

tautā uzsaukumus, aicinādama aizstāvēt un pabalstīt valsti.

Viņa sekmēja Rīgas apsardzības rotu nodibināšanos, kurām

pirmā laikā uzticēja garnizona dienestu pilsētā. Tāpat savie-

nība saformēja instruktoru rezervi, no kuras vēlāk izauga

virsnieku (instruktoru) rota. Šai rotai lieli nopelni frontes aiz-

stāvēšanā un lielāku vienību dibināšanā vēlākā laikā.

Ari latvju studējošā jaunatne nepalika dīkā. Latvju stu-

dentu korporācijas no saviem biedriem saformēja 1. atsevišķo

studentu rotu ar kapteini Nikolaju Grundmani kā rotas koman-

dieri (miris varoņa nāvē 1919. g. 6. martā; apglabāts Brāļu ka-
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pos, Rīgā). Šī rota bij padota tieši apsardzības ministrim. Tas

tāpēc, lai valdībai būtu kaut viena vienība, kas nebūtu padota

vācu zemessargu pavēlniekam, kā tas bija no vācu okupācijas

varas noteikts. leročus studentu rota ieguva no vācu ieroču

noliktavām, kuras okupācijas karaspēks 1918. g. beigās apsar-

gāja ļoti pavirši.

Bez jau minētam vienībām Rīga saformejas Latgales virs-

nieku rezerves un apakšvirsnieku rotas.

Jau tūlīt pēc Latvijas valsts proklamēšanas ari vietējie

vācu pilsoņi jo sparīgi Rīgā, Jelgavā, Liepājā un c. formēja sa-

vu nacionālo karaspēku. Viņus šai darbā pabalstīja okupāci-

jas vara. īsā laikā vidējo vācu karaspēka vienībās bij pietei-

cies pāri 1000 vācu tautības pilsoņu no dažādām aprindām.

No Vācijas okupācijas karaspēka tai pašā laikā atdalījās lie-

lāks vairums vācu karavīru, kuru nolūks bij brīvprātīgi palikt

Latvijā. No šiem brīvprātīgiem vēlāk saformējās dzelzsbri-

gade (dzelzsdivizija). Vācu tautības karaspēka (landesvēra)

apgādāšanu un papildināšanu uzņēmās īpaša komisija — Lan-

deswehrkomission.

Vācu okupācijas armijai, saskaņā ar 1918. g. 11. novembra

pamiera noteikumiem, bij jāpaliek Latvijā tik ilgi, kamēr La-

tvijas Republikas valdība noorganizē savus bruņotos spēkus.

Neraugoties uz to, vācu okupācijas karaspēks steidzīgi izvācās

uz Vāciju, atstādams Latviju likteņa varā. Okupācijas kara-

spēkam uz pēdām sekoja Latvijas patstāvībai vēl naidīgāka

vara — Padomju Krievijas karaspēks.

Latvijai tobrīd karaspēka vēl nebija, tas tikai formējās,

kādēļ ari Padomju Krievijas karaspēku atturēt nevarēja. Re-

dzēdama tuvojamies briesmas, Latvijas Pagaidu valdība ie-

vadīja sarunas ar Vācijas valdības pārstāvjiem par kopējā bru-

ņotā spēka saformēšanu.

Šādu karaspēku paredzēja no 18 latviešu rotām un 3 la-

tviešu baterijām, 7 vācu rotām un 2 baterijām un 1 krievu ro-

tas. Kopā tas sastādītu: 26 rotas, 5 baterijas ar 6000 karavī-

riem un 870 zirgiem. Apbruņošanu un pārējo apgādi uzņēmās

okupācijas vara pret vēlāku samaksu. Pagaidu valdība uzņē-

mās rūpes par karaspēka uzturu un novietošanu. Par šī ka-

raspēka vadoni nolēma uzaicināt neitrālas valsts virsnieku (bij
domāts kāds zviedris), bet līdz tāda atrašanai pagaidām par

tādu iecēla vācu armijas majoru Šeibertu. Bet majors Šeiberts
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drīz vien aizbrauca uz Vāciju, jo nevarēja saprasties ar vie-

tējiem vāciem. Viņa vietā, ari uz īsu laiku, nāca ģenerālma-

jors barons Freitags-Loringhovens.

Vācieši vienošanos nepildīja. Latviešu saformētām ze-

messargu vienībām tie neizsniedza ne ieročus, nedz ari citu

kara materiālu (vai ari izsniedza loti trūcīgā vairumā), lai gan

visa tā tiem bija pārpilnībā. Aizejošais vācu karaspēks tos

labāk atstāja kā trofejas lieliniekiem. Turpretim, tās zemes-

sargu vienības, kas formējās no vācu tautības pilsoņiem, ap-

gādāja ja ne bagātīgi, tad pietiekoši.

Skats uz vācu pozicijām pasaules karā no Ikšķiles puses.

Protams, valdot šādiem apstākļiem, lielinieki gandrīz ne-

traucēti okupēja vienu Latvijas apgabalu pēc otra, jo vācu ze-

messargi vieni paši bija bēzspēcīgi atturēt lielinieku karaspē-

ka virzīšanos Latvijas iekšienē.

Padomju Krievijas karaspēks okupēja Latviju no divām

pusēm: Pleskavas un Daugavpils. 1918. g. 9. decembrī lieli-

nieki ieņēma Daugavpili, 17. decembrī Valku. No šīm vietām

tie gar dzelzsceļu turpināja virzīties tāļāk uz Rīgu.

Latvijas Pagaidu valdība darīja visu, lai glābtu valsti no

jauna posta. Viņa aicināja tautu ķerties pie ieročiem cīņai sa-

vas brīvības labā. Sekmīgākai cīņai ar Krievijas sarkano

armiju valdība, saskaņā ar minēto vienošanos ar okupācijas

varu, iedalīja visu valsti 4 apsardzības apgabalos, šo apga-
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balu priekšgalā nozīmējot piedzīvojušus, kaujās norūdītus

virsniekus. Šo apsardzības apgabalu priekšnieku uzdevumos

ietilpa: bruņoto spēku organizēšana, apbruņojuma savākšana

un pārzināšana.

Rīgas apriņķa apsardzības priekšniekam bija no 17.-20.

decembrim jāizved virsnieku un instruktoru mobilizācija Rī-

gas apriņķī. Uz šo mobilizāciju, neraugoties uz pretaģitaciju

no lielinieku aģentiem, atsaucās kupls skaits — 300 virsnieku

un instruktoru. Virsniekus iedalīja virsnieku rezerves, bet in-

struktorus Latgales instruktoru rotā. 23. decembrī par in-

struktoru rezerves rotas komandieri iecēla kapteini Jāni Ba-

lodi (vēlāk Armijas virspavēlnieks, tagad atv. ģenerālis un Sa-

eimas deputāts), bet 28. decembrī par Virsnieku rezerves ro-

tas komandieri pulkvedi-leitn. Oskaru Kalpaku (pirmais Armi-

jas virspavēlnieks, miris varoņu nāvē 1919. g. 6. 111, apbedīts
dzimtenes Visagalas kapos Meirānos).

No Krievijas Latvijā sabraukušie komunistu aģenti ne-

traucēti attīstīja reti rosīgu darbību, uzaicinot iedzīvotājus

nepretoties sarkanai armijai, neklausīt Pagaidu valdības rīko-

jumiem un mobilizācijai, piedraudot nepaklausīgos pārmācīt.

Valdība bija bezspēcīga to novērst, jo tās rīcībā tolaik nebij

attiecīgu iestāžu, tāpēc, ka visu faktisko varu, ari policiju, tu-

rēja vēl savās rokās vācu okupācijas iestādes.

Drošsirdīgākie un apzinīgākie latvju pilsoņi tomēr nelāvās

iebaidīties un rosīgi turpināja bruņoto spēku organizēšanu.

Visās Latvijas malās šie darbi, kaut ari ievadīti, deva samērā

vājus panākumus. Latvijas valsts pilsoņos pārāk lēni attīstī-

jās Latvijas valsts nepieciešamības apziņa. Tautas masās to-

reiz vēl trūka sajūsmas un gribas nest upurus, kas

bija vajadzīgi valsts jaunradīšanas darbam tik neparasti

sarežģītos un grūtos apstākļos. Latvijas pilsoņi, kas gadu-

simtus ilgi atradušies zem visdažādāko svešu valdinieku va-

ras, garīgā un materiālā atkarībā, nespēja apsvērt tautas ne-

atkarības svētīgo nozīmi. Vairumam vēl trūka nepiecieša-

mās ticības mūsu tautas spēkiem; tādēļ ari sākumā izturēšanās

bija vienaldzīga, vai noraidoša. Pagaidu valdību tās sarež-

ģītos pienākumos nesavtīgi un uzticīgi atbalstīja tikai šaurā-

kā, attīstītākā sabiedrības dala, kas atdeva sevi visu jaunās

valsts rīcībā.

Bez tam Pagaidu valdības darbu bruņoto speķu orgāni-
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zēšanā ļoti kavēja okupācijas vara, kas latvju karavīriem lie-

dza ieročus un kara materiālu, kavēja mobilizācijas izvešanu,

it īpaši provincē. Pagaidu valdībai uz katra sola atkārtoti

bij jāuzduras uz panākto norunu nepildīšanu, ko okupācijas ie-

stādes gan solījās novērst, bet tālāk par solījumiem netika.

Tā Vidzemes kara apgabala priekšniekam pulkvedim Api-

nim, kopā ar pulkv.-leitn. Kalpaku nonākot Cēsīs 11. decembrī,

vltn. Pūriņš gan varēja stādīt priekšā 50 apbruņotu karavīru,

bet ari tie ieročus bija sadabūjuši paši vai ar Latvju kar. nac.

savienības palīdzību. Sarkanarmijas straujais iebrukums

Vidzemes aizstāvēšanas nodomus galīgi izjauca. Izjauca ari

projektēto pulkv.-ltn. Kalpaka plašo izlūkošanu.

20. decembrī Cēsu rota papildinājās ar Madonas brīvprā-

tīgo pulciņu virsleitnanta (tagad pulkveža un 12. Bauskas

pulka komandiera) Jāņa Ezeriņa vadībā.

Ložmetēju kalns.

18. decembrī Rīgā ieradās angļu eskadra admirāļa Sin-

klera vadībā. Ar eskadru ieradās ari Anglijas pilnvarotais

Baltijas zemēs Bozankēts. Ar eskadres un pilnvarotā iera-

šanos Pagaidu valdība sagaidīja, ka Sabiedrotie tagad aktivi

pabalstīs valsts nostiprināšanos; sagaidīja ari, ka Sabiedrotie

piespiedīs Vāciju pildīt pamiera noteikumus ieņemtās zemēs

un palīdzēs novērst šķēršļus, kas radušies no okupācijas va-
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ras rīcības. Tamdēļ pilnīgi saprotams, ka Liepājā un Rīgā

angļu eskadru uzņēma ar gandarītu sajūsmu kā iedzīvotāji,

tā valdība.

22. decembrī lielinieki ieņēma Valmieru. Tai pašā dienā

vācu okupācijas karaspēks atstāja Cēsis. Pēc izlūkošanas

Valmieras virzienā Cēsu rota 23. decembrī atkāpās no Cē-

sīm uz leriķiem. Tā kā nelielā vienība nevarēja atturēt ne-

salīdzināmā pārspēka uzmākšanos, tā, atšaudoties no lielinieku

priekšējām daļām, turpināja pakāpenisku atkāpšanos ari tā-

lāk. 25. decembrī rota sasniedza Līgati. Tur rotai nāca zi-

nāms, ka lielinieki izvirzījušies jau starp Līgati un Siguldu.

Notiek sadursme ar lielinieku priekšdaļām. 26. decembrī Inču-

kalnā pienāk vācu landesvērs un nomaina Cēsu rotu, kas dodas

uz Rīgu, kur nonāk 27. decembra vakarā. Jāteic: Cēsu rota

bij pirmā latvju vienība, kas saņēma kaujas kristību par

Latviju.

Kā jau teikts, Krievijas sarkanarmija tuvojās Rīgai divos

virzienos: pa Rīgas-leriķu un Rīgas-Daugavpils dzelzceļiem.

Tādā kārtā decembra beigās bija okupēta gandrīz visa Vid-

zeme un Zemgales austrumu daļa. Vācijas karaspēks jopro-

jām bez cīņas atstāja komunistiem pilsētas un sādžas.

Pagaidu valdība ar vāji apbruņotu spēku mazumiņu sar-

kanarmiju atturēt nevarēja. Ari vācu zemessargi bij pārāk

niecīgs pretspēks.

30. decembrī lielinieki uzbruka landesvēram pie Siguldas.

Landesvērs pozicijas noturēt nespēja un ar jūtamiem zaudē-

jumiem atgāja uz Inčukalnu.

1919. g. 1. janvāri pec neizdevīgas kaujas landesvērs bija

spiests atiet pār Juglu un uzspridzināt tiltu.

Padomju Krievijas sarkana armija stāvēja Rīgas vārtu

priekšā. Bija skaidrs, ka Rīgu glābt neizdosies.

Gan vēl 1. janvārī apsardzības ministrs deva rīkojumu

Kalpakam ar Cēsu un Instruktoru rezerves rotām iziet uz Ro-

pažiem, bet apbruņojuma un municijas trūkums un citi, neat-

karīgi no šīm vienībām, apstākļi spieda ministri šo savu rīko-

jumu mainīt. Tādējādi valdība, bezspēcīga viena pati novērst

daudzos nepārvaramos šķēršļus, kādus tās darbā lika Latvi-

jas brīvvalsts atklātie un slepenie ienaidnieki, bija spiesta pret

savu gribu atdot jaunās valsts galvas pilsētu naidīgās varas

karaspēkam un komunistu varmācībām.
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Pagaidu valdības rīcība esoša karaspēka vadību apsar-

dzības ministrs uzticēja plkv.-ltn. Kalpakam.

1919. g. 3. janvārī pīkst. 7 no rīta, kad valdības iestādes

un valdība Rīgu bija atstājušas, plkv.-ltn. Kalpaks ar Latvijas

valstij palikušo nelielo saujiņu karavīru atstāja Rīgu, atkāp-

damies uz Jelgavu un tālāk soli pa solim Kurzemes iekšienē,

lai pie Ventas apstātos un uzsāktu Latvijas atbrīvošanu.

Tas pašas dienas rīta pa Peterpils (tagad Vidzemes) šo-

seju Rīgā ienāca lielinieku karaspēks.

Landesvēra Oberštabs tagad uzņēmās vadību par visiem

kaujas spējīgiem latviešu un landesvēra spēkiem, pie kam

kara apgabalu pārvaldes, kas pie patreizējiem apstākļiem ne-

varēja vairs darboties, pavēlēja izformēt līdz 6. janvārim.

II. No Ventas līdz Rīgai.

Kurzemes atbrīvošana.

3. janvāra vakarā plkv. Kalpaks ar savu karaspēku iera-

dās Jelgavā. Stāvoklis pēc iziešanas no Rīgas bija galīgi

neskaidrs un nenoteikts. Lai dabūtu norādījumus tālākai dar-

bībai, plkv. Kalpaks ar saviem rotu komandieriem apmeklēja

apsardzības ministri Zālīti. Pie ministra noskaidrojās, ka

Pagaidu valdība nākošās dienās pārcelsies uz Liepāju, līdzi

ņemot Studentu rotu valdības apsardzībai.
5. janvārī plkv. Kalpaks izdod savu pirmo pavēli, ar kuru

viņam padotās vienības (Cēsu rotu, Virsnieku rezerves rotu,

Latgales virsnieku rotu, Latgales instruktoru rotu, Otro un

Trešo zemessargu rotu) apvieno 1. Latviešu atsevišķā batal-

jonā, kas savukārt sastādās no 2 kauju rotām. Šīs rotas ko-

mandēja: 1. rotu — kapteinis Balodis, 2. rotu — kapteinis

Skujiņš.

Tās pašas dienas vakarā jaunformētais bataljons ieņem
Olaines pozicijas, apmezdamies vecajos pasaules kara vācu

ierakumos.

6. un 7. janvārī uz Rīgas pusi izsūtītā izlūkošana noskai-

dro, ka bataljona kreisā spārnā stipras sarkanarmiešu daļas

izgājušas no Rīgas uz Tukumu. Tai pašā dienā nāca zināms,
ka bataljona labajā spārnā pie Vecmuižas pretinieks izsitis

vācu daļas, kurām sekojis līdz lecavai. Bez tam ievērojami

pretinieka spēki grupējās Baldones, Mežotnes un Garozes
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staciju rajonos. Pretinieka nolūks bija skaidrs: centrā palie-

kot uz vietas, abiem spārniem apņemt latviešu un landesvēra

daļas, atgriežot tām ceļu uz Liepāju.

Sakarā ar radušos stāvokli un vācu vadības — Oberštaba

rīkojumu, 8. janvārī rīta agrumā Atsevišķais bataljons atstāj

ari Jelgavu un pa šoseju aizgāja līdz Dobelei. Sakari ar Pa-

gaidu valdību bija pārtrūkuši. Šai baigā brīdī atzīmējama

Oberštaba noteiktība. Viņa pavēles asas un nosvērtas, kas,

piešķirot ari pplkv. Kalpakam zināmu rīcības brīvību, atstāja

labvēlīgu iespaidu. Saskaņā ar Oberštabu, plkv. Kalpaks ar

bataljonu atiet no Dobeles tāļāk uz Jaunsesavu, no kurienes

11. janvāra rītā turpina atiešanu uz Lielauci, kur bataljons

apmetas Lielauces pilī.

Piemineklis kritušiemkaravīriem
Nāves salā.

14. janvārī plkv. Kalpaku apmeklēja Oberštaba priekš-

nieks hauptmanis fon Bekmans, lai apspriestos par stāvokli-

Šai apspriedē nāca pie vienprātīga slēdziena, ka jāsūta no At-

sevišķā bataljona un landesvēra priekšstāvji uz Liepāju pie
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Apsardzības ministra Zālīša, lai noskaidrotu stāvokli un tā-

lāko darbības plānu. Šī apspriede nolēma ari — likt priekšā

partizāņu kara vešanas veidu, kas būtu izvedams ar vislielāko

aktivitāti. No Atsevišķā bataljona kā delegātu nozīmēja kap-

teini Balodi, kas kopā ar landesvēra delegātiem aizbrauca uz

Liepāju.
Pa to laiku Liepājā sākās jo rosīga Pagaidu valdības un

Apsardzības ministrijas darbība, kas pēc Rīgas atstāšanas bija

jāsāk no gala. Formēja jaunas vienības, vāca brīvprātīgos un

stājās pie pakāpeniskas mobilizācijas izvešanas Liepājā un

vēl atlikušā Latvijas daļā. Janvāra vidū valdība iecēla kapt.

Zemitanu par kara lietu priekšstāvi Estijā. Tas tūlīt dodas

uz turieni un stājas pie latvju karaspēka noorganizēšanas

Estijas teritorijā. Jau 20. janvārī Estijas valdība dod piekri-

šanu Tallinā, Pērnavā, Tartū formēt latviešu pašaizsardzības

rotas, pa 2 rotām katrā pilsētā.

15. janvāri Liepāja saka formēties ari firsta Līvena nodala,
kas jau 30. janvārī uzsāka savas kaujas gaitas.

Pagaidu Valdība nolēma sūtīt uz ārzemēm delegāciju, lai

izgādātu pie Sabiedrotiem vai neitrālām valstīm militāro pa-

balstu Latvijas atbrīvošanai. Delegācijas panākumi bija pie-
tiekoši labi un jau samērā drīz Liepājā saņēma pirmo Sabie-

droto ieroču sūtījumu.

Tāpat bija apsolīta Sabiedroto palīdzība pārtikas līdzekļu

piegādāšanā. Pagaidu Valdības delegācija ārzemēs panāca ari

pilnīgu vienošanos ar kaimiņu valstīm — Estiju un Lietavu —

par kopēju kara darbību pret komunistiem un savstarpēju pa-

līdzību visu triju republiku aizsardzībā.

16. janvārī agri no rīta Lielauces pili novietoto atsevišķo
bataljonu iztraucē lielinieku uzbrukums.

No apsardzības vienībām pienāca ziņa, ka lielinieki diez-

gan prāviem spēkiem uzbrūkot Virsnieku rotas priekšējām
dalām un virzoties uz Lielauci. Par šo kauju, kurā latviešu

vienības zem Kalpaka vadības saņēma kaujas kristību, Kal-

paka bataljona arķiva materiālos lasām sekošo: «Pulkvedis

Kalpaks pavēlēja izvest Cēsu rotu no pils un lika tai sagata-

voties uz iziešanu. Virsnieku rota pa to laiku jau bij iesākusi

sīvu kauju ar pretinieku pie pils parka. Lai nodrošinātu spār-

nus, plkv. Kalpaks pavēlēja vienu dalu no Cēsu rotas sūtīt

virzienā uz Auces krogu un Auces mežsargu mājām. Pārē-
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jiem Cēsu rotas kareivjiem pavēlēja doties uz kreiso spārnu,

ar uzdevumu apiet pretinieka labo spārnu. Tajā laikā, kamēr

Cēsu rota mēģināja apiet ienaidnieku no spārniem, Virsnieku

rota veda sīvu cīnu pie muižas parka malas ar vairākas rei-

zes pārspēkā esošu pretinieku. lenaidnieks, redzot, ka Cēsu

rota apiet viņa labo spārnu un no centra turpina stipri uz-

brukt Virsnieku rota, spiedienu neizturēja un sāka panikā at-

kāpties uz kādu kilometru attālo mežu. Dziļa sniega dēļ ienaid-

niekam sekot bija grūti. Apstājās šaušana kā no ienaidnieka, tā

ari mūsu puses. Apmēram pēc kādas pusstundas ienaid-

nieks atkal mēģināja nākt uzbrukumā, bet no Virsnieku rotas

karavīriem tika ar zaudējumiem atsists.» —

Cīņa bija ilgusi 3 stundas, pēc kam lielinieki atkāpās uz

Dobeli. Kalpaka bataljonam bij 4 krituši un 6 ievainoti. Uz-

bruka 2. Padomju Latvijas strēlnieku pulka viens bataljons,

jātnieku eskadrona pabalstīts.

Reizē ar uzbrukumu Lielauces pilij, lielinieki bija uzbru-

kuši ari Vecaucei, kur atradās landesvērs. Kauja pie Vec-

auces bij vilkušies pāris stundas. Landesvērs uzbrukumu ne-

bija izturējis un atkāpies no Vecauces. Ari latviešu daļas sa-

ņēma rīkojumu atstāt Lielauci un, atejot caur Vecžvārdi un

Skrundu, apmesties Lēnes muižā viņpus Ventas. Tur Atse-

višķais bataljons nonāca 18. janvārī, vakarā. Latviešu bruņoto

spēku jaunais uzdevums tagad bija: pastiprināta izlūkošana.

Pa tam no Liepājas bij atgriezies kapteinis Balodis, kur

tas sīki noskaidrojis stāvokli, no kam plkv. Kalpaks taisīja slē-

dzienu, ka turpmāk jāpaļaujas uz saviem spēkiem vien, negai-

dot no ārienes (ārzemēm) nekādus palīgus.

Kaut gan Kalpaks ar savu bataljonu bija spiests atkāpties,

šī atkāpšanās nebija sakaušanas sekas. Kalpaks, atrazdamies

pastāvīgos saskāros ar ienaidnieku, uzmanīja katru viņa ku-

stību un lielinieki nekur nevarēja izlietot nejauša uzbrukuma

priekšrocības.

23. janvārī nāk Oberštaba pavēle atiet uz Rudbāržiem.

Rudbāržos nonākot jau saņēma citu pavēli: atiet aiz Rudbār-

žiem un nostiprināties Aizpurvu māju rajonā. Nākošu dienu

izlūki ziņoja, ka ne Lēnēs, ne Rudbāržos ienaidnieka nav, bet

lielāki spēki novietojušies Skrundas muižā. No šīm ziņām un

stāvokļa radās jauna pavēle — ieņemt Lēnes un Rudbāržu

muižas. Kalpaka Atsevišķais bataljons 25. janvāra rītā stā-
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jās pie šī uzdevuma izpildīšanas. Šī ir visievērojamākā diena

Atsevišķā bataljona vēsturē. No Ventas krastiem sākās ie-

šana uz priekšu, kas noveda pie Rīgas un Latvijas atbrīvoša-

nas no komunistu terora. Kalpaka bataljons minētās muižas

ieņēma bez kaujas.

Piemineklis Ložmetēju kalnā.

Tās pašas dienas vakarā Atsevišķam bataljonam pienāca
no Liepājas pirmais 50 vīru lielais papildinājums, kuru ieda-

līja Cēsu rotā. Papildinājums un kaujas iniciatives pārņem-
šana jūtami pacēla Kalpaka karotāju garastāvokli. Ar jaun-

formēto vienību ierašanos frontē bija skaidrs, ka aizsargāšanās
laikmets izbeidzies un sākās Latvijas noteikta un pakāpeniska
atbrīvošana.
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Jau 27. janvārī dotā pavēle, ka bataljonam 28. janvārī

pīkst. 14,00 jāuzbrūk Skrundai, bija pirmais solis uzsākt ak-

tivu Latvijas atbrīvošanu no naidīgās lielinieku varas.

. Sengaidīto ziņu Kalpaka karavīri uzņēma ar nedalītu

prieku.

28. janyarī uzbrukums nenotika. To pārcēla uz 29.

pīkst. 6. Šinī uzbrukumā piedalījās Virsnieku un Cēsu rotas,

kā ari daļa firsta Līvena nodaļas kapt. Didorova vadībā. Kal-

paka bataljona arķiva materiālos par šo kauju lasām:

«Kā tas pavēlē sacīts, uzbrukums iesākās taisni pīkst. 6

no rīta. Tai pašā laikā ari artilērija atklāja uz Skrundu ļoti

sekmīgu uguni. Kad mūsu daļas tuvojās Skrundas baznīcai un

muižai, ienaidnieks sāka nikni šaut ar ložmetējiem. Lielinieki

atradās stipri nocietinātās pozicijās, paaugstinājumos pie

baznīcas. Ari muižas stiprās akmeņu sienas viņiem deva spē-

cīgu patversmi. Mums bij jāiet pa klaju lauku, kuru ienaidnieks

apšaudīja. Tikai ap pīkst. xl
2
9 ieņēmām muižu un baznīcu.

Lielinieki panikā bēga, atstādami mūsu rokā vairākus ložme-

tējus un kritušus».

Pēc šīs pirmās, panākumiem vaiņagotās kaujas, bataljona

izlūki devās pāri Ventai uz Buļļu muižu, kuru, pabalstīti no

vācu landesvēra artilērijas, viņi ieņēma, atrazdami daudz

medikamentu, kas mūsu karaspēkam ļoti noderēja.

Ar Skrundas muižas ieņemšanu izlīdzinājās fronte un no-

dibinājās dabīga aizsardzība gar Ventu.

Tai pašā laikā, kad bataljons cīnījās pie Skrundas, lieli-

nieki uzbruka Lēnes muižas sardzei, to ielenkdami. Ari te paši
ielenktie uzbrukumu likvidēja, piespiezdami uzbrucējus bēgt.

Šī pirmā uzvara, kuru ar atzīstamu lietpratību un veiksmi

vadīja plkv. Kalpaks, radīja jo sirsnīgu atbalsi valdībā, iedzī-

votājos un pašos karotājos.

Ar šo un sekojošam Kalpaka karotāju uzvaram ari Pagai-

du valdībai radās stingrāks pamats zem kājām.

Izlietojot starpkauju laiku, uz Kalpaka rīkojumu, virsnieki

iepazīstināja vietējos iedzīvotājus ar Pagaidu valdības cen-

tieniem un atbrīvošanas karaspēka rīcību. Daudzos novados

iedzīvotāji tikai pirmo reizi dzirdēja par Latvijas republikas

nodibināšanos.

30. janvāri lielinieki ar prāviem speķiem uzbruka Vents-
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pilij, kur atradās neliela vācu nodala, un ieņēma to. Kada

cita lielinieku nodala ieņēma Kuldīgu.

Ar šo manevri lielinieki bija ielenkuši Liepāju pusriņķī.

Mūsu karaspēks vēl niecīgs, vāji apgādāts, atradās uz linijas:

Lipaiķi -Venta -Skrunda -Lēne-Nikrāce - Vaiņode - Priekule -

Skoda. Landesvērs apsargāja kreiso spārnu uz ziemeļiem no

Skrundas. Skrundas -Lēnas rajonu — Latviešu atsevišķais

bataljons. Nīkrāces un Vaiņodes rajonus — vācu dzelzsdivi-

zijas daļas. Atsevišķā studentu rota apsargāja Liepājas -Prie-

kules dzelzceļa liniju.

Sarkanarmijas tuvošanās Rītprūsijas robežām galu galā

Vāciju pārliecināja, ka tās līdzšinējā rīcība var dārgi maksāt

viņai pašai. Vācijas valdība atsūtīja par sava karaspēka ko-

mandieri uz Liepāju ģenerāli fon der Golcu, kas īsā laikā bij

iztīrījis Somiju no lielinieku karaspēka. Viņš uzņēmās visu

bruņoto spēku pavēlniecību un enerģiski ķērās pie darba.

Ari Latvijas armijas iestādes enerģiski turpināja bruņoto

spēku organizēšanas darbus. Liepājas apriņķī notika vairā-

kas mobilizācijas, kurās ieradās zināms skaits jaunu karotāju.

Drīzi vien lielinieku spēki tika iztriekti no Ventspils un

Kuldīgas. Iniciativi, kuru pārņēma Latvijas nenogurstošie

aizstāvji, tie paturēja ari turpmāk. lenaidnieks cieta neveiksmi

pēc neveiksmes.

Bet bez ienaidniekiem frontē, Latvijas Pagaidu valdībai

nācās izturēt sīvu cīņu ar daļu no vācu muižniecības. Pre-

tēji lielākai daļai vietējo vāciešu, kas, karojot ar lieliniekiem,

atbalstīja jauno valsti, ziedodami savas dzīvības, vācu muiž-

nieki, ar retiem izņēmumiem, vēl vienmēr negribēja šķirties

no savām priekšrocībām. Tie darīja visu, lai dabūtu pie malas

tiem nevēlamo tautas valdību. Viņu vēlēšanās bija, paliekot

joprojām par zemes valdniekiem, pārvērst Latviju par vācu

koloniju. Turpretim, Pagaidu valdības centieni bija, lai tautas

vēlētie pārstāvji, bet ne kāda šaura sveštautiešu grupa, kļūtu

par zemes likteņu lēmējiem. Pateicoties saviem sakariem, vā-

cu muižnieki dabūja savā iespaidā vācu karaspēka vadību un

Oberštabu, noskaņodami tos naidīgi latvju tautai un viņas

valdībai.

Šis naids izpaudās jau ģenerāļa fon der Golca aizliegumā
Pagaidu valdībai izsludināt mobilizācijas. Tas izskaidrojams
ar bailēm, ka latviešiem neizaugtu pārāk liels karaspēks, ar
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kuru vāciešiem būtu jārēķinās. Uz vāciešiem pašiem, pro-

tams, visi šie aizliegumi neattiecās. Bez šiem naida izpaudu-

miem vācu muižniecība loloja ari slepenus plānus pret Latviju.

Tā 18. februārī Liepājā iebrauca zviedru tvaikonis «Runeberg»,

Kontrolējot pasažieru bagāžu un dokumentus, iekšlietu mini-

strijas ierēdņi pie kāda zviedru pulkveža Edlunda atrada aiz-

domīgu paketu. Paketu atvēra un tanī atrada daudz dažādu

vēstuļu, manuskriptu un politisku dokumentu. No visu šo do-

kumentu satura nāca gaismā muižniecības landmaršaļa fiein-

richa fon Strīķa sazvērestības plāns pret Latvijas valsti.

Strīks nozuda. Fon der Golcs, slēpdams sazvērestības pē-

das, aizliedza Pagaidu valdībai izdarīt nepieciešamās kratīša-

Kalpakieši Rudbāržu pilī 1919. g. februarī.

nas, kā ari darīt atklātībai zināmu sazvērestības dokumentu

saturu. Sazvērestības nolūks bija: gāžot Latvijas tautas val-

dību, sagrābt visu varu savās rokās, lai pēc tam iznīcinātu ari

Estijas un Lietavas republikas un nodibinātu vienotu Baltijas

valsti zem Vācijas virskundzības. Pēc sazvērestības atklāša-

nas Baltijas muižniecība raisījās vaļā no līdzdalības šinī sa-

zvērestībā. Ari Vācijas valsts pilnvarnieks Latvijā Vinnigs

oficiāli nosodīja sazvērestību. Dokumenti, turpretim, stāstīja

pretējo.

Pagaidu valdības stingra un noteikta rīcība pret Baltijas

muižniecības nodomiem nostiprināja viņas cieņu latvju tautā.

Ka atsaucas Kalpaks ar saviem karotajiem uz visiem šiem



23

notikumiem, raksturo viņa ministram Zalītim 24. februārī rak-

stītā vēstule:

«24. 11. Rudbārži.

Pagaidu valdību mēs aizstāvēsim līdz pēdējai asins pilei.

Ministru pārmainīšanu var darīt tikai Ministru Prezidents Ul-

manis. Še mēs būsim uzmanīgi un darīsim, kas mums ir ie-

spējams. Tūliņ vajaga izsludināt mobilizāciju Durbē un ap-

kārtējos pagastos. Mobilizēto apmācīšana būs Durbē. Pie

mums mobilizācija izgāja jauki.

Ar cien. Kalpaks».

Viss 1919. g. februāris latvju un vācu karaspēkam pagāja

sagatavošanas darbos nākamam uzbrukumam. Notika tikai

vietēja rakstura sadursmes.

17. februārī ieradās frontē Studentu rota un nomainīja

Cēsu rotu, kas bija mērojusi garo ceļu no Gaujas līdz Ventai.

Ari frontē bija sajūtama vāciešu naidīga rīcība pret Pagaidu

valdību, kas sevišķi uzkrītoša palika pēc Strīķa sazvērestī-

bas atklāšanas. Kalpaks, paredzēdams pārgrozības, steigšus

lika izsaukt no Liepājas Cēsu rotu. leradās ari inspekcijas

nolūkos ministrs Zālīts. Sarunā ar Kalpaku noskaidrojās, ka

visiem spēkiem frontē nebija ieteicams palikt. Pagaidu val-

dībai bij nepieciešams spēka atbalsts un tāpēc 25. februārī uz

Liepāju aizgāja lielākā dala no Latvijas Neatkarības rotas

(tā par Skrundas kaujas nopelniem bija pārdēvēta Virsnieku-

instruktoru rota).

Visas pēdējā laikā notikušās lietas padarīja savstarpējās

•attiecības ar vāciešiem vēsas, saspīlētas. Bija nojaužams, ka

vācu muižniecība mierā neliksies un lūkos panākt savu. Tā-

dēļ Kalpakam jo lielas bažas iedvesa vācu intrigas un rīcība.

1. martā pulkvedis Kalpaks no Oberštaba saņēma kaujas

pavēli. Pēc tās 3. martā vajadzēja sākties vispārējam uzbru-

kumam. Viņā ņēma dalību bez latviešiem ari dzelzsdivizija.

Latviešu atsevišķam bataljonam bij uzdots pāriet Ventu un

ieņemt Jauno muižu.

3. marta rītā, gaismai austot, bataljons pārgāja Ventu

augšpus Lēnes muižas un devās uzbrukumā Jaunās muižas

virzienā. Studentu rota bataljona labā spārnā sastapa stipru

lenaidnieka pretošanos, kurš pārgāja pretuzbrukumā, bet tika

atsists. Redzēdams, ka ar uzbrukumu pierē panākumu ne-
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būs, Kalpaks pavēlēja Cēsu rotai, pa kreisi no Studentu rotas,

apiet Jauno muižu no ziemeļiem. Pateicoties šai kustībai pre-

tiniekā radās sajukums uņ Studentu rota ar strauju triecienu

ieņēma Jauno muižu. Ar to bataljona uzdevums bija izpildīts

un rotas ieņēma pozicijas austrumos un ziemeļaustrumos no

Jaunās muižas. Lielinieku spēcīgie pretuzbrukumi Jaunai

muižai 3., 4. un 5. martā saruka zem Studentu rotas uguns.

3. marta kaujā, nākdams pretuzbrukumā, pretinieks uzbruka

Lēnes muižai, bet šo ļoti svarīgo atbalsta punktu mūsu karavīri

noturēja. Pretinieks ar zaudējumiem atkāpās.

Šīm kaujām bija liela nozīme, jo viņas deva iespēju pa-

virzīties uz priekšu, un vēl vairāk pacēla latvju karavīros

garastāvokli un ticību uzvarai.

5. martā Atsevišķais bataljons saņem pavēli turpināt uz-

sākto uzbrukumu, ieņemt Skrundas skolu un izvirzīties līdz

Skudru mājām un Grāveru muižai. Pie Skudras, mājām la-

tviešu daļām vajadzēja apvienoties ar vācu dzelzsdivizijas

Borcha bataljonu.

1919. g. 6. martā gaismai austot Atsevišķais bataljons uz-

sāka uzdevuma izpildīšanu. Sasniedzot, pēc īsas apšaudīšanās

ar lieliniekiem, pirmās mājas (Cēsu rota: Eglēnu, Ezerkalnu;

Studentu rota: Ulītes, Celmenieku, Stārķu m.), abas rotas tur-

pināja kopīgo uzbrukumu Skrundas skolas virzienā. Tuvojo-

ties skolai, ienaidnieks atklāja niknu ložmetēju un šauteņu

uguni. Leitnanta Šrūndera pusbaterija, kas bij piedalīta batal-

jonam, no atklātas pozicijas, šaujot ar tiešu tēmēšanu, apklu-

sināja ienaidnieku un rotas ar strauju triecienu ieņēma Skrun-

das skolu.

Pēc Skrundas skolas un mācītājmuižas iztīrīšanas no ie-

naidnieka, kā ari īsas sakārtošanās un sakaru atjaunošanas,

pulkv. Kalpaks deva rīkojumu turpināt uzbrukumu Skudru

māju un Grāveru muižas virzienā, cauri lielam mežam. Tuvo-

joties Skrundas-Saldus lielceļam un dzelzceļam, Kalpaks sa-

dalīja uzdevumu rotām, pats ar štābu virzīdamies pa minēto

lielceļu. Tiklīdz bataljona jātnieki sasniedza mežmalu Skudru

māju virzienā, apmēram 1000 metrus no minētām mājām, jāt-

niekus sāka nikni apšaudīt ar ložmetējiem un šautenēm. Pār-

liecībā, ka te darīšana ar atejošo lielinieku karaspēku, pulkv.

Kalpaks deva rīkojumu uzbrukt: Studentu rotai gar lielceļu,
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Cesu rotai gar dzelzceļu, bet pats ar stabu pa lielceļu steidzas

uz priekšu, uz novērošanai izdevīgo uzkalniņu.

lesākās nikna kauja. Tā bija daudz niknāka kā visas citas,

kurās Atsevišķā bataljona vienībām līdz tam bija nācies ņemt

dalību. Šīs kaujas dalībnieks pulkvedis Ezeriņš par šo liktenīgo

kauju stāsta: «Mums bija iespaids, ka esam no lieliniekiem ie-

lenkti. Ložmetējs pa kreisi turēja zem uguns lielceļu, apšau-

dams katru, kas pa viņu gāja. Redzēju, ka nāvīgi ievainoja

Kalpaku, ka ievainots kapteinis Grundrnans iešāva sev lodi

galvā. Zem tā iespaida, ka esam ielenkti, gribēju galu darīt ari

sev, bet revolvers skrienot bija izkritis. Domāju, ka ari kapt.

Grundrnans darīja sev galu pārliecībā, ka esam ielenkti».

Šī apziņa, kuru izteicis plkv. Ezeriņš, acīmredzot, valdī-

jusi ari pārējos bataljona karavīros. Tā deva sparu cīņai līdz

pēdējai asins pilei.

Cēsu rota, virzīdamās gar dzelzceļu, sāka apiet pretinieka

kreiso spārnu. Te abas puses, gandrīz reizē ieraudzījušas, ka

ienaidniekam taču ir tādas pašas bruņu cepures kā pašiem,

Kauju pārtrauca. Izrādījās, ka iedomātais ienaidnieks nav ne-

kas cits, kā dzelzdivizijas Borcha bataljons, ar kuru pie Sku-

drām Atsevišķam bataljonam bija jāapvienojas. Bija notikusi

kļūmīga pārskatīšanās, kas kauju laukos notiek arvien tad,
kad nav pienācīgi noorganizētu sakaru. Tādu Atsevišķam ba-

taljonam ar Borcha grupu nebija, kāpēc ari 6. martā varēja

notikt šī niknā pārpratuma kauja. Zaudējumi abās pusēs bija

visai sāpīgi. Sevišķi mums tie bija neaizmirstami. Savu vie-

nību priekšgalā bija krituši: pulkvedis Kalpaks, kapteinis

Grundrnans, virsleitnants Krievs, leitnants Šrūnders (pieko-
mandēto vācu kājnieku lielgabalu komandiers).

Latvijas bruņoto spēku virspavēlnieka pulkveža Kalpaka
nāve dziļi satrieca visu tautu. Apsardzības ministrs Zālīts

uzlika karaspēkam divas nedēļas ilgas sēras. Kalpaka lielās

kara vadoņa spējas atzina pat latvju un Kalpaka nacionālo

centienu nesamierināmais pretinieks grafs fon der Golcs. Savā

dienas pavēlē viņš raksturo kritušo varoni sekoši:

«Priekšzīmīgā un enerģiskā nodaļas vadoņa pulkveža Kal-

paka nāves gadījumā izsaku savu patiesu līdzjūtību. Es pa-

zinu un cienīju Kalpaku, kā priekšzīmīgu vīru un veselu per-

sonību un dziļi nožēloju, ka viņu izrāva no mūsu vidus taisni

tanī acumirklī, kad viņš veda uzbrukumā paša sastādīto ka-
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raspeku. Viņa karaspēka izturēšanas šaja kauja var but kā

gandarījums un vadoņa pēdējais prieks».

Zīmīga ir bijusi mūsu* tautas izcilus vadoņu nāve. Dau-

dzās pasaules kara kaujas tos saudzēja, lai tie mirtu no sa-

vējo vai cīņas biedru raidītas lodes. Tā strēlnieku laikmeta

varoni Fr. Briedi nobendēja Maskavā latvietis Liepiņlauzis;

mūsu armijas pirmais virspavēlnieks pulkvedis Kalpaks mira

no sabiedrotā Borcha bataljona raidītās lodes.

Pulkvedis Kalpaks mira tanī brīdī, kad viņa vadītais ka-

raspēks gan bija sācis zemes atbrīvošanu, bet kad pār Latvijas

valsti savilkās ari jauni draudoši mākoņi —• vācu muižniecī-

Grupa Kalpakiešu pēc Latvijas atbrīvošanas agrāko cīņu

vietās pie Ventas.

bas sazvērestības veidā, un Latvijas druvas un pilsētas tero-

rizēja vēl vienmēr sarkanās internacionāles pulki. Vajadzēja

būt pārliecinātam nacionālistam, drošsirdīgam karotājam, lai

tik bezcerību pilnā brīdī, kāds bija 1918. g. decembris, stātos

pretim ienaidnieka pārspēkam. Cīņā Kalpaks nepazina baiļu,

šaubu, gļēvulības, nedz personīgu priekšrocību. Visur

un vienmēr viņš bija savu karavīru priekšgalā.

1919. g. 11. martā pulkvedi Kalpaku un pārējos kritušos

varoņus nepārredzams ļaužu pūlis pavadīja uz pēdējo dusu

Liepājas Brāļu kapos. Tā paša gada rudenī Kalpaka mirstīgās

atliekas no Liepājas pārveda uz Meirāniem, kur 18. septembrī

guldīja dzimtas kapos Visagalā. 1927. g. uz Kalpaka kapa uz-
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celts un iesvētīts viens no daiļākiem pieminekļiem Latvijā,

kuru veidojuši tēlnieki K. Zāle un A. Dzirkalis no tā paša lauku

akmens, pie kura bērnībā rotaļājies, jaunībā sapņojis Kalpaks.

Pēc Kalpaka nāves par Atsevišķā bataljona komandieri

nāca Balodis, kuru Apsardzības ministrs paaugstināja par

pulkvedi.

Jaunais bataljona komandiers bija dedzīgs Latvijas pat-

stāvības cīnītājs un bataljona tradiciju tāļāk veidotājs un sar-

gātājs. Plkv. Baloža uzdevums bija jo grūts, lielu apdomu un

takta prasošs, jo viņa bataljons apgādes ziņā bij atkarīgs no

vācu karaspēka. Pats par sevi saprotams, ka šādos gadīju-

mos bieži radās pārpratumi, kas pie toreizējām saspīlētām at-

tiecībām prasīja lielu taktu. Balodis, pateicoties savam tak-

tam un tāļredzībai, savu bataljonu izveda cauri visām grūtī-

bām, atraisīja to, beidzot, no svešas aizbildniecības un izvei-

doja pāris desmittūkstošu lielā armijā. Stāvēdams armijas

priekšgalā, Balodis parādīja tās pašas izcilus spējas: īsā laikā

uzvara seko uzvarai, līdz visa Latvija bija atbrīvota.

1919. g. 3. martā iesāktais gājiens no Ventas uz Rīgu vairs

neapstājās. Pēc 4 dienu nemitīgām kaujām, kurās saruka

sarkanarmijas pretspēks, jau bija sasniegta Saldus linija un

ieņemts Saldus. Savā tāļākā gājienā bez kaujām, vai ari ar

sīkām vidēja rakstura sadursmēm, bataljons 18. martā sa-

sniedz Sprigauļi, Lustes un Bērzu muižas liniju.

15. martā vācu landesvērs ieņem Tukumu, bet jau 18.

martā Jelgavu. Nākošās dienās Atsevišķais bataljons pārvie-

tojas un ieņem poziciju starp Līvbērzes staciju un Līvbērzes

muižu.

21. martā bataljons tiek palielināts līdz 3 bataljoniem un

pārdēvēts par «Latvijas armijas dienvidu grupu», jeb kā to

karavīri un tauta sauca — «Baloža brigādi»
1).

Jau 21. martā jaunā brigāde saņēma pavēli doties Kaln-

ciema-Slokas virzienā. Pie Bataru mājām tā uzdūrās preti-

niekam, ar kuru iesākās sīva kauja. Pretinieku neizdevās lauzt

un brigādei bija jieņem izejas pozicijas. Pēc rūpīgi izvestas

izlūkošanas, brigāde 24. martā atjauno uzbrukumu. Tas at-

tīstās sekmīgi un jau tai pašā dienā brigāde ieņem Kalnciemu

*) Bataljoni saucas rotu nosaukumos: 1. Neatkarības, 2. Cesu, 3. Stu-

dentu bataljons.
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un Ķemerus. Paris dienas velak, sadarbība ar vācu Malme-

des grupu, Baloža brigāde ienāk Slokā.

Ar Jelgavas, Kalnciema, Ķemeru un beidzot Slokas ieņem-

šanu izbeidzās uzbrukums un sākās poziciju karš.

Pagaidu valdība pastāvēja, ka nekavējot jāturpina Rīgas

atbrīvošana no lieliniekiem. Tādās pašās domās bija ari la-

tviešu karaspēks un landesvērs. Bet tam enerģiski pre-

tojās fon der Golcs, vācu muižniecības pabalstīts, prasīdams

iepriekšēju vācu muižniecības un vācu kolonizācijas tiesību

nodrošināšanu. Latvijas tāļāko atbrīvošanu, kas bija pilnā

mērā izvedama, tāpēc visādi novilcināja.

Kalpakiešu cīņu vietas. Apmēram 1 klm. no šīs Cieceres

upītes krita pulkv. Kalpaks.

Bija nojaušams, ka Baltijas muižniecība, redzēdama La-

tvijas valsts idejas nostiprināšanos tautā, nolēmusi uzsākt iz-

šķirošu cīņu ar Latvijas Pagaidu valdību, kamēr tā vēl nebija

paspējusi visu varu zemē saņemt savās rokās, un kamēr Sa-

biedrotie vēl nedeva rīkojumu Vācijai izvākt no Latvijas savu

karaspēku.

16. apri 1 i s atnesa latvju tautai, valdībai un armijai

jaunu smagu pārbaudījumu. Šai dienā landesvēra trieciena

bataljons, Kazdangas barona Hansa Manteifeļa vadībā, kopā

ar kādu stiprāku valsts vācu jeģeru nodaļu, vācu bruņoto vil-

cienu un automobiļiem, gāza Pagaidu valdību.
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Apvērsums saviļņoja latvju tautu, sabiedrību un izsauca

karavīros sašutumu. Liepājā un ari frontē radās saspīlēts

stāvoklis. Tikai pateicoties Pagaidu valdības noteiktai rīcībai,

izpalika smagākas asiņainas sadursmes. Ari tās vācu militārās

aprindās, kas godīgi kopā ar latviešiem cīnījās frontē, par tādu

rīcību bija vērojams uztraukums un sašutums. Fon der Golcs,

bīdamies no nemieriem, 24. aprilī publicēja uzsaukumu, kas

brīdināja no brāļu kara.

Latvijas Pagaidu valdība, ar Ulmani priekšgalā, atradās

angļu karakuģu apsardzībā. Apsardzības ministrs Zālīts at-

radās frontē un ar mokām nokļuva Liepājā drošībā.

Sazvērnieki nodibināja savu valdību ar Andrievu Niedru

priekšgalā.

Ar Niedras kabineta nodibināšanos pasliktinājās ari Latvi-

jas armijas stāvoklis. Armijas tāļākā izveidošanās, sagatavo-

šana un papildinājumu nosūtīšana uz fronti izbeidzās.

Jau kādu laiku pirms apvērsuma, ņemot vērā saspīlētās

attiecības ar vācu apgādības iestādēm, kas mūsu karaspēkam

pārtiku piegādāja nekārtīgi, nepietiekošā vairumā, Latviešu

brigāde ierīkoja savā aizmugurē komandantūras. Komandan-

tūru uzdevumos ietilpa apgādāt frontes daļas ar uzturu v. c.

Šo uzdevumu komandantūras veica teicami un Baloža brigāde

ar uzturu bija nodrošināta.

Tūlīt pēc 16. aprija vācieši sāka atbruņot latviešu koman-

dantūras Baloža brigādes aizmugurē, ar to apdraudot latviešu

daļu apgādi ar pārtiku.

Par šādu neciešamu un latviešu karaspēku pazeminošu

stāvokli brigādes komandiers, pulkv. Balodis, iesniedza Mini-

stru Prezidentam Ulmanim ziņojumu, pievienojot visus mate-

riālus par vāciešu patvarībām un izaicinošo rīcību pret latvie-

šu karaspēku. Plkv. Balodis savā ziņojumā lūdza glābt jauno

armiju no iznīcināšanas.

Sazvērnieku sastādītais Ministru Kabinets bija darba ne-

spējīgs. Tauta un sabiedrība no viņa novērsās galīgi. Ilgi

tāds stāvoklis turpināties nevarēja, to sazvērnieki saprata it

labi. Lai stāvokli glābtu, sazvērnieku Ministru Prezidents

Andr. Niedra pasludināja, ka viņa galvenais uzdevums esot

atbrīvot Rīgu no komunistiem. Ar to viņš gribēja rādīt, ka

Ulmaņa valdība nav bijusi savu uzdevumu augstumos un ari
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Rīgas ieņemšana iespējama tikai kopdarbība ar vāciešiem resp.

pildot viņu prasības.

Baltijas zemessargu virspavēlnieks majors Fletchers no-

lēma uzsākt uzbrukumu Rīgai 22. maijā, t. i. pēc vairāk kā 2

mēnešu ilgas stāvēšanas uz vietas. Uzbrukumu izvest

bija nodomāts visā frontē no Jelgavas līdz jūrmalai. Šai uz-

brukumā dalību ņēma visas Baloža brigādes vienības, landes-

vērs un dzelzsdivizija. Rīgas ieņemšanai nozīmēto karaspēku
vācu zemessargu virspavēlnieks sadalīja 3 grupās.

Pirmā grupa, kuru komandēja pats Fletchers un kura bez

landesvēra ietilpa ari latviešu 2 rotas, ložmetēju vads un

Ceļš, kur kaujā krita pulkvedis Kalpaks.

eskadrons, uzsaka uzbrukumu 22. maija pīkst. 1.30 pie Kaln

ciema un virzījās caur Skangaliem uz Dzilnām.

Otrā grupa, kuru komandēja pulkvedis Balodis un kurā
bez Latviešu brigādes I bataljona un 111 b-na vienas rotas ie-

tilpa ari krievu un vācu vienības, uzsāka uzbrukumu 22. maijā

pīkst. 4.30 no Ogļu mājām caur Bļodniekiem uz Dzilnām.

Trešai grupai, kuru komandēja kapteinis Pūriņš, un kura

sastādījās, izņemot artilēriju, vienīgi no latviešu vienībām

(2. Cēsu bataljons), bija uzdots ieņemt jūrmalu un sasniegt

Priedaines staciju. Šai grupai uzbrukumu bij jāsāk pīkst. 1.30

no Slokas.
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22. maija uzbrukums lieliniekus pārsteidza. Uzbrukums

bija tik straujš un spēcīgs, ka sarkanarmija to neizturēja un

panikā atkāpās. Uzbrūkošais karaspēks, sekodams uz preti-
nieka pleciem, ielauzās Pārdaugavā. Panikā lielinieki nepa-

guva uzspridzināt tiltus un jau 22. maija pēcpusdienā barons

Manteifels ar savu trieciena bataljonu nokļuva Daugavmalā.

Dažas lielinieku grupas, steigdamās uz Daugavmalu, sastapās

ar barona Manteifela vadīto eskadronu, kurš steidzās uz Cita-

deles cietumu, lai glābtu ķīlniekus no nošaušanas. Šai sadur-

smē barons Manteifels krita.

Rīgas ielās lielākas cīņas un sadursmes nenotika, jo lieli-

niekos atbrīvotāju pēkšņais uzbrukums bija radījis neaprak-

stāmu sajukumu un tie atstāja Rīgu bez nopietnas kaujas. To-

mēr atkāpdamies lielinieki paguva Centrālcietumā nolinčot ap

60 apcietinātos.

Otrā dienā pēc Rīgas ieņemšanas vācu nodaļas ielenca

veselus kvartālus, izdarīdamas plašas kratīšanas un arestus.

Sākās aresti un nošaušana bez tiesas, pat uz ielām. Daudzi no

šīs atriebības cieta nevainīgi. To ievēroja ari Sabiedroto mi-

sijas, kas iesniedza Fletcheram stingru protestu par nevainīgu

iedzīvotāju vajāšanu un nošaušanu bez tiesas.

Pulk. Baloža brigādei šais cīņās bija ļoti svarīgs uzde-

vums: viņai vajadzēja no ienaidnieka atbrīvot un iztīrīt jūr-

malu no Slokas līdz Rīgai.

It kā briesmas nojauzdams, ienaidnieks 22. maija rītā, pēc

artilērijas uguns pa Sloku, bija uzsācis uzbrukumu mūsu Slo-

kas pozicijām, kurš sabruka Cēsu bataljona ugunīs. Lielinieku

uzbrukumam sekoja mūsu Cēsu bataljona pretuzbrukums, kurš

lieliniekus atspieda uz viņu pozicijām pie Asariem. Lielinieki

visā frontē izrādīja jo sīvu pretošanos, ko izdevās lauzt

pīkst. 11 — un brigādes Cēsu bataljons varēja turpināt savu

uzdevumu. Lielinieki, pēc viņu sakaušanas pie Asariem, stei-

dzīgi atstāja Rīgas jūrmalu, neielaizdamies ar Cēsu bataljonu

kaujā. Tomēr bataljona virzīšanās uz priekšu bija lēna, jo bri-

gādes aizmugure bij jāiztīra no palikušiem ienaidnieka kara-

vīriem, kas prasīja loti lielu rūpību, apdomu un laiku.

Pārcēlies pāri Lielupei, Cēsu bataljons vēlu vakarā

22. maijā sasniedza Priedaines staciju, ar to savu uzdevumu

izpildīdams.
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Brigādes 1. Neatkarības bataljons 22. maija rītā ieņēma

Ložmetēju kalnu un turpināja virzīšanos uz Piņķiem. Pie

Piņķiem, kopā ar 3. Studentu bataljonu, Neatkarības bataljo-

nam bija jāiztur nikna kauja ar lieliniekiem, kas izbeidzās ar

tumsu. Izmantodami tumsu, lielinieki atkāpās. Latviešu bri-

gāde nakti pavadīja Piņķu-Priedaines rajonā, izlūkodama pre-

tinieku un sekmīgi vajādama tā izlūkus.

23. maija rītā Baloža brigāde, atstādama jūrmalā vienu

jātnieku eskadronu, bez kaujas pīkst. 9 ienāca Rīgā, kur latvju

karotājus Daugavmalā ar sajūsmu sagaidīja nepārredzami
laužu bari un pavadīja tos uz Pērnavas ielu, kur Latvijas at-

brīvotājiem bija ierādīts mājoklis.

Piemineklis pulkveža Kalpaka nāves vietā.

Rīgā Baloža brigāde sāka brīvprātīgo vervēšanu un par

jaunformējamo spēku priekšnieku brigādes komandiers pulk-
vedis Balodis iecēla kapteini Fr. Zommeru. Brīvprātīgo bri-

gādē pieteicās negaidīti daudz. Tas liecināja, ka Latvijas brīv-

valsts ideja, Latvijas patstāvības nepieciešamība latvju tautā

jau atradusi dzīvu atbalsi.

Protams, latvju tautas patstāvības pretiniekiem Baloža

brigādes jūsmīga sagaidīšana un latviešu spēku straujš pie-

augums nepatika. Lai Niedras sazvērnieku valdība netraucēti

varētu turpināt savu Latvijas patstāvībai naidīgo darbību, Ba-

loža brigādes spēkus saskaldīja. Jau 24. maijā Neatkarības un

Cēsu bataljoni ar jātnieku eskadroniem atstāja Rīgu un ieņēma
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pozicijas uz Gaujas kreisa krasta pie Ādažiem. Rīga palika

pulkv. Baloža stabs un Studentu bataljons.

No Ādažu pozicijām 1. un 2. bataljoni jūnija sākumā pār-

vietojās Erglu-Vecpiebalgas-Lubānas-Cesvaines rajonā, kur

minētos bataljonos iestājās loti daudz brīvprātīgo.

No brīvprātīgiem Vecpiebalga tai laika saformejas 4. Rī-

gas un Vējavā — 8. Piebalgas bataljons.

Jūnija beigās 2. Cēsu bataljons no Lubānas-Cesvaines ra-

jona pārvietojās uz Madonas-Lazdonas-Mārcienas apgabalu,

kur nodibināja sakarus ar Ziemeļlatvijas 1. Valmieras kājnieku

pulku.

Baltijas landesvērs un dzelzsdivizija jūnija sākumā nonāca

līdz Cēsīm. Pie Ropažiem landesvēram bija sadursme ar lie-

liniekiem, kurā smagi ievainoja krievu brīvprātīgo nodaļas ko-

mandieri firstu Līvenu.

Pie Cēsīm vācu landesvērs sastapās ar Ziemeļlatvijas bri-

gādes karaspēku. Kāda bija šī sastapšanās, par to būs runa

nākošā nodaļā.

III. No Valkas līdz Rīgai.

Ziemeļlatvijas atbrīvošana.

Latvijai līdzīgs liktenis piemeklēja ari mūsu kaimiņu val-

sti ziemeļos — Igauniju. 1918. gada beigās Padomju Krievi-

jas karaspēks iebruka Igaunijā un tuvojās galvas pilsētai Talli-

nai. Igauņiem, atrodoties daudzmaz labvēlīgākos apstākļos,

izdevās saformēt nelielu karaspēku un apturēt ienaidnieku

25 kilometrus no galvas pilsētas. Ari pašā Tallinā komunistu

sacelšanās mēģinājumu Ziemassvētku priekšvakarā likvidēja

igauņu skolnieku rota. Igauņiem palīgā nāca brāļu tautas —

somu brīvprātīgie, kuri plecu pie pleca ar Igaunijas topošo ar-

miju palīdzēja atbrīvot igauņu teritoriju, kas ari samērā īsā

laikā uzrādīja loti labas sekmes.

1919. gada 1. februārī igauņu-somu pulki pulkv. Kalma va-

dībā ieņēma Valku un Rūjienu, tādējādi atbrīvodami dažus

Ziemeļlatvijas novadus.

Ar šo Igaunijas varonīgās armijas uzupurēšanos Latvijas

Pagaidu valdībai bija radusies iespēja ievadīt Latvijas atbrī-

vošanu ari no ziemeļiem. *
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Tā kā Pagaidu valdības rīcībā nebija līdzekļu karaspēka

organizēšanai Ziemeļlatvijā, nolēma sākumā aprobežoties ai

atsevišķu latviešu aizsardzības pulciņu nodibināšanu. No

šiem pirmiem brīvprātīgo latviešu pulciņiem tad ari vēlāk Tēr-

batā izauga mūsu Ziemeļlatvijas pirmais bruņotais spēks —

Valmieras kājnieku pulks.

1919. g. 3. februārī Latvijas Pagaidu valdība mūsu mili-

tāro priekšstāvi Igaunijā kapteini Zemitanu iecēla par virs-

pavēlnieku latviešu karaspēkam Igaunijā un Ziemeļlatvijā,

uzdodot tam bruņoto spēku organizēšanu un vadīšanu. Ar šo

rīkojumu bija likts pamats latvju bruņotam spēkam Ziemeļ-

latvijā, kuru līdz Ziemeļlatvijas atbrīvošanai pabalstīja un uz-

turēja Latvijai draudzīgā Igaunijas republika.

Izsludināja vairākas mobilizācijas latvju pilsoņiem Igau-

nijā un Ziemeļlatvijas atbrīvotos novados, kas deva pietie-

košu skaitu virsnieku un kareivju, lai varētu sākt domāt par

sava karaspēka dibināšanu.

1919. g. 15. februārī Latvijas priekšstāvji Igaunijā ar

Igaunijas valdību galīgi vienojās par latviešu aktivā karaspēka

dibināšanu Igaunijā un igauņu karaspēka atbrīvotos Ziemeļ-

latvijas novados.

Jaunie karotāji ar sajūsmu un dziesmām, tāpat kā Latvi-

jas otrā malā — Liepājā, — daudz ļaužu cerību pilnām, gaišām

sejām pavadīti, gāja uz staciju, lai dotos uz pulkiem un tālāk

cīņā par Latviju. Šie gājieni atgādināja 1915. g. pirmo latviešu

strēlnieku izvadīšanu no Rīgas uz Mīlgrāvi. Te — Ziemeļ-

latvijā, izņemot lieliniekus, nebija ari citas naidīgas varas, kas

gribētu no jauna uzkundzēties pār viņiem. Viņu aizmugurē

bija Latvijai draudzīgā igauņu tauta un valdība, bet viņu cīņu

biedri — tāpat latvju tautai labu vēlošie igauņu un somu kara-

vīri.

Samobilizētos dzimtenes sargus iedalīja Tērbatā nodibi-

nātā Valmieras pulkā. Tā 1919. g. 18. februārī dzima pirmais

Ziemeļlatvijas pulks. Viņu saformēja pulkvedis Jansons, kurš ar

lietpratību ievadīja to kaujās. 1. Valmieras kājnieku pulku

iedalīja 2. igauņu kājnieku divizijā, kas ari rūpējās par jaunā

sabiedrotā apgādi un uzturu. Reizē ar Valmieras pulku safor-

mēja rezerves bataljonu plkv.-ltn. Berķa vadībā un vienu ba-

teriju ar vltn. Dannenbergu priekšgalā.

Valmieras kājnieku pulks saformejas nepilna mēnesi. Kom-
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plektējās viņš galvenokārt no inteliģences (līdz 80%), kas ātri

piesavinājās kara mākslas paņēmienus un vēlākās kaujās izrā-

dījās par varonīgiem karotājiem. Dzimtenes mīlestība, droš-

sirdība, pašierosme un disciplina, tāpat kā pie kalpakiešiem, bi-

ja ari šo karotāju varonības pamats.

Nenobeidzot apmācību, tikai pa daļai apbruņoti un apģērbti

(vairums karavīru valkāja savus apavus un drēbes), pulks 26.

martā izgāja uz fronti. Valkas dāmas — tautietes, pulkam

aizejot, pasniedza pašu šūdināto nacionālo karogu, pie kura visi

pulka karavīri nodeva zvērastu.

Brāļu kapi Liepājā.

Tolaik Ziemeļlatvijas sabiedrība, izbaudījusi lielinieku var-

mācības, ar retu sirsnību atsaucās uz sava, kā viņi sauca, pul-
ka vajadzībām. Visi bez izņēmuma ziedoja ko varēja, bieži pa-

ši sev atraudami. Lai pulku uzturētu mošu un kaujas spējīgu,
Ziemeļlatvijas armijas virspavēlnieks savāca no atbrīvoto pa-

gastu zemes īpašniekiem un rentniekiem vienreizēju nodokli, kas
deva prāvu sumu — 700.000 rubļu. Daudz ziedojumu ienāca

ari no pārējiem Ziemeļlatvijas pilsoņiem, kas dāvināja gan nau-

du, gan veļu un apavus, gan ratus, sedlus v. t. t. — Val-

mieras pulks bija Ziemeļlatvijas iedzīvotāju cerība un lepnums.

Jau 28. martā pulks bija frontē pie Melnupes tilta. No še-

jienes viņš uzsāka savas kaujas, plecu pie pleca ar mūsu sa-

biedrotās Igaunijas drošsirdīgo karaspēku, atbrīvodams no-

vadus no sarkanā terora.
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Jau tūlīt pēc ierašanās frontē, pulks saņēma vairākas kau- I

jas kristības, ko izturēja teicami. Cīņas visu laiku norisinā-

jās Apes—Mencenes—Jaunrozes—Vecrozes rajonā. 2. aprili

pulkam pievienojās jaunsaformētā baterija Dannenberga

vadībā.

Pēc Valmieras pulka aiziešanas uz fronti, turpinājās mi-

su bruņoto spēku tālāk izveidošanas darbs Ziemeļlatvijā. 191

gada 31. martā Igaunijas armijas virspavēlnieks ģenerālis Lai-

doners (Igaunijas brīvības cīņu varonis, mūsu Lāčplēša kara

ordeņa visu šķiru kavalieris), kam bija padots ari latviešu ka-

raspēks, nodibināja Ziemeļlatvijas brigādi, ieskaitot viņā Vai-

mieras pulku, artilērijas bateriju, rezerves bataljonu. Brigādes

komandēšanu uzticēja pulkvedim Zemitanam, kuram ari bija

uzdota tālāko dalu formēšana. Par brigādes artilērijas priekš-

nieku un vēlāk ari par brigādes komandiera palīgu iecēla pulk-

vedi-leitnantu Ed. Kalniņu.

Ar 18. maiju plkv.-ltn. Bcrķis sāka no rezerves bataljona

formēt 2. Cēsu kājnieku pulku. Turpat pāris dienas vēlāk

vltn. Skujenieka vadībā saformējās 2. Cēsu baterija.

Viss aprilis un lielā puse maija mēneša Valmieras pulkam

pagāja neatlaidīgās cīņās ar sarkanarmiju Melnupes rajonā.

Tikai 27. maijā viņam kopā ar igauņu karaspēku izdevās pāriet

uzbrukumā. Pulks tai dienā ieņem Mencenes skolu un muižu.

Nākošā dienā krita Ape un Korvas stacija un 29. maijā 1919. g-

pulks ieņēma Alūksni.

No Alūksnes Valmieras pulks aizgāja Vecgulbenes virzie-

nā. Vecgulbene, lielinieku varas un terora citadele, krita 31.

maijā.

Tālāk uz priekšu virzoties valmierieši atbrīvoja novadu

pēc novada un jūnija sākumā sasniedza liniju — Borchi—Trepe

—Krustpils—Pļaviņas—Jēkabpils.

No lielinieku pamestiem vagoniem Krustpils stacija sastā-

dījās bruņotais vilciens.

Atrazdamies šai linijā, Valmieras pulks 1919. g. jūnija mē-

neša beigās nodibināja sakarus ar pulkv. Baloža brigādes vie-

nībām.

Vienā laikā ar Valmieras pulka uzbrukumu Alūksnes vir-

zienā, igauņu 3. divizija, kas atradās pie Rūjienas, pārgāja Se-

das upi un uzbruka Valmieras virzienā. Tai pašā dienā Rūjie-

nā no Cēsu pulka, kapteiņa Aparnieka vadībā, sastādījās 120
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vīru liela partizāņu nodala, kas gāja līdzi igauņiem uz Valmie-

ru. Partizāņu nodala nonāca Valmierā īsi pēc tās ieņemšanas

no igauņu skolnieku rotas. Šī mūsu sabiedrotās armijas rota,

kas nepazina baiļu, dziedot igauņu tautas dziesmas, uzbruka

Valmierai. Lielinieki pārsteigti, lielās bailēs atstāja Valmieru,

atkāpdamies uz Valmieras staciju. Partizāņu nodaļa, iedama

igauņu 3. divizijas labā spārnā, 31. maijā agri no rīta iebruka

Cēsīs, padzenot pakaļpalikušos sarkanarmiešus un lielinieku

komitejas. Šo nodalu pulkvedis Zemitans pārdēvēja par Zie-

meļlatvijas partizāņu pulku un par viņa komandieri iecēla kap-

teini Aparnieku.

Nākošās dienās Ziemeļlatvijas partizāņu pulks saņēma rī-

kojumu iet uz austrumu fronti — Latgali, lai pastiprinātu tur

jau atrodošos Valmieras pulku.

1919. gada 1. jūnijā, Cēsu iedzīvotāju jūsmīgi apsveikts,

2. Cēsu pulks ienāca Cēsīs, kur novietojās uz atpūtu. Pulkam

nākošā dienā pievienojās Valmieras un Cēsu skolnieku rota.

2. jūnija Cēsis ieradās brigādes štābs.

Cesu pulkam tai paša diena uzdeva iet uz Lubānu. Bet

liktenis bija lēmis tam citādu izcilus uzdevumu.

Darba karstumā un sajūsmā, vēršot visu uzmanību pret

lieliniekiem, notikumi, kas bija norisinājušies Kurzemē, atbal-

sojās Ziemeļlatvijā diezgan neskaidri. Par Rīgu bija zināms,

ka tur atrodas vācieši un ari Baloža brigādes daļas. Par 16.

aprija «puču» Liepājā bija trūcīgas un pretrunīgas ziņas.

2. jūnija vakarā pa telefonu no leriķu stacijas pieprasīja

atļauju iebraukt Cēsīs vienam landesvēra ešelonam. Brigādes
štāba priekšnieka v. i. pulkv.-ltn. Ozols lūdza landesvēram

teikt, ka Cēsīs lielinieku vairs nav, bet gan Ziemeļlatvijas ka-

raspēks. lekams nav noskaidrotas attiecības starp virspavēl-

niecībām, ienākšana Cēsīs noliegta. Pēc šīs atbildes no lan-

desvēra paziņoja pa telefonu, ka Cēsīs iebrauks landesvēra de-

legācija. Pret to iebildumu nebij.

Lai, tomēr, nodrošinātos pret visam varbūtībām, Cesu pul-
kam uzdeva nodrošināt pieejas Cēsīm leriķu virzienā.

3. jūnija pievakarē, nevienam negaidot, Cēsīs ieradās Man-

teifeļa jātnieku nodala. Pirms tās Cēsu stacijā ieradās pieteik-
tā landesvēra delegācija ar ritmeisteru fon Jena priekšgalā.
Sakās sarunas. Uz iebildumiem par landesvēra kustību uz Cē-

sim, Jena atbildēja, ka viņš izpildot doto pavēli un viņi ieradu^
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sies sakaru nodibināšanai ar Ziemellatvijas karaspēku. Pulkv.

Zernitans atkārtoti paskaidroja, ka lielinieku Cēsīs nav m viņa

kustība šai virzienā lieka. Jena apsolījās informēt oberštabu.

Pa sarunu laiku Manteifeļa nodaļas karavīri, kas bija no-

stājušies uz tirgus laukuma, izplatīja Niedras valdības prokla-
mācijas. Sakarā ar to un Manteifeļa nodaļas kavēšanos atstāt

Cēsis, Cēsu pulka komandieram deva rīkojumu ieņemt visas

izejas no pilsētas un izlikt patšautenes uz tirgum apkārtējo na-

mu jumtiem tā, lai tirgus laukums būtu zem uguns. Tas līdzē-

ja. Sašutuši vācieši aizgāja uz viņiem norādīto Kārļa muižu.

Pulkveža Kalpaka piemineklis Meirānu Visagala kapos.

Pēc visa notikušā bija skaidrs, ka landesvērs nerimsies,

bet agri vai vēlu uzbruks Cēsīm. Par notikušo brigādes ko-

mandiers ziņoja ģenerālim Laidoneram. Ziņojums izsauca lie-

lu un dibinātu uztraukumu visā Igaunijā un Ziemeļlatvijā. īiija

jādomā par Cēsu aizstāvēšanu. Tam nolūkam tad ari 3. jūnija
vakarā pie brigādes komandiera sanāca vecākie virsnieki, lai

lemtu par Cēsu aizstāvēšanu. Jau tai pašā vakarā Cēsu pul-
kam bija jāieņem pozicijas. Reizē ar to izsludināja mobilizāci-

ju Cēsīs. Kopējā apspriedē Latvijas un Igaunijas priekšstāvji
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nolēma piesūtīt vāciešiem noteiktu priekšlikumu, nosakot ro-

bežu, kuru nedrīkstētu pāriet līdz tam laikam, kamēr nenoskai-

drosies viņu attiecības ar Igaunijas un Latvijas karaspēku, kas

darbojas Ziemeļlatvijā un atzīst tikai Ulmaņa valdību. Robe-

ža bija noteikta: Gauja no grīvas līdz Siguldai; no SiguMas

līdz Nītaurei, Vecpiebalgai un Jaungulbenei. Uz šo prasību

atbilde bij jādod 12 stundu laikā no4. jūnija pīkst. 5. Mantei-

tels no Kārla muižas 4. jūnijā pīkst. 10,37 ziņoja, ka viņš

varēšot prasību izpildīt tikai pēc sazināšanās ar priekšniecību.

Termiņu prasības izpildīšanai pagarināja līdz pīkst. 12, 5. jūni-

jā, pastrīpojot, ja pēc minētā laika vācu daļas neaties uz norā-

dīto vietu, tās uzskatīs kā naidīgas vienības. Reizē ar to iesnie-

dza landesvēram protestu par Limbažu latviešu komandan-

tūras personāla noslepkavošanu un iedzīvotāju spīdzināšanu.

Landesvēra vadība iedzīvotājus un savus kareivjus mal-

dināja, stāstīdama, ka igauņu un latviešu karaspēks lielinle-

cisks. Radās nepieciešamība toreizējos apstākļus un notiku-

bi js nostādīt pareizā gaismā. Tādēļ ari Igaunijas virspavēl-

nieka priekšstāvis Reeks un pulkv. Zemitans griezās pie iedzī-

votājiem ar sevišķu uzsaukumu, kurā paskaidroja, ka Ziemeļ-

latvijas karaspēks nācis, lai atbrīvotu Latviju no lielinieku un

muižnieku virskundzības, uzaicinādams latvju pilsoņus stāties

cīnītāju rindās pret tautas ienaidniekiem. Uzsaukumu izplatīja

Cēsīs un plašā apkārtnē.

4. jūnijā pīkst. 22 Cēsīs ieradās it kā Baltijas landesvēra

štāba sūtīti sarunveži. Tā kā viņiem nebija pilnvaru, sarunas

nenotika.

Kad atbilde noteiktā laikā nepienāca, 5. jūnija vakarā bru-

ņotā vilcienā uz leriķiem izbrauca igauņu un latviešu karaspēka

vadība un amerikāņu misijas loceklis pulkv. Davleijs. Bruņo-

tais vilciens, sasniedzot Amatas upes tiltu, apstājās. Landes-

vēristi uz izlūkiem, kas gāja pārbaudīt tiltu, atklāja šauteņu

uguni.

Par šo pirmo sadursmi, kas norādīja, ka karš neizbē-

gams, ziņoja igauņu virspavēlniekam ģenerālim Laidoneram.

Cēsu pilsētas aizstāvēšanu uzticēja pulkv.-ltn. Berķim. No

Cēsu iedzīvotājiem, skolēniem, iestājās brīvprātīgie, kurus ie-

dalīja pulkā. Apbruņoja vēl neapbruņotās vienības. Atdeva

kaujas pavēli pulkam.
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5. jūnija pēcpusdienā izsauca plkv. Berķi pie telefona Nie-

dras valdības kara ministrs Dr. Vankins. Tas teica, ka runā-

jot Niedras valdības vārdā un pieprasīja, lai igauņu karaspēks

atstāj Latvijas teritoriju. Kad pulkv. Berķis atgādināja Dr.

Vankinam, ka Vankins runā sazvērnieku vārdā, pēdējais attei-

cās tālāk runāt, piebilzdams, ka nekādas Ziemeļlatvijas armijas

neatzīstot un vedīšot sarunas tikai ar igauņiem. Sarunas iz-

beidzās.

1919. g. 6. jūnijā pīkst. 1 Cēsu pulka komandiers saņēma

sekoša satura ziņojumu: «3. vadam — Līvu pagasta namā

tuvojas vācieši. Virsleitnants Bitovts».

Atbalstīts ar artilērijas un ložmetēju uguni, landesvērs uz-

sāka uzbrukumu. Kauja ar īsiem pārtraukumiem ilga līdz

pīkst. 13, kad Cēsu pulka komandiers deva rīkojumu pulkam
atiet uz Raunas pozicijām.

Kaujas sākumā kauja risinājās visā pulka iecirknī, bet pēc

īsa starpbrīža landesvēra uzbrukuma smagums gulās pulka

centrā un kreisā spārnā. Landesvēra artilērijas sagatavoša-

nas ugunij sekoja uzbrukums, kuru ar bruņoto vilcienu palīdzī-

bu atsita. Uzbrukuma atsišanā jo smagus zaudējumus cieta

brīvprātīgo skolēnu rota, kas darbojās pulka centrā. Pēc pir-

mā neizdevīgā uzbrukuma, ienaidnieks to atkārtoja. Dažas

Cēsu pulka vienības, ciešot lielus zaudējumus, atkāpās, kas pul-

ka stāvokli padarīja vēl grūtāku. Pretinieks, pārspēkā bū-

dams, apejot mūsu kreiso spārnu, sāka arvien neatlaidīgāk uz-

mākties pulkam. Pīkst. 13 pulks, soli pa solim, ar kauju at-

stāja Cēsis un, atraudamies no ienaidnieka, atkāpās līdz Rau-

nai, kur ieņēma aizstāvēšanās pozicijas. Šis solis pulkam bija

nepieciešams, lai glābtu rotas no galīgas iznīcināšanas, jo 7 ki-

lometru garo Cēsu fronti pulks aizstāvēja tikai ar 200 karavī-

riem, 17 patšautenēm, bez ložmetējiem un artilērijas. Bez tam

pulks bija cietis ļoti lielus zaudējumus.

Landesvērs, sasniedzis Cēsis, Cēsu pulkam nesekoja, bet

palika uz vietas. Tas liecināja, ka ari viņam bija krietni zau-

dējumi.

7. jūnijā pulku nomainīja 6. igauņu pulka 2. bataljons. Cēsu

pulks nostājās rezervē Lodes stacijas rajonā, kur tas papildinā-

jās ar jauniesauktiem, kas nāca no atbrīvotiem Valmieras un

Cēsu apriņķiem.
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Pēc Cēsu kaujas atkal sākās sarunas. 10. jūnijā Cēsīs ie-

radās Sabiedroto priekšstāvji, lai apspriestos par Ziemeļlatvi-

jas karaspēka un landesvēra sadursmes likvidēšanu.

Noslēdza pamieru 10. jūnijā, kura spēkā nākšanu nolika

pīkst. 8 tai pašā dienā. No latviešu puses pamiera līgumu pa-

rakstīja un veda sarunas pulkv.-ltn. Ed. Kalniņš (tagad ģene-

rālis). Sarunas cerēto nepanāca, jo Niedras valdības prasības

bija nepieņemamas. Nepārzinot apstākļus, Sabiedroto priekš-

stāvis Grīns izteicās, ka apstākļi noteikti prasot, lai galvenā vē-

rība būtu piegriezta vienīgi lielinieku frontei un tāpēc cīņa ar

tiem jāturpinot igauņiem Igaunijā un latviešiem savas zemes

robežās.

Igauņi gatavo ierakumus pie Strenčiem 1919. g. junijā.

Tas bija tas, ko vācieši tieši gribēja panākt, lai varētu

iznīcināt Igaunijas un Latvijas valstis. Tas sacēla sašutumu

un dibinātu uztraukumu Igaunijā un Valkā.

Sabiedroto priekšstāvis ģenerālis Gough's nolēma vēl reiz

noturēt 20. jūnijā Ziemeļlatvijas karaspēka un landesvēra

priekšstāvju apspriedi Valkā. Nelīdzēja vairs Niedras telegra-

mas, nedz fon der Golca un Dr. Vankina intrigas.

Bija vērojams, ka sazvērnieku Niedras valdība, palikda-

ma pie Sabiedroto 10. jūnija lēmuma, sava priekšstāvja uz Val-

kas apspriedi nesūtīs. Jūtot ka plāni draud sabrukt, Golcs un

muižniecība, kuru izkārtne bija Niedras valdība, sāka gatavo-

ties jaunam uzbrukumam, uz ko norādīja ziņas par visu re-

zervju savilkšanu Cēsīs pamiera laikā.
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Sabiedrotie, kā jau minēts, bija nolikuši Valkā sarunas,

kurās vajadzēja galīgi noskaidrot stāvokli ar landesvēru resp.

Golca spēkiem, bet jau 19. jūnijā, nen»gaidot nemaz šo sarunu

sākumu, pretinieks iesāka kara darbību.

Cēsu kaujas.

Stāvoklis 18. jūnija vakarā. Igauņu 9. pulks

vēl nepilnīgi noorganizēts un nepietiekoši apmācīts (apmēram

1000 durkļu un 6 lielgabali) atradās uz dienvidiem no Limba-

žiem Lādes rajonā. No viņa pa labi un priekšā darbojās mič-

maņa Ģelbes latvju partizaņi. Igauņu 6. pulks, viens no sti-

prākiem igauņu pulkiem, pietiekoši apmācīts un labi apbruņots

(apmēram 2000 durkļu un 10 lielgabali), atradās Stalbes—Vin-

dulu rajonā; viņa priekšā Lielstraupē atradās latviešu eska-

drons (120 jātnieki) un igauņu skolnieku rota. Aiz Raunas

upes pozicijās atradās Cēsu pulks (apmēram 1400 durkļu ar 2

baterijām), pie kam 111 bataljons labā spārnā, bet I bataljons

kreisā spārnā, piesliedamies ar savu kreiso spārnu pie Vārnas

mājām; II bataljona rotas atradās pulka rezervē. Igauņu 3.

pulks (apmēram 1400 durkļu un 4 lielgabali) pozicijās no Vār-

nas mājām līdz šosejai.

Igauņu 2 bruņoti vilcieni atradās Lodes stacija, bet 2

šaursliežu bruņoti vilcieni — Valmierā.

Landesvērs majora Fletchera vadībā atradās Cēsu—Dra-

bužu rajonā, pie kam labā spārnā bādeniešu trieciena grupa,

centrā Malmedes grupa un Cēsīs Jenas grupa. Tā kā tanī lai-

kā cirkulēja baumas, ka lielinieki no Daugavpils virza 2 divī-

zijas pa Daugavas labo krastu uz Rīgu, tad dalu dzelzsdivizi-

jas izsūtīja Ogres virzienā un tamdēļ 18. jūnija vakarā Inču-

kalnā atradās tikai dzelzsdivizijas 5 bataljoni, 3 eskadroni un

5 baterijas. Stipruma ziņā abi pretinieki bija apmēram vienā-

di, bet Golca spēki, sevišķi dzezlsdivizija, bija labāk apbruņoti.

Kaujas plāni. Igauņu virsvadība, kuras rīcībā atra-

dās ari Ziemeļlatvijas karaspēks, bija nolēmusi sākumā tikai

aizstāvēties, lai nevarētu pretējā puse pie Sabiedrotiem pār-

mest, ka kara darbību kā pirmais iesācis latvju un igauņu kara-

spēks. Bet ja uzbrukumā pārietu pretinieks, tad to atsist un

pēc tam pašiem uzbrukt, apņemot pretinieka abus spārnus.

Golca plāns sastāvēja iekš tam, ka dzelzsdivizijas galve-

niem spēkiem vajadzēja uzbrukt no Inčukalna caur Lielstraupi,
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apņemot igauņu Cesu grupas labo spārnu, un aizsargāties no

kreisās puses, izsūtot flangardu Limbažu virzienā.

Kad dzelzsdivizijas galvenie spēki forsēs Lielstraupi, tad

landesvēram ar spēcīgu triecienu vajadzēja pārraut igauņu-

latvju fronti un, pārejot dzelzceļu ziemeļos no Lodes stacijas,

ielenkt igauņu-latvju spēkus no austrumiem un ziemeļiem.

Kaujas sākums. 19. jūnijā pulksten astoņos izbei-

dzās pamiers un dzelzsdivizijas flankgards (1 bat., 1 esk. un 1

baterija) kapteiņa Blankenburga vadībā iesāka gājienu Limba-

žu virzienā un jau priekšpusdienā pie Bīriņu muižas sadūrās

ar Ģelbes partizaņiem, kurus viegli izklīdināja. Vakarā pie

Vidrižiem notika sadursme ar igauņu 9. pulka izlūku daļām,

kuras bija spiestas atiet pie pulka uz Lādes rajonu. Dzelzsdi-

vizijas galvenie spēki (4 bat., 2 esk. un 4 bater.) majora Kleista

vadībā ari iesāka gājienu Straupes virzienā, kad ienāca ziņas

par flankgardu laimīgām sadursmēm.

20. jūnijā dzelzsdivizijas flankgards turpināja gājienu uz

ziemeļiem un sākumā ari šodien viņam bija sekmes, jo igauņu
9. pulka 5. rotas labais spārns pie Lādes ezera jau bija ap-

ņemts un ari igauņu baterija bija spiesta atiet. Šinī kritiskā

brīdī no 9. pulka rezerves tika atsūtīta palīgā 6. rota un izlūku

komanda. Minētās igauņu daļas nepamanītas pienāca pie vācu

flankgarda uz 40 soļiem un tad metās triecienā. Trieciens bija

tik straujšs un nejaušs, ka pēc īsas cīņas vācieši sāka bēgt, pie
kam krita ari kapteinis Blankenburgs. Vācieši pameta uz kau-

jas lauka 19 kritušus, 8 ložmetējus un kādas 100 šautenes.

Igauņu 9. pulka II bataljons iesāka pretinieka vajāšanu, lai gan

ne visai enerģiski, jo sakaru līdzekļu trūkuma dēl pulka pārē-

jās daļas par uzvaru nekā vēl nezināja un ari nebija saņēmu-

šas pavēli uzsākt vajāšanu.

Šodien dzelzsdivizijas galveno spēku avangards (1 bat.,
1 esk., 1 bater.) pēc nelielas kaujas ieņēma Lielstraupi, bet tālāk

netika.

Fletchers, saņēmis no lidotājiem ziņas, ka šodien Kleista

kolonas galvenie spēki it kā jau izgājuši caur Lielstraupi, pa-

vēlēja ari landesvēra grupām ieņemt izejas vietas uzbrukumam

21. jūnija rītā.

Ar igauņu 9. pulka šīs dienas uzvaru dzelzsdivizijas krei-

sais flanks bija lielā mērā apdraudēts, jo ceļš uz Inčukalnu, t. i.

uz dzelzsdivizijas aizmuguri, bija atklāts; bez tam minētā uz-
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vara lielā mērā pacēla garastāvokli igauņu pulkos. Tikai vā-

ciešiem par laimi izrādījās, ka baumas par lielinieku virzīša-

nos gar Daugavu uz Rīgu izrādījās par nepamatotām un tam-

dēļ tagad bija iespējams aizsūtīt uz Inčukalnu ari pārējās dzelzs-

divizijas daļas. Lai gan, no otras puses, mūsu dzelzceļnieki vi-

sādi sabotēja un novilcināja minēto spēku pārvešanu uz Inču-
kalnu.

Kauja 21. jūnijā. Igauņu 9. pulks šodien turpināja
lēni spiest atpakaļ vācu flankgardu un vakarā tas jau bija pie
Vidrižiem. Kleista kolona šodien pūlējās salauzt igaņuu 6. pul-

Igauņu bruņotais vilciens

bet kā flankgarda neveiksmes dēļ Straupē atkal vaja-
dzēja atstāt flanka apsardzībai dalu no spēkiem, tad pūles bija

Igauņu 6. pulks, dabūjis palīdzību ari no 9. pulka di-
vām rotām, sīvi pretojās un visumā Stalbes rajonu noturēja.
Pat pulka pašā kreisā spārnā 2. rota pie Vinduliem pārgāja
Gauju un sāka apdraudēt Cēsis, kas sacēla lielu uztraukumu

landesvēra aizmugurē. Tā kā landesvēra rezerves visas jau
bija ielietas kaujā, tad uz Cēsīm nācās atvest no Inčukalna

dzelzsdivizijas 1 bataljonu ar 1 bateriju. Minētais bataljons
aiztrieca igauņu rotu atpakaļ aiz Gaujas, bet par to ari viņa
mēģinājumi pāriet Gauju tika atsisti no igauņu 6. pulka kreisā

spārna rotām.
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Lndesvēra grupas savu uzbrukumu iesāka rīta agrumā.

Pirmie divi uzbrukumi tika atsisti, bet kad ap pulksten 10-tiern

sakas trešais uzbrukums, tad Malmedes grupai izdevās pār-

raut fronti pie Vārnas mājām, kur atradās igauņu 3. pulka un

Cēsu pulka iekšējie spārni. Igauņu 3. pulks atgāja tuvāk pie

Kaunas un nostājās ar fronti pret rietumiem. Cēsu pulka I ba-

taljons bija stipri cietis un viņa atliekas pievienojās igauņu 3.

pulka labam spārnam. Cēsu pulka 111 bataljons, kurš līdz šim

sekmīgi bija atsitis Jenas grupas uzbrukumus, tagad ari bija

spiests atliekt savu kreiso spārnu un izveidot fronti uz austru-

miem; vienīgi 9. rota pie Raunas tilta palika ar fronti uz dien-

vidiem. Tagad starp Cēsu pulku uti igauņu 3. pulku izveido-

jās plata sprauga, kurā plūda iekšā Malmedes grupa un aiz tās

pa kreisi iepakaļ — Jenas grupa; bādeniešu trieciena grupa

saistīja igauņu 3. pulku. Ap pulksten 16-tiem Malmedes daļas

jau atradās Skangalu un Startēs muižas rajonā, pie kam viņa

priekšējās daļas devās uz Mūru muižu. Jenas grupa, pēc Liepu

muižas ieņemšanas, veda uzbrukumus pret Lodes staciju, lai

saņemtu igauņu bruņotos vilcienus un ielenktu Cēsu pulku no

ziemeļiem. Pirmā laikā Jenas spiedienu vajadzēja izturēt vie-

nīgi Cēsu pulka II un pa daļai 111 bataljona rotām; bet palī-
dzība tuvojās: jau priekšpusdienā Lodes stacijā izsēdās Kuper-
ianova partizāņu bataljons (430 durkļu, 13 smagie ložmetēji un

2 lielgabali), kas kopā ar bruņoto vilcienu desantiem pārgāja
pretuzbrukumā Liepas muižas virzienā un vakarā to ari ieņē-
ma. Ap pusdienas laiku ieradās Lodes stacijā ari partizāņu ba-

taljons Kalevlasti-Maleva (377 durkli un 4 ložm.), kas kopā ar

Cēsu pulka II bataljona rotām uzbruka Skangalu muižas vir-

zienā.

Kauja 22. jūnijā. Igauņu virspavēlnieks pavēlēja šo-

dien pāriet vispārējā uzbrukumā, pie kam Cēsu grupai (spēki,
kas darbojās Gaujas kreisā krastā), ieņemt Cēsis un uzbrukt

tālāk Rīgas virzienā, bet Valmieras grupai (igauņu 6. un 9. pul-
ki un 2 bruņotie auto), ieņemt Straupi un uzbrukt Inčukalna

virzienā. Igauņu 9. pulks šodien pret vakaru ieņēma Bīriņus,
tādā kārtā lielā mērā apdraudēdams dzelzsdivizijas galveno
spēku aizmuguri. Igauņu 6. pulks, kopā ar 2 bruņotiem auto,

visu dienu nikni kāvās ar Kleista kolonu un nepieļāva pārraut

savu fronti, lai gan ari igauņu pulka uzbrukumi nelaimējās.

Gaujas kreisā krastā igauņi-latvieši šodien guva pilnīgu uzva-
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ru, uzbrūkot landesvēram no trim pusēm. Pulksten sešos no

Valmieras iznāca igauņu 1. pulka II bataljons, kas tur bija

ieradies 21. jūnija vakarā, un kopā ar dažām baterijām pie Mū-

ru muižas sadūrās ar landesvēra priekšējām dalām; tās neiztu-

rēja igauņu spiedienu un sāka atiet. Ap pulksten 14-tiem igau-

ņu 1. pulka II bataljons jau ieņēma Startu muižu. Tanī laikā

ari no Lodes stacijas rajona, un tālāk uz dienvidiem, igauņu

Kuperjanova un Kalevilasti-Maleva partizāņu bataljoni, kopā ar

Cēsu pulku, lauzās uz austrumiem, dodami sitienu landesvēra

kreisā flankā. Šinī uzbrukumā ar savu artilērijas uguni lielu

Strazdu muiža, kur uz Sabiedroto priekšlikumu noslēdza 3. julijā 1919. g.

tā saukto Strazdu muižas pamieru.

palīdzību sniedza igauņu bruņotie vilcieni. Tā kā ari igauņu

3. pulks, kopā ar Cēsu pulka I bataljonu, sita landesvēru tā la-

bā flankā, tad beidzot landesvēristi neizturēja un lielā steigā

atgāja uz Cēsīm. Vēl 22./23. jūnija naktī landesvērs atstāja

Cēsis, kad dabūja ziņas, ka naktī atgājuši uz Inčukalnu ari

dzelzsdivizijas galvenie spēki. Nākošās dienās dzelzsdivizija

un landesvērs turpināja atiešanu līdz Juglas pozicijām, kur

dažas dienas noturēja igauņu-latvju frontālos uzbrukumus, ka-

mēr nenoslēdza 3. jūlijā Strazdu muižā pamieru.
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Naktī no 30. jūnija uz 1. jūliju ar 3 angļu kara kuģiem iera-

dās Liepājā pulkv-ltn. Dankera vadībā viņa 22. jun. saformē-

tais pulks (tagad 7. Siguldas p.) un tika atdots Liepājas rajona

karaspēka priekšnieka pulkveža Peniķa rīcībā. Pulka uzde-

vums bija: Liepājas un tuvākās apkārtnes apsargāšana un gar-

nizona dienests.

Tai pašā laikā stāvoklis pie Rīgas tuvojās savam atrisinā-

jumam. Uzbrucēji ar artilēriju apšaudīja Rīgu. 2. jūlijā dien-

vidus armijas virspavēlnieks pulkv. Balodis deva pavēli, izzi-

ņojot iedzīvotājiem, ka latviešu karaspēks ieņem valsts un paš-

valdības iestādes. Vācu karaspēks un iestādes steidzīgi atstā-

ja Rīgu. Baumas, ka latviešu karaspēks pārcēlies pie Ikšķiles

pār Daugavu un virzās uz Jelgavu, sacēla vāciešos paniku. Uz

sabiedroto priekšlikumu 1. jūlijā sākās Strazdu muižā piemi-
nētā pamiera sarunas. Šo sarunu iznākumā 1919. g. 3. jūlijā

karadarbība izbeidzās ar pamiera līgumu. Līgums noteica, ka

visām vācu karaspēka dalām pēc iespējas ātrāk jāatstāj Latvi-

ja un jau nekavējoši jāatstāj Rīga un tās priekšpilsētas, atejot

uz Olaines rajonu; tas izpildāms līdz 5. jūlijam pīkst. 18. Lan-

desvērā atstājami tikai Latvijas pavalstnieki un tam jāatiet uz

Tukuma rajonu. Igauņu karaspēks neies pāri linijai, kuru tas

ieņēma 3. jūlijā pīkst. 3. Cēsu pulks ienāk Rīgā.

Šo pamieru parakstīja 3. jūlijā tūliņ pēc pusnakts igauņu

un latviešu armijas priekšstāvji, no vienas, un Vācijas dzelzs-

divizijas un Baltijas landesvēra priekšstāvji, no otras puses,

Sabiedroto priekšstāvjiem piedaloties. Tagad Niedras kabi-

nets izjuka un Pagaidu valdība no Liepājas pārbrauca uz Rīgu.

Ta sabruka fon der Golca un viņa karaspēka atbalstītais

bruņotais uzbrukums Latvijas un Igaunijas republikām.

Igauņu tautas palīdzību vēsturiskās Cēsu kaujās latvju

tauta neaizmirsīs nekad. Latvju nacionālās armijas karavīri

igauņu karavīru uzupurēšanos arvien paturēs atmiņā kā cēlā-

ko abu tautu kopējo interešu aizsargāšanas zīmi.

"Zaļie."

Bez jau zināmā regulārā karaspēka Latvijas novados iz-

auga vēl cits, kaut ari neliels nacionāls spēks, kas darbojās lie-

linieku aizmugurē un sekmēja viņu dezorganizēšanos. Tie bija

partizāni jeb tautā sauktie «zaļie» (tāpēc, ka viņu uzturas vieta

bija meži). Partizāņu šūpulis ir Vidzemes vidienā un malienā.



48

1919. g. 9. marta sakuma, kad lielinieku terors Ziemellatvijas no-

vados sasniedza visaugstāko pakāpi, daudziem pilsoņiem, zemtu-

riem, strādniekiem bij jābēg no komisāru vajāšanām un atrie-

bības, slapstoties pa mežiem. Pašaizsardzībai daudzi bija ap-

bruņojušies. Sanākot un turoties kopā, radās nodoms dibināt

nelielas kaujas vienības cīņai ar komunistiem. Tā ari izpaudās

pirmā partizāņu darbība. 1919. g. 10. martā neliela partizāni
vienība iebruka Balvu stacijā, apšāva komunistu komisārus

nolaupīja ieročus, municiju un nozuda mežos. Šai pirmai dar-

bībai radās atbalsis un īsā laikā meži, celi, lauku mājas paHleļ
komunistiem draudošas. Partizāņu aktivākais vadonis bija Ar-

Zaļie.

turs Veckalniņš. Pec veiksmīgas komunistu sakaušanas Krau

klu pagastā, kad bija apvienojušās vairākas partizāņu nodaļas,
tās atkal izklīda, lai pie nākošā aicinājuma sanāktu atkal kopā.
Līdzīgas nodaļas nodibinājās ari Augškurzemē vltn. Indana

vadībā. Kā teikts, partizaņi terorizēja lielinieku iestādes, ap-
šaudami viņu darbiniekus. Nelīdzēja lielinieku spaidi un aiz-

liegumi, partizaņi arvien ieradās tur, kur viņus vismazāk gai-

dīja un kur komunistu varas vīri šķitās visdrošāk.

Partizāņu darbība ienaidnieka aizmugurē vājināja viņa

spēkus frontē. Tā 1919. g. maijā no frontes cīņai ar partizaņiem

bija izsaukti 2 pulki un artilērija. Tam pašam nolūkam

Vecgulbenē lielinieki saformēja 400 vīru lielu trieciena nodalu.
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Neskatoties uz visu to, partizāņu darbība nerimās. Ar pava-

sara paliem tā palika vēl plašāka, vēl draudošāka.

No partizāņu darbības vēl atzīmējama uz nāvi notiesāto

cietumnieku atbrīvošana Mēdzūlas muižā un Cēsīs, 1919. mai-

ja pirmā pusē.

IV. Latvijas apvienotās armijas kaujas.

Saskaņā ar pamiera noteikumiem ģen. Golca spēki atgāja

uz Olaines pozicijām un savu bazi ierīkoja Jelgavā. Ari lan-

desvērs atgāja uz Tukumu un atlaida visus Vācijas pavalst-

niekus; tagad, zināms, viņa sastāvs lielā mērā samazinājās,

bet tomēr uz uzturu vēl palika kādi 5000 cilvēku, pie kam lan-

desvēra kaujas spēku stiprums bija apmēram 2000 durkļu ar

11 lielgabaliem un daudz ložmetējiem. Lai Latvijas valdībai

būtu agrantija, ka landesvērs atkal nepāriet ienaidnieka pusē,
tad par landesvēra komandieri iecēla angļu jauno pulkvedi

Aleksanderu, bet tā kā tas bez angļu valodas nevienu citu va-

lodu neprata, tad landesvēra faktiskais vadītājs bija vietējais

vācietis, bijušais krievu jūras kapteinis barons Taube. Tas

bija liels intrigants un, kā ari Bermonts savā grāmatā atzī-

stas, baronam Taube bija slepena vienošanās ar Bermontu.

Vēlāk, kad landesvērs jau atradās lielinieku frontē Līvānu

rajonā un sākās Bermonta uzbrukums Rīgai, barons Taube,

redzēdams, ka viņam nav iespējams izpildīt slepeno solījumu,
t. i. pievienot landesvēru Bermonta spēkiem, aizbēga uz Vā-

ciju un viņa vietā nāca barons Radens (bijušais vācu armijas

leitnants un Jelgavas vācu rotas formētājs), kas ar politiku

nenodarbojās un bija labs karavīrs, ar kuru viegli varēja sa-

prasties Latvijas armijas vadība. Lai gan Golca spēku ap-

stāšanās Jelgavas rajonā bija domāta tikai pagaidām un drīz

vajadzēja sākties viņu evakuācijai uz Vāciju, tomēr izrādījās,
ka Golcs nemaz nedomā par evakuāciju, bet otrādi: no Vācijas

nepārtraukti pienāca Jelgavā jauni vācu brīvprātīgo bari, ie-

roči un municija. Bez tam, lai attaisnotu savu palikšanu Jel-

gavā, ģen. Golcs sūdzējās Sabiedrotiem, it kā latviešu kara-

spēka daļas bieži uzbrūkot viņa dalām un tāpēc viņam neesot

iespējams evakuēties, jo neesot nekādas garantijas, ka Golca

arjergardam neuzbruks latviešu daļas un neatņems kara mantu

krājumus. Lai nedotu Golcam iemeslu sūdzēties it kā par no-
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tikušiem latviešu uzbrukumiem, tad Sabiedrotie nosacīja

neitrālu joslu, kurā nebija brīvi ieiet ne Golca, ne latviešu

spēkiem, un minēto joslu Sabiedrotie bija nodomājuši pakā-

peniski pārcelt uz dienvidiem, lai tādā kārtā izspiestu Golca

spēkus no Zemgales un Kurzemes. Bet drīz vien Sabiedroto

misiju priekšstāvji pārliecinājās, ka Golcs nemaz nedomā klau-

Sīt viņu norādījumus un rīkojumus un tāpēc Sabiedroto valdī-

bas darīja spiedienu uz vācu valdību, lai tā atsauc Golcu uz

Vāciju. Vācijas valdība beidzot izpildīja Sabiedroto vēlēšanos

un pavēlēja Golcam ar savu karaspēku nekavējoši sākt eva-

kuēties uz Vāciju, jo ari viņa sāka bīties no Golca, kurš, sa-

formējis no brīvprātīgiem prāvu armiju, varēja mēģināt Vā-

cijā atjaunot monarķiju. Golcs, redzēdams, ka neizpildīt val-

dības pavēli nevar, pats aizbrauca uz Vāciju, bet savu kara-

spēku pierunāja, lai tas sevi izsludina par neatkarīgu no Vā-

cijas un pāriet krievu «Rietumu armijas» dienestā, kuras va-

dību augustā uzņēmās bijušais krievu rotmistrs Bermonts,

patvarīgi piesavinājies pulkveža dienesta pakāpi un kņaza

Avalova tituli. Bermonts ieradās Jelgavā 1919. g. vasarā un

sāka formēt tā saucamo. grafa Kellera korpusu, galvenā kārtā

no krievu gūstekņiem Vācijā. Minētā korpusā iestājās ari

neliela daļa Līvena nodaļas. Līvena nodaļa Cēsu kaujās

bija ieturējusi neitralitāti un pēc tam aizsūtīta uz Liepāju, sar-

džu dienesta izpildīšanai, bet augustā aizbrauca pie Judeniča

uz Narvas fronti. Bez Bermonta formēja savu korpusu ari

bijušais krievu žandarmu pulkvedis Virgoličs Šauļu rajonā.

Augusta vidū Bermonts apvienoja abus minētos krievu kor-

pusus un bijušos Golca spēkus vienā armijā, kuru nosauca par

krievu «Rietumu armiju» un pasludināja, ka armijas uzdevums

atbrīvot Krieviju no lieliniekiem. Bet kā izrādījās, Bermon-

tam un viņa karaspēkam vēlēšanās cīnīties ar lieliniekiem ne-

bija visai liela, jo kad septembrī Judeničs pavēlēja Bermon-

tam ar visu viņa armiju pārbraukt, ar Sabiedroto flotes pie-

palīdzību, uz Narvas fronti, tad minēto pavēli izpildīja tikai

atsevišķi cilvēki, bet Bermonts ar savu armiju palika Jelgavas

rajonā un gatavojās iesākt cīņu ar Latvijas armiju.

Pēc Strazdu muižas pamiera, kad Ziemeļlatvijas daļas ie-

nāca Rīgā, notika Ziemeļlatvijas brigādes un Dienvidlatvijas

brigādes apvienošanās vienā Latvijas nacionālā armijā, par

kuras virspavēlnieku iecēla 12. jūlijā ģen. Simonsonu, kurš tanī
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pašā laikā ari izpildīja Apsardzības ministra amatu. Abām

brigādēm apvienojoties, tagad bija nepieciešami ievest armijā

vienādu organizāciju, jo Ziemeļlatvijas brigādē bija 3 pulki pa

3 bataljoniem, bet Dienvidlatvijas brigādē ietilpa atsevišķi ba-

taljoni, kuru skaits jūlija beigās jau sniedzās līdz astoņiem, no

kuriem gan daži vēl nebija pilnīgi saformēti. Virspavēlnieks

ar pavēli 15. jūlijā pavēlēja saformēt 3 divizijas, ar 3 kājnieku

un 1 artilērijas pulku katrā, bez tam vēl pa 1 eskadronam un

1 inženieru rotai, pie kam Dienvidlatvijas brigāde pārformējās

par Kurzemes diviziju pulkveža Baloža vadībā, Ziemeļlatvijas

Pēc Golca spēku sakaušanas, Ziemeļlatvijas karaspēks,

iedzīvotāju jūsmīgi apsveikts, ienāk Rīgā.

brigāde
— par Vidzemes diviziju pulkv. Zemitana vadībā, bet

Latgales divizijas formēšanai (pulkv. Berķa vadībā), 8. un

9. pulkiem kā kadri tika ņemti daži no jaunsaformētiem atse-

višķiem bataljoniem. Siguldas pulku jau saformēja uz ātru

roku Rūjienā Cēsu kauju laikā, izlasot 1200 cilvēkus no re-

zerves bataljona, un ar angļu kara kuģiem no Rēveles to pār-

veda uz Liepāju, kur to nodeva Liepājas rajona karaspēka

priekšnieka rīcībā. Balvu rajonā no Latgales partizāniem for-

mējās Atsevišķais Latgales partizāņu pulks. Pirmā laikā La-

tvijas armijas apbruņojums un apģērbs bija sliktā stāvoklī; ti-

kai septembra beigās un oktobra sākumā, kad no Amerikas
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pienāca sūtījums ar drēbēm un apaviem, bet no Anglijas šau-

tenes un municija, tad stāvoklis drusku uzlabojās, bet ne pil-

nīgi. Liela daļa no drēbēm un apaviem bija nederīgi nēsāša-

nai, bet ieroču vēl joprojām bija liels trūkums, sevišķi lož-

metēju un artilērijas. Vasaras otrā pusē Kurzemes divizija jau

visa atradās lielinieku frontē, ieņemdama ar 1. un 2. pulkiem

pozicijas pa abām pusēm Krustpils-Rēzeknes dzelzceļam, pie

kam pa labi Līvānu rajonā atradās 4. Valmieras pulks, bet pa

kreisi uz ziemeļiem no Lubānas ezera darbojās Latgales

partizāņu pulks. Jelgavas pulks atradās Daugavas kreisā kra-

stā un ar savu labo spārnu uzturēja saskarus ar Lietuvas ar-

mijas daļām, kas atradās lielinieku frontē Ilūkstes rajonā. Vid-

zemes divizijas 5. un 6. pulki, kā ari Latgales divizijas 8. un

9. pulki atradās Rīgā un turpināja savu formēšanos un apmā-

cību, bet daļa no minētiem spēkiem jau atradās pozicijās Jel-

gavas virzienā, lai aizsargātu Rīgu no varbūtējā Bermonta

uzbrukuma. Sabiedroto misiju priekšstāvji bija tanīs domās,

ka no Jelgavas puses briesmas nedraud, jo Sabiedroto rīko-

jumus un norādījumus Bermonts neuzdrošināsies neizpildīt un

tamdēļ Latvijas armijas visus spēkus vajaga sūtīt uz lielinieku

fronti. Bet pavisam otrādi domāja mūsu armijas vadība: lie-

linieku frontē pašlaik bija klusums, jo tie veda grūtas cīņas

Kolčaka, Deņikina un Judeņiča frontēs un tamdēļ Latgalē tiem

atradās nelieli spēki, ar kuriem viņi uzbrukumu iesākt neva-

rēja, bet turpretim Jelgavas rajonā Bermonta rīcībā bija lieli

spēki, pie kam labi apbruņoti un labi apgādāti ar visādiem tech-

niskiem kaujas līdzekļiem, kāpēc izdevīgā brīdī Bermonts

vairs negriezīs vērību uz Sabiedroto priekšstāvju brīdināju-

miem, jo katram labi bija saprotams, ka Sabiedroto draudi ap-

robežosies tikai ar vārdiem. Tamdēļ septembra beigās un ok-

tobra sākumā, kad jau skaidri bija redzams, ka tuvākā laikā

Bermonts iesāks pret mums kara darbību, virspavēlnieks pa-

vēlēja pastiprināt Rīgas fronti vispirms ar Valmieras pulka

II bataljonu, kam pavēlēja novietoties frontē no Stopiņiem līdz

Ogrei, un kad landesvērs no Tukuma rajona būs pārvietojies

uz Līvānu rajonu, tad uz Rīgas fronti pārbraukt ari Valmieras

pulka pārējiem diviem bataljoniem, bez tam no Liepājas uz

Rīgu pārvest ari Siguldas pulku, atstājot Liepājā divas un

Ventspilī vienu rotu; ari Jelgavas divām komandantūras ro-

tām pavēlēja pārnākt uz Rīgu. Bermonts redzēja, ka mūsu
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spēki Rīgas frontē ar katru dienu palielinājās un ari viou kau-

jas spējas ar katru dienu uzlabojas, turpretim viņam nav iz-

redzes tuvākā laikā savus spēkus pastiprināt, jo vācu valdība

uz Sabiedroto spiedienu bija slēgusi savu robežu un aizturēja

kā pastiprinājumu, tā ari ieroču, apģērbu un pārtikas sūtīšanu

Bermonta armijai. Oktobra sākumā karaspēka papildināšanai

Latvijā izsludināja mobilizāciju. Tā tad, ja vispāri iespējams

sadragāt Latvijas armijas spēkus Rīgas frontē, tad to vaja-

dzēja darīt nekavējoši, un tamdēļ Bermonts pavēlēja 6. un 7.

oktobrī savām karaspēka daļām ieņemt norādītās izejas vietas,
lai 8. oktobrī iesāktu uzbrukumu Rīgas virzienā. Lai mūsu

daļas pārsteigtu, tad Bermonts jau 6. oktobrī pārtrauca katru

satiksmi starp Jelgavu un Rīgu; un lai pie mūsu spēku un po-

ziciju izlūkošanas nekristu kāds gūstā, tad izlūkošanu pavēlēja

izdarīt ar spiegu palīdzību. Neskatoties uz tādu noslēpumai-

nību no Bermonta puses, mūsu armijas štābā bija pietiekošas

ziņas par pretinieka spēku pārgrupēšanos un nodomāto uzbru-

kumu un tamdēļ virspavēlnieks pavēiēja pulkvedim Zemita-

nam ar Dienvidfrontes spēkiem gatavoties cīņai ar Bermonta

armiju.

Spēku samērs un stāvoklis Rīgas frontē

7. oktobra vakarā 1919. g.

Mūsu spēku lielums Rīgas frontē, neskaitot dažādas iestā-

des, sniedzās līdz 11.500 cilvēkiem, bet tā kā dažas karaspēka

daļas vēl atradās pa daļai formēšanas stadijā, tad, zināms,

durkļu skaits nevarēja būt liels un nepārsniedza 5000, ar 9 liel-

gabaliem, 23 smagiem ložmetējiem un 45 patšautenēm, 1 bru-

ņoto vilcienu, apbruņotu ar 3 lielgabaliem un dažiem ložme-

tējiem, un 3 bruņotiem automobiļiem, ar 1 lielgabalu un 4 lož-

metējiem. Aviācijas grupā bija tikai divas derīgas lidmašī-

nas, no kurām viena ieradās no Kurzemes divizijas rajona vēl

tikai 8. oktobrī. Mūsu pozicijas stiepās 30 kilometru garumā

no Vecdubultiem caur Švarcmuižu līdz Ķekavai. Tās bija pa

lielākai daļai vecās krievu pozicijas, savā laikā labi nocieti-

nātas un, lai gan dažās vietās bija jau lielā mērā sabojātas,
tad tagad atkal no mūsu karaspēka dalām izlabotas, visumā

tās varēja uzskatīt par pietiekoši labām. Tikai mūsu

spēki bija par maziem, lai nopietni varētu aizstāvēt tik garas

pozicijas un ari pozicijas aizmugurē pa lielākai daļai atradās
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plaši purvi ar maz ceļiem, kas mums nedeva iespēju ātri pār-

grupēt savas rezerves. 7. oktobra vakarā mūsu fronte Rī-

gas rajonā bija sadalīta divos kaujas sektoros: labais no Vec-

dubultiem līdz Jelgavas šosejai Latgales divizijas komandiera

vadībā un kreisais — no Jelgavas šosejas līdz Pļavniekiem

pie Daugavas — 6. Rīgas pulka komandiera vadībā. Latga-

les div. komandiers savu sektoru sadalīja vēl divās dalās, pie

kam labās puses vadību uzņēmās 9. Rēzeknes pulka koman-

diers, bet kreisās — no Pelles mājām līdz Jelgavas šosejai, —

5. Cēsu pulka komandiers. Karaspēka daļas bija tā novietotas:

Slokas komandantūras komanda (40—50 cilv.) ieņēma Vecdu-

bultos šaurumu starp jūru un Lielupi; 9. Rēzeknes pulka II ba-

taljons, kopā ar 2 lielgabaliem, ložmetējiem un 2. eskadrona

1 vadu ieņēma garās pozicijas no Varkaļu kroga, caur Annas

un Cenas muižām līdz Pelles mājām, ar priekšposteņiem An-

nas muižas skolā un Lāčos; pulka I bataljons (mācības batal-

jons) un 7. rota atradās Rīgā, Vidzemes kazarmēs. Cēsu pulka

6 rotas ieņēma garās pozicijas no Pelles mājām caur Švarc-

muižu, Rozentalu līdz Katrinmuižai, ar priekšējām dalām pie

Vilciņiem un Blūmu m., bet ar stipro 11. rotu un Vidzemes di-

vizijas minumeteju komandu (5 minumetēji) stiprās pozicijās

pie Baložu kapiem; pulka pārējās 4 rotas atradās rezervē pie

pulka štāba Torņakalnā — Šmidta eļļas fabrikā, 10. rota ap-

sargāja Juglas tiltu, bet 6. rota ieņēma Ķekavas kalnu. 6. Rī-

gas pulka iecirkni ieņēma 111 bataljons, ar 12. un 11. rotām gar

plankoto ceļu, piesliedamās ar 12. rotas labo spārnu pie Jel-

gavas šosejas, Stūriņu mājas rajonā; no Sudmaļu ezera līdz

Vāveriem pie Daugavas 10. un 9. rotas; 6. Rīgas pulka 1. un

3. rotas atradās pulka rezervē Šmidta eļļas fabrikā, II batal-

jons izpildīja sardžu dienestu Rīgā, 2. rota atradās Liepājā,

4. rota — Tukumā. Rīgas pulka kreiso flanku nodrošināja, bez

Cēsu pulka 6. rotas, ari Valmieras pulka II bataljons (kas kopā

ar 3 lielgabaliem ieņēma pozicijas Daugavas labā krastā no

Doles salas augšgala līdz Ogrei) un Cēsu pulka jātnieku izlūku

komanda un 1 jātnieku vads (atradās Daugavas kreisā krastā

uz dienvidiem no Ikšķiles). Cēsu un Rīgas pulku rajonos vēl

atradās 4 lielgabali, kas bija novietoti pozicijās divās grupās:

pie Jelgavas šosejas Tīriņu muižas rajonā un pie Numuru mui-

žas; Torņkalna stacija — bruņotais vilciens, bet pārejas da-

ļas, kā 7. un 8. pulki, 3 inženieru rotas un 3 bruņotie auto atra-
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dās Rīgā; Rīgā pašlaik formējās ari Kara skola un bija ari

kadrs instruktoru bataljonam, kuru sāka papildināt ar jaun-

mobilizētiem; bez tam bija ari liela jūrnieku rota, kurai gan

nebija lielas kaujas spējas savas vājās apmācības un disciplī-

nas dēļ.

Bermonta spēki. Bermonts savā grāmatā visus

savus spēkus vērtē uz 51—52.000, no kuriem 40.000 vācu brīv-

prātīgie. Minētie spēki sadalījās 3 lielās grupās: krievu dalās,

dzelzsdivizijā un vācu leģionā. Krievu II (Virgoliča) korpuss

bija paspējis saformēt tikai 1 strēlnieku pulku (2 batalj.), ap-

mēram 1500 cilvēku stiprumā ar 40 ložmetējiem un 2 lielgaba-

Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā, 1919. g. 8. julijā

Hem, bez tam vēl 2 baterijas pa 4 lielgabaliem, lidotāju no-

dalu no 6 aparātiem, 1 kav. pulku no 3 esk. un dažādas etapu

daļas, tā kā korpusa kaujas sastāvs nepārsniedza 3500, lai gan

viss cilvēku skaits pārsniedza 5000. No minētā korpusa cīņās

pret mums ņēma dalību tikai neliela dala, bet galvenie spēki

apsargāja Bermonta armijas aizmuguri Ziemellietavā.

Jau labāki, lai gan ari ne pilnīgi, bija saformēts grafa Kel-

lera korpuss, pulkveža Potocka vadībā. Tam vajadzēja sa-

stāvēt no 4 plastuņu 3 bataljonu pulkiem, bet patiesībā tikai

1. plastuņu pulks ar 57 ložmetējiem un 8 minumetējiem bija ga-
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tavs (apmēram 2500 durkļu). No 2. plastuņu pulka bija safor-

mēti tikai \% bataljoni (apmēram 1200 durkļu) ar 30 ložmetē-

jiem un 4 minumetējiem, bet 3. un 4. pulkos bija tikai kadrs,

stabi un saimnieciskais aparāts. Bez tam korpusā ietilpa vēl

viens vācu bataljons (700 durkļu) un atsevišķa vācu ložmetēju

nodala ar 8 smagiem ložmetējiem. Artilērija sastāvēja no 1

diviziona pa 3 baterijām, katra no 4 lielgabaliem, un vienas at-

sevišķas smagās baterijas (4 lielgab.). Kavalerija sastāvēja no

3 eskadroniem. Bez tam vēl bija 2 lidotāju nodalās ar 6 apa-

rātiem katrā un dažādas techniskās daļas, kuras vēl atradās

formēšanas stadijā. Visumā Kellera korpusa kaujas sastāvu

varēja skaitīt uz 7000 cilvēkiem, ar 12 viegliem un 4 smagiem

lielgabaliem, 100 ložmetējiem (smagiem un viegliem), 12 minu-

metējiem un 12 lidmašinām. Kopā ar aizmugures iestādēm kor-

pusa stiprums sasniedza 10.000 cilvēkus un tas atradās Jelga-

vas rajonā.

Dzelzsdivizija, majora Bišofa vadībā, bija vien no labāk

noorganizētām dalām. Viņa sastāvēja no 3 kājnieku pulkiem

un 1 jeģeru bataljona; pulki bija stipri un labi apbruņoti, pie

kam 1. pulkā bija 3 bataljoni (2400 cilv.) ar 80 ložmetējiem un

10 minumetējiem, bet 2. un 3. pulkos bija 4 bataljoni (3200

cilv.), ar 80 ložmetējiem un 6 minumetējiem pulkā. Jeģeru batal.

800 cilvēku ar 24 ložm., 4 lielg. un 4 minumetējiem. Bez tam

divizijā ietilpa vēl atsevišķa ložm. nodala ar 24 smagiem lož-

metējiem, 6 vieglās un 2 smagās baterija ar 4 lielgabaliem katrā,

4 eskadroni un pionieru bataljons. Divizijas kaujas sastāvā

bija ap 15.000 cilvēku, bet viss cilvēku skaits divizijā — ap

18.000. Dzelzsdivizija atradās Jelgavas rajonā. Vācu leģions

jūras kapteiņa Ziverta vadībā atradās Bauskas rajonā; viņa

kaujas stiprums sniedzās pie 9000 cilvēkiem, bet ar aizmugu-

res iestādēm — līdz 12.000 cilv. Pie leģiona bija stipra arti-

lērija, kas sastāvēja no 43 viegliem un 4 smagiem lielgabaliem.

Vācu leģions sastāvēja no dažādām grupām, no kurām lielā-

kās nosaucās ari par pulkiem, piemēram Baltenlandes, Veik-

maņa, Jenas, Brandesa un Petersdorfa pulki, un leģions dalījās

uz 2 brigādēm, kuru sastāvs gan bieži mainījās. Bez minētiem

spēkiem vēl Lietavā atradās vācu pulkveža Dibiea grupa (ap

3000 cilv.) un Priekules rajonā majora Plēves grupa(3000 cilv.).

Bez tam Bermonta armijas rīcībā atradās 3 labi bruņoti vilcieni,

10 bruņotie auto un kādas 120 lidmašinas.
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Tā tad visumā Bermonta armijas kaujas stiprums bija

45.000 cilvēku, 100 lielgabalu, 600 smagie un vieglie ložmetēji,

120 lidmašinas un 50 minumetēji. Mūsu Rīgas frontes sti-

prums: 11.500 cilvēku, 23 smagie un 45 vieglie ložmetēji, 5 mi-

numetēji, 9 lielgabali, 1 bruņotais vilciens (ar 3 lielg.) un 3

bruņ. auto (ar 1 lielg.). Salīdzinot abu pretinieku spēkus un

vēl vairāk ņemot vērā, ka mūsu spēka lielākā dala bija aizņemta

ar garnizona dienesta izpildīšanu Rīgā, jābrīnās, kā Bermontam

neizdevās jau pirmā kaujas dienā salauzt mūsu nelielos spē-

kus. Tas galvenām kārtām izskaidrojams ar morālisko spēku

zemo līmeni Bermonta armijā, jo vācu brīvprātīgie kalpoja ti-

kai algas dēl, bet krievu daļu sliktās kaujas spējas izskaidro-

jamas ar to, ka tās komplektējās galvenā kārtā no krievu gū-

stekņiem, kam nebija ne mazākās gribas karot.

Abu pretinieku kara darbības plāni. Mūsu

virspavēlnieks bija pavēlējis mūsu karaspēka dalām nekādā

ziņā pirmām neiesākt uzbrukumu, bet ja sāksies pretinieka uz-

brukums, tad aktivi aizstāvēt savas pozicijas, līdz nepiesteig-

sies palīgā rezerves.

Bermonts nolēma dot mums galveno triecienu ar savu

labo spārnu, kur vācu leģionam no Lieliecavas vajadzēja lauz-

ties caur Ķekavu, Pļavniekiem Rīgas tiltu virzienā un, ieņe-
mot tiltus, aizsprostot mūsu spēkiem atkāpšanās ceļu un tos

sagūstīt vai iznīcināt. Lai saistītu mūsu spēkus pārējā frontē,
tad dzelzsdivizijai, pastiprinātai ar 1. plastuņu pulka II ba-

taljonu, lauzties frontālā uzbrukumā Jelgavas šosejas rajonā,

bet lai dzelzsdivizijai atvieglotu uzbrukumu, tad no Kalnciema

rajona uzbrukt 1. plastuņu pulka I bataljonam Cenas muižas

virzienā, bet dzelzsdivizijas 1. pulka II bataljonam — pa Kaln-

ciema ceļu Dzilnu virzienā. Krievu 1. plastuņu pulka 111 ba-

taljonam, kopā ar 1 eskadronu un 1 bateriju, uzbrukt no Slokas

gar jūrmalu. Kreisā flanka nodrošināšanai 2. plastuņu pulka

daļas, kopā ar 1 vācu bataljonu, jau 7. oktobrī izgāja Tukuma

virzienā, kur pārsteidza Rīgas pulka 4. rotu un to sagūstīja.

Labā flanka un aizmugures nodrošināšanai vācu leģions izsū-

tīja Jēnas pulku un vēl citas mazākas vienības.

Bermonta uzbrukums Rīgai.
6. oktobrī Bermonts griezās pie mūsu ministru prezidenta

ar telegramu, kurā paziņoja, ka viņš atrodot patreizējo mo-

mentu par ļcti izdevīgu savas armijas pārvietošanai uz lieli-
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nieku fronti, kādēļ lūdz mūsu valdību nekavējoties sagatavot

apstākļus, kas dotu iespēju viņa karaspēkam netraucēti iziet

cīņā pret lieliniekiem, «kas atrodas Latvijas robežās».

Protams, mūsu valdība neuzskatīja par iespējamu kautko

atbildēt uz šādu telegramu, jo kādā veidā Bermonts var nokļūt

frontē, lai cīnītos ar lieliniekiem, Latvijas valdība, kopā ar Sa-

biedrotiem, bija jau viņam agrāk norādījusi.

7. oktobrī ienāca ziņas no Tukuma komandanta, ka Ber-

monta jātnieki ieņēmuši Slampi un Vīkseles muižu un taisoties

no turienes'iet uz Tukumu. Tanī pašā dienā Rīgā ieradās vai-

rāki laucinieki, kuri stāstīja, ka bermontieši esot apturējuši
visu kustību uz ceļiem, kas ved uz Rīgu. Mūsu virspavēlnie-
kam nebija vairs šaubu par Bermonta nolūkiem, un naktī no

7. uz 8. oktobri viņš atdeva dienvidus frontei rīkojumu, būt ga-

tavībā atsist vācu-krievu karaspēka uzbrukumu.

Dienvidus frontes pavēlnieka pulkv..Zemitana štābs atra-

dās Rīgā, kreisā kaujas iecirkņa pulkv.-ltn. Šmidta
— Torņa-

kalnā, Šmidta ellas fabrikā, labā — pulkv.-ltn. Berķa — sāku-

mā Rīgā, vēlāk Šmidta ellas fabrikā.

8. oktobrī pīkst. 4,00 apm. 10 Bermonta jātnieki un 50 kāj-

nieki ieņēma Sloku un ap pīkst. 8-iem Mellužus, pēc kam tie

gāja uzbrukumā uz Majoriem, bet Jūrmalas komandantūras ka-

reivji pie Vecdubultu šauruma tos atsita. Še uzbruka 1. pla-
stuņu pulka 111 bat. ar 1 eskadronu. Bataljons uzbrukumu at-

kārtoja, mūsu komandantūras komanda neizturēja un atkāpās

pāri Bulduru tiltam līdz Pūpes stacijai. Pīkst. 9-os mūsu po-

zicijas pārlidoja bermontiešu lidmašinas, nometot bumbas pie

Dzilnām un Torņakalnā. Pēc tam visā frontē parādījās uzbrū-

košā ienaidnieka ķēdes.

9. Rēzeknes kājn. pulka iecirknis. Uz Kaln-

ciema ceļa jau ap pīkst. 8 parādījās ienaidnieka izlūki, kuriem
drīz vien sekoja lielāki spēki. Ap pusdienas laiku 5. rota ne-

izturēja ienaidnieka spiedienu un atkāpās. Še uzbruka dzelzs-

divizijas 1. pulka I bataljons ar 1 eskadronu un 1. plastuņu

pulka I bataljons.

Stipro pretinieka uguni neizturēja ari pārējās 9. pulka II

bataljona rotas, sāka atkāpties, un ap pīkst. 16-iem atstāja

Piņķu mācītāja muižu (pie Dzilnām).

Ap pīkst. 17-iem Pūpes stacija ieradās no Rīgas izsūtītais

*). pulka mācības bataljons. Pusrotu tas deva palīgā Jūrma-
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las komandantūras k-dai, lai tā atgrieztos uz Lielupi un ne-

ļautu ienaidniekam pāriet pār Bulduru tiltu uz Lielupes labo

krastu, bet ar pārējām rotām, virzot pa priekšu i. un 3. rotu,

devās palīgā II bataljonam.

Pēc Dzilnu pazaudēšanas pulka rīcībā atsūtīja bruņ. auto

«Kurzemnieks». 6. rotai ar «Kurzemnieka» un pienākušo rotu

palīdzību izdevās ieņemt atpakaļ Piņķu mācītāja muižu un at-

spiest ienaidnieku apm. 1 klm. uz Annas krogus pusi, līdz Skā-

des mājām.

Ieeja brāļu kapos Cēsīs.

Izsūtītā Vs rota, kopā ar Jūrmalas komandantūras k-du,

sasniedza Lielupes labo krastu pie Bulduru tilta un tur nocie-

tinājās, nelaižot pretinieku pāri tiltam. 8. oktobrī 9. Rēzeknes

pulka kaujas iecirknī nekāda cita kaujas darbība vairs ne-

notika.

5. Cēsu kājnieku pulka iecirknis. 5. Cēsu

pulka kaujas iecirkņa labā spārnā sevišķi stipri uzbrukumi, pa-

balstīti ar spēcīgu artilērijas uguni un lidmašinu darbību, bija

vērsti pret 8. rotu. Še uzbruka dzelzsdivizijas 1. kājn. pulks.

8. rota pārspēka spiedienu neizturēja un atkāpās līdz Pūriņu

mājām. Ar izsūtīto no rezerves 2., 4., 9. un 12. rotu palīdzību

uz pīkst. 20 stāvokli še atjaunoja.

5. Cēsu pulka kreisā spārnā — uz Jelgavas šosejas —

dzelzsdivizijas 2. kājn. pulka uzbrukumu pabalstīja spēcīga

-artilērija, bruņ. vilciens, 2 bruņ. auto uri 4 lidmašinas. Pulka
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11. (partizāņu) rota, pastiprināta ar 4 smagiem un 2 viegliem

minumetējiem, 1 smago ložmetēju un 12—15 patšautenēm, iz-

rādīja sīvu pretošanos. Rotu pabalstīja mūsu bruņotais vil-

ciens un bruņ. auto «Lāčplēsis», kuri darbojās loti sekmīgi.

Pirmo uzbrukumu atsita, nodarot ienaidniekam lielus zaudē-

jumus. Mūsu minumetēju uguns sašāva kādu ienaidnieka

bruņ. auto.

Pretinieks pievilka jaunus spēkus un atkārtoja uzbrukumu.

11. rotu apgāja no abām pusēm un ap pīkst. 18 tā bij spiesta

atkāpties uz Katriņmuižas rajonu.

6. Rīgas pulka iecirknis. Ap pīkst. 10, kad

dzelzsdivizijas 2. kājn. pulks uzbruka 5. pulka kreisam spār-

nam, dzelzsdivizijas 3. k. pulks, artilērijas atbalstīs, uzbruka

6. pulka 12. rotai, kura bij gari izstiepta plašā frontē. Sevišķi

stipri cieta rotas labais spārns. Ap pīkst. 18, kad atgāja 5. pul-
ka 11. rota, ari 6: pulka 12. rota atkāpās pa plankoto ceļu uz

6. pulka 11. rotas iecirkni, no kurienes pārgāja uz Krūzes kro-

ga rajonu Daugavmalā.

Ar savu atkāpšanos 12. rota atsedza 11. rotas labo spārnu.

lenaidnieka izlūki pa kāpām nokļuva 11. rotas aizmugurē un

atklāja no turienes šauteņu uguni. Rotai, kas bija izstiepta

gara ķēdē, ar lielām pūlēm izdevās izglābt savus 2 bumbmetē-

jus. Lienot pa grāvjiem, no viena uz otru, rota ar kaujām at-

kāpās uz Torņakalnu, kur otrā rītā to nomainīja Vidzemes

inženieru rota. No rotas bij pārpalikusi maza saujiņa.

Lieliecavas- Ķekavas lielceļa rajons.
Vācu leģions nāca pa Lieliccavas-Ķekavas lielceļu uz Ķekavu.

Avangardā gāja ritmeistera Krausa d'Avis vadībā Bādenes

trieciena bataljons, f. Medema nodala un Damma smago lož-

metēju nodaļa. Apm. 1 klm. atstatē avangardam sekojuši le-

ģiona galvenie spēki: «Baltenland» kājn. pulks, kapt. Stevera

baterijas un Veikmaņa pulks. Kolonas labā spārnā apsardzībai

bijusi nozīmēta f. Brandesa grupa, kuras uzdevums bijis iet no

Vecmuižas stacijas uz Baldoni un Mercendorfu, no kurienes

atsviest tur atrodošās mūsu daļas pāri Daugavai. Vēl tāļāk uz

dienvidiem Gotces grupa gājusi Radziviliški-Valles muižas vir-

ziena, izlūkojot ceļus, kas ved uz Jēkabpili. Bez tam Uotce

bijis spiests izsūtīt stiprāku nodaļu vēl tāļāk uz dienvidiem, jo

ienākušas ziņas, ka apm. 2000 vīru liela lietaviešu karaspēka

nodaļa iegājusi Pozvoļā.
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No vācu leģiona izsūtītie Veikmaņa grupas jātnieki, zie-

meļos no Keruliem, agri no rīta uzdūrās uz mūsu posteni, kas

pēc apšaudīšanās atkāpās.

Kad leģiona avangards bija pienācis pie Aškevičiem, ienā-

kušas izlūku zinas, ka latvieši ieņēmuši pozicijas uz Ķekavas
kalna. Mūsu spēki novērtēti uz vienu bataljonu. Patiesībā

Ķekavas poziciju bij ieņēmusi 5. Cēsu kājn. pulka 6. rota —

ap simts cilvēku ar 2 viegliem ložmetējiem, kapteiņa Būmaņa

vadībā.

Ķekavas pozicijas bij labi apcietinātas jau pasaules kara
laikā. Atrastos izpostījumus rota izlaboja. Tā kā šī pozicija

bija tālu priekšā mūsu kreisam spārnam, tad tā bij domāta vie-

nīgi kā priekšpozicija, kādēļ ari bij ieņemta ar nelieliem spē-

kiem.

Vācu avangarda priekšnieks, apskatījis poziciju no Aške-

vičiem, esot nācis pie slēdziena, ka frontāls uzbrukums prasīs

daudz upuru, kādēļ vajadzīgs izdarīt pozicijas apiešanu caur

Pīlbāņiem. Apiešanai nozīmēta Bādenes trieciena bataljona
1 rota ar ložmetēju rotu un kalnu lielgabalu vadu. Pārējais

avangards izvērsies kaujas iekārtā un ari gājis uz priekšu, pie
kam 1 rota gājusi lielceļam pa labi, otra pa kreisi. Katra no

šīm Bādenes trieciena bataljona kājnieku rotām tikusi pasti-
prināta ar 1 ložmetēju rotu.

Pie Aškevičiem ieņēmusi poziciju 31. artilērijas pulka
5. baterija un sākusi apšaudīt Ķekavas kalnu.

No leģiona uz Jauno muižu izsūtītas vēl 2 Baltenlandas

pulka rotas, lai apietu mūsu poziciju ari no austrumiem, tai pa-
šā laikā saistot mūsu spēkus ari frontāli.

Pēc ilgākas kaujas mūsu rota bija spiesta atiet, pārceļoties
laiviņās uz Doles salu un tālāk uz Daugavas labo krastu, kur

Pievienojās 4. Valmieras pulka vienībām.

Ap pīkst. 12 vācu leģiona avangards, neiegudams nekādu

trofeju, ieņēma Ķekavu.

Izdevīgi pie Ķekavas ieņemtā priekšpozicija un tās samērā

ilgstošā aizstāvēšana deva mūsu virspavēlnieka štābam ie-

spēju orientēties par ienaidnieka uzbrukuma virzieniem, kā ari

laiku, apstākļu noskaidrošanai un pretdarbības izvešanai.

No otras puses, cīņas pie Ķekavas pieradīja mušu armijas

varoņgaru un lielo dzimtenes mīlestību — tās garīgās vērtī-
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bas, kas zināma mera līdzsvaroja pretinieka skaitlisko pār-

svaru un bagātīgo apbruņojumu.

lenaidnieka galveniem spēkiem Ķekavā dota lielā atpūta,

jo daudzas nodaļas tai dienā jau nogājušas ap 40—50 kilo-

metrus.

Ap pīkst. 15, leģiona avangarda priekšējās daļas atspieda

no Vāveriem 6. Rīgas kājn. pulka 9. rotas posteni un ap pīkst.

17,30 avangarda galvenie spēki sāka uzbrukt 9. rotai pie Pļav-

niekiem. Ar mūsu artilērijas un minumetēju palīdzību uzbru-

kumu izdevās apturēt.

Uz pīkst. 20-iem Bādenes trieciena pulks bija nodomājis

pārsteigt 9. rotu ar pēkšņu uzbrukumu. Pēc īsas artilērijas

sagatavošanas pulks pārgāja uzbrukumā, bet tika atsists.

Mūsu 9. rotai palīgā ieradās no rezerves 8. un uz Rāmas

muižu izsūtītā 7. rota. Naktī vācu posteņi, tumsā kautko ie-

raudzīdami un domādami, ka mūsu rotas nāk uzbrukumā, sa-

cēla paniku savējos. Tumsā sākusies neaprakstāma šaudīša-

nās, darbā laisti ložmetēji. Patiesībā, mūsējie tai naktī pat ne-

domāja uzbrukt, bet atgāja aiz Pļavniekiem. Tā vācieši tumsā

apšāvuši viens otru, jo no viņu pašu aprakstiem redzams, ka

tiem bijuši vairāki ievainotie.

Vēlu naktī leģiona štābā ienākušas ziņas no Brandesa gru-

pas, ka tā, nekur latviešu spēkus nesastapdama, ieņēmusi Mer-

cendorfu un Baldoni un atrodoties pie Daugavas, starp Tāmes

un Bramberģes muižām. Leģiona komandiers, jūras kapt. Zi-

verts, pavēlējis Brandesa grupai 9. oktobra rītā sasniegt Ķe-

kavu un no turienes iztīrīt Doles salu no mūsu daļām.

Uz Jelgavas šosejas mūsu daļas, zem dzelzsdivi-

zijas 2. pulka spiediena, bij aizgājušas uz Katriņas muižas ra-

jonu. Stāvokļa atjaunošanai no Šmidta eļļas fabrikas pīkst. 17

izsūtīja 6. Rīgas pulka 3. rotu un 5. Cēsu pulka instruktoru ko-

mandu. Ari šīs daļas nespēja turēties pretī vācu pārspēkam.

Pretinieka granātu trāpīts, mūsu br. auto «Lāčplēsis» palika

uz šosejas guļot un tā komandiers krita gūstā. (Sašauto auto

vēlāk mums izdevās aizvest.) Rotas, apietas no labā spārna,

saka atkāpties aiz Tīriņu un Katriņas muižām.

Pie Jelgavas šosejas un dz.-cela krustojuma izklaidētās un

sajukušās daļas savācās kopa un, bruņ. vilciena un artilērijas

pabalstītas, še atsita tāļākos vācu uzbrukumus.
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Pīkst. 20.30 pulkv.-ltn. Šmidts šosejas un dz.-cela aizstā-

vēšanu uzdeva 6. pulka II bataljona k-rim, virsleitn. Veisam,
kura rīcībā nodeva 6. Rīgas pulka 6. rotu, 8. Daugavpils pulka

9., 5., 4. un ložmetēju rotas un tās vienības, kas jau atradās šai

iecirknī frontē. Virsleitn. Veisam pavalēja: 1) apturēt mūsu

dalu atkāpšanos; 2) pāriet pretuzbrukumā, un 3) nodibināt sa-

karus ar blakus stāvošām vienībām.

Virsi. Veiss, ap pīkst. 22.30, nonākdams līdz Jelgavas šo-

sejas un dz.-cela krustojumam un uzzinājis, ka apm. 200 solu

Mūsu karavīri cīņā pret lieliniekiem 1919. g. vasarā.

Priekšā atrodas mūsu priekšdaļas (5. pulka 11. rota, instruktoru

komandas un 6. kājnieku pulka 3. rotas atliekas), kuras aptu-

rējušas ienaidnieka tāļāko virzīšanos, atdeva pavēli: virsleit-

nanta Sirka grupai (5. p. 11. r., instr. k-da, 6. p. 3. r.) uzbrukt

starp dz.-ceļu un šoseju; 8. pulka 5. r. uzbrukt Tīriņmuižai, ap-
ejot to no ziem.-rietumiem; 8. p. 9. un 4. rotām uzbrukt Ka-

triņmuižai, turoties pa labi no 5. r.; 8. p. ložm. r. no dz.-ceļa
un šosejas krustojuma pabalstīt uzbrūkošās rotas; 6. pulka
6. rota rezervē.

Pīkst. 23,30 rotas pārgāja uzbrukuma un ar bruņota vil-
ciena palīdzību atsvieda vāciešus atpakaļ un ieņēma Tīriņu un
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Katriņas muižas, iegudamas trofejas: 4 smagos ložm., 8 patšau-

tenes un 30 gūstekņus.

Pēc 8. oktobra kaujām ienaidnieks bija nācis pie slēdziena,

ka ar frontāliem uzbrukumiem mūsu daļas satriekt nevar un

ka vācu leģions iet pārāk gausi uz priekšu. Tāpēc dzelzsdivi-

zijas 3. kājn. pulku naktī uz 9. oktobri sagrupēja cieši blakus

vācu leģionam, lai kopā ar pēdējo nākošā dienā izdarītu galve-

no triecienu uz Rīgas tiltiem.

Mūsu virspavēlnieka stabs, ar uzbrukuma

sākšanos iegūdams rīcības brīvību, darīja visu iespējamo dien-

vidus frontes spēku palielināšanai. Virspavēlnieks bij nācis

pie slēdziena, ka vienīgais līdzeklis, ar kura palīdzību var ce-

rēt atsists ienaidnieka uzbrukumus un aizsargāt Tarņakalnu —

ir pretuzbrukumi. Tādēļ naktī no 8. uz 9. oktobri deva pavēli

dienvidus frontes pavēlniekam 9. oktobra rītā iesākt pretuz-

brukumu, lai atjaunotu stāvokli, kāds bija pirms Bermonta uz-

brukuma. Sevišķu vērību piegrieza kreisam spārnam.

Dienv. frontes komandiera rīcībā nodeva pēdējās virspa-

vēlnieka rezerves. Jaunu rezervi virspavēlnieks bij nolēmis

radīt no Valmieras pulka pienākušiem bataljoniem.

8. oktobrī ari valdība izlaida savu paziņojumu:

«Karu iepriekš nepieteicot, pretēji visā civilizētā pasaulē

pieņemtiem noteikumiem, vācu karaspēks, kopā ar dažām krie-

vu karaspēka nodalām un zem krievu karaspēka segas, šorīt

uzsāka uzbrukumu Rīgas virzienā.

Latvijas varonīgie kareivji līdz šim visus uzbrukumus at-

situši un valdība ir pārliecināta, ka Latvijas armijai būs spēka
diezgan, lai likvidētu noziedzīgo uzbrukumu.»

Līdz rīta gaismai 9. Rēzeknes kaujas iecirknī viss bija

mierīgi. Naktī pienāca 7. Siguldas pulka viena rota un 8. Dau-

gavpils pulka divas rotas. Pēdējās ieņēma pozicijas uz zieme-

ļiem no Kalnciema lielceļa.

Gaismai austot sākās abpusēja apšaudīšanās. Pretinieks

mēģināja uzbrukt, bet katru reizi tika atsviests. Stāvoklis līdz

pašam vakaram še palika bez pārmaiņām. Ap pīkst. 21 no

Pūpes pa telefonu saņēma pavēli atkāpties uz Bolderāju, ko

daļas ari izpildīja.

5. Cēsu pulka labā spārnā uz pīkst. 24-tiem rotas atradās:

5. rota pie Pelles; 8. un 12. pie Blūma, Vilciņa mājām; 1. un 7.—

pa kreisi no 12., pretī Švarca muižai; 2. rota ieņēmusi ceļus,
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kas ved no Jelgavas šosejas uz Švarca muižu. Jelgavas šo-

sejas un dzelzceļa rajonā uz pīkst. 24-tiem rotas atradās: 5. pul-

ka 3. rota—pretī Katriņas muižai, plankotā ceļa linijā, kas iziet

no Kampes uz Jelgavas šoseju; instruktoru komanda — pa

kreisi no 3. rotas; 4. rota, darba rota, ložmetēju komanda —

pa labi no Jelgavas šosejas līdz instruktoru komandai; 8. pulka

5., 9. un 4. rotas un 5. pulka 11. rotas atliekas — starp šoseju

un dzelzceļu un pa labi no šosejas, 8. pulka 7., 2. un 3. rotas

pa kreisi no dzelzceļa Dzirnavu ezera virzienā.

Dzelzsdivizijas 3. kājn. pulka priekšējās daļas, sekodamas

atejošai 6. Rīgas kājn. 11. rotai, ap pīkst 2 sasniedza Rāmas
muižu un iesāka kauju ar 6. pulka 7. rotu, kas jau 8. oktobra

vakarā no rezerves bija izsūtīta uz Rāmas muižu, apturēt vācu

uzbrukumu.

Rotai nebija nekādu sakaru līdzekļu, bet izsūtītie uz priek-
šu ziņneši, sakaru nodibināšanai ar pulka 8., 9. un 10. rotām,

atpakaļ neatgriezās: šīs rotas bij domājušas, ka ir atgrieztas
no aizmugures, kādēļ atgājušas uz Daugavmalu un nedaudzās

zvejnieku laiviņās pārcēlušās pāri Daugavai. Ap pīkst. 5 tās

sasniedza Jumpravmuižu.

7. rotas komandiers, dabūjis vēlāk zināt, ka priekšējās ro-

tas pārcēlušās pāri Daugavai un atrazdams, ka rotas patronu
krājumi izsīkuši, nolēma atiet uz Torņkalnu.

Atejot, ap pīkst. 2,30, 7. rota satika 1. rotu, kas gāja uz

Rāmas muižu. 7. rotas komandiers ziņoja 1. rotas komandie-

ram, ka Rāmas muiža ieņemta no vāciešiem, kādēļ 1. rotas ko-

mandiers pavēlēja savai rotai ieņemt poziciju pretī Rāmas

muižai, apm. vienu klm. no tās, no Daugavas krasta līdz Bau-

skas lielceļam ieskaitot.

Pa labi no 1. rotas poziciju ieņēma 7. rotas atliekas aiz

tās, kāpās pret Numurmuižu, Vidzemes inžen. rota un tālāk, uz

linijas Numurmuiža-Šosejciems, 4. Valmieras pulka 111 bataljons

(9. un 11. rotas). Aiz 6. pulka 1. rotas rezervē novietojās
4. pulka 10. rota, bet tā paša pulka 12. rota palika rezervē

Torņkalnā, 1. rotas iecirknī ieradās mūsu br. auto «Imanta» un

darbojās loti sekmīgi, palīdzot atsist vācu uzbrukumus. No

Daugavas labā krasta sākumā sekmīgi darbojās uzstādītā

2. rezerves baterija (2—6" hb.), bet vēlāk tās šāviņi krita pā-

rāk tuvu mūsu 6. pulka 1. rotas kareivjiem ūn šaušanu pār-

trauca.
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8., 9. un 10. rotu atliekas, pārcēlušās pie Jumpravmuižas

pāri Daugavai, ap pīkst. 15 ieradās Šmidta ellas fabrikā un

pulka komandiers no jauna tās nosūtīja uz Bauskas lielceļu,

frontes nostiprināšanai.

īsi pēc pīkst. 16, neskatoties uz to, ka 8. rota bij tikko iera-

dusies frontē, 7. rota pārgāja uzbrukumā un tuvojās Rāmas

muižai. Tai pašā laikā vāci uzbruka mūsu 1. rotas kreisā

flankā, iesūkdamies gar pašu Daugavas malu rotas aizmugurē.

Še ienaidnieks guva sekmes un ātri virzījās uz priekšu, jo uz-

brukums bija labi sagatavots, pievelkot 18 lielgabalus un daudz

minumetēju. Drīz vien 1. rotas vadi pie Bauskas lielceļa nāca

zem kādas Baltenland pulka rotas flankējošas uguns un sāka

atkāpties. Ari 7. rota sāka atkāpties. Vidzemes inženieru rota

noturējās līdz pīkst. 17 un ari bij spiesta atkāpties. Atkāpšanās

bij ļoti grūta. Kareivji izklīda, sajaucās un nelielās grupiņās

plūda uz Torņkalnu. Vācieši tiem sekoja un ap pīkst. 20 pie-

nāca pie Ziepniekkalna.

Apmērām vienā laikā ar 6. pulka 7. rotu, uzbrukumā uz

Rāmas muižu pārgāja ari 4. pulka 9. un 11. rotas un puse no

6. pulka 3. rotas, apejot Rāmas muižu no ziemeļrietumiem. Vā-

cieši pievilka stiprākus spēkus, kā ari laida darbā Medema no-

daļas 11 smagos ložmetējus, un mūsu rotu uzbrukumu apturēja.
Mūsu rotas atgāja atpakaļ uz veciem krievu ierakumiem.

Ap pīkst. 18 pienāca no kapt. Šlosberga ziņas, ka kreisā

spārnā fronte pārrauta un rotas atkāpjoties. Kapt. Muižuls iz-

sūtīja uz kreiso spārnu pusi no savas rezerves (12.) rotas, bet

tas jau vairs neko nelīdzēja. Rotas atkāpās uz Ziepniekkalnu.

Ap pīkst. 16 Ziepniekkalna rajonā bij ieradusies no rezer-

ves izsūtītā kara skola kapt. Klinsona vadībā. Skolas 1. rotas

2 vadi ieņēma poziciju uz austrumiem no Ziepniekkalna līdz

Daugavmalai, bet pārējie 2 vadi ieņēma atstarpi starp Ziepniek-

kalnu un Jelgavas šoseju, kas bij palikusi neieņemta. Kara

skolas 2. rota, kopā ar 6. pulka 1. rotu, ap pīkst 21 pārgāja

straujā uzbrukumā uz Ziepniekkalnu, lai atsviestu no turienes

vāciešus, bet uzbrukums neizdevās. Tomēr viņš bij darījis uz

vāciešiem zināmu iespaidu, jo viņi visu nakti neuzdrošinājās ie-

nākt Torņkalnā. Vācu leģiona komandiers bija devis pavēli uz-

brukumus pārtraukt līdz rīta gaismai.

Musu stāvoklis bij grūts. Svaigs gan bij vel no rezerves

Ziepniekkalnā pienākušais 7. Siguldas pulka bataljons, bet pā-



67

rējie še atrodošies spēki bij stipri cietuši un noguruši. Drīz

pienāca pavēle par atkāpšanos uz Daugavas labo krastu.

4. pulka 3. bataljona komandierim uzdeva ieņemt Bauskas liel-

ceļu, dzelzceļu un Akmeņu ielu, ar nolūku aizturēt ienaidnieku,

ja tas uzbruktu, līdz tam laikam, kamēr visas mūsu daļas ne-

būs pārgājušas pāri tiltiem.

Jelgavas šosejas rajonā kapt. Šepko, zem kura vadības at-

radās 8. Daugavpils pulka 2., 3. un 7. rotas, kas bija ieņēmušas

poziciju pa kreisi no Rīgas-Jelgavas dzelzceļa, pīkst. 7 saņēma

no virsi. Veisa pavēli pāriet uzbrukumā uz Baložu kapiem, lai

atjaunotu stāvokli, kāds bija pirms Bermonta uzbrukuma. Kapt.
Šepko atstāja 7. rotu rezervē, ar 2. un 3. gāja uz priekšu.
Priekšā viņš atrada sava pulka 5., 9. un 4. rotu, kuras apvie-

noja zem savas komandas.

lenaidnieks, novērojot mūsu rotu virzīšanos uz priekšu, at-

klāja spēcīgu uguni no Baložu kapu puses un rotas tāļu uz

priekšu netika. Pīkst. 8 ieradās mūsu bruņotais auto, bet ari

bij spiests atgriezties uz Šosejciemu, kur palika gaidot br. vil-

ciena ierašanos, lai kopā ar to atjaunotu uzbrukumu. Ar br.

vilcienu bij notikusi kāda klizma, un to varēja savest kārtībā

tikai uz pīkst. 18. Virsi. Veiss tad ari atlika uzbrukuma atjau-
nošanu uz šo laiku.

Ap pīkst. 18 vācieši paši izdarīja spiedienu uz 8. pulka labo

spārnu. Tas neizturēja un sāka atkāpties. Soļus 300—400 at-

gājušas, mūsu vienības tika apturētas, sakārtotas par jaunu,

un drīz vien iepriekšējais stāvoklis bija atjaunots.

Pīkst. 23 pienāca pavēle no plkv.-ltn. Šmidta — steidzīgi

atkāpties. Rotas salasījās šosejas un dzelzceļa krustojumā un

gāja uz Daugavas tiltiem, kur nonāca 10. oktobrī pīkst. 1.

Pīkst. 20,30 plkv.-ltn. Miglavs, no sava kaujas štāba iera-

dies Rīgā, dienvidus frontes štābā, bet tur vairs nevienu ne-

saticis, ziņoja armijas virspavēlniekam, ka stāvoklis ir kri-

tisks, ka ienaidnieks ir tikai vienu kilometru no Šmidta eļļas

fabrikas un pēc stundas varot būt klāt. Pēc 10 minūtēm Gold-

telda eskadrona ltn. Balmans ziņoja, ka vāci esot jau pie dzelz-

ceļa tiltiem.

Armijas virspavēlnieks pavēlēja plkv.-ltn. Miglavam at-

griezties uz savu kaujas stabu un apturēt pretinieka uzbru-

kumu.
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Tumsai iestājoties deva rīkojumu evakuēt valdības iestā-

des. Viss tas nevarēja nesacelt paniku karaspēkā, kas no-

guris, pēc divu dienu kaujām sāka ierasties no pozicijām Rīgā.

Vājākos elementus pārņēma uztraukums un tie pievienojās aiz-

mugures iestāžu straumei, kas plūda ārā no Rīgas.

Armijas virspavēlnieks un viņa stabs darīja visu, kas vien

bij iespējams. Pīkst. 20 staba priekšnieks plkv. Ed. Kalniņš

nobrauca uz Torņkalnu, kur personīgi iepazinās ar apstā-

kļiem. Izrādījās, ka viss kreisais spārns ir atspiests līdz Torņ-

kalna nomalei, tā tad tālāk var notikt tikai ielu cīņas. Frontes

karaspēks ir kārtībā, izņemot vāju elementu pulciņus, kas

cenšas tikt pāri tiltiem.

Lielinieku frontē 1919. g. vasarā.

Tanī pašā laikā virspavēlnieka štābā sāka ienākt dažādas,

viena otrai pretimrunājošas ziņas. Viens bija skaidrs —
stā-

voklis bija kļuvis kritisks.

Ap pīkst. 21 armijas štābs vairs nevarēja sazvanīt frontes

štābu. Izrādījās, ka tas, pat nepaziņojis par to virspavēlnie-

kam, bija aizbraucis uz Juglu.

Lai personīgi pārliecinātos par stāvokli un dotu rīkojumus

uz vietām, virspavēlnieks ģen. Simonsons, ar savu štābu pr-ku

pulkv. Ed. Kalniņu, nobrauca uz Torņkalnu.

Frontē bij mierīgi. lenaidnieks vairs neuzbruka. Pienā-

kušās pie tiltiem karaspēka daļas virsnieku vadībā bij pilnīgā

kārtībā, tikai stipri nogurušas.

Torņkalna, kada mājiņa, koka tilta gala tika sasaukta

vecāku priekšnieku apspriede. Še noskaidrojās, ka dienvi-
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dus frontes pavēlnieks, ievērojot ziņas, kas bij ienākušas

virja štābā (ziņas bij pārspīlētas), un ņemot vērā apstākli,
ka ja ienaidnieks strauji turpinās uzbrukumu un ieņems tiltus,
kas bij pilnīgi iespējams, tad viss mūsu Daugavas kreisā

krastā palikušais karaspēks tiks atgriezts un iznīcināts, —

bij devis pavēli atkāpties un ieņemt jaunas pozicijas uz Juglas
tilta un ezeriem.

Tālākā Torņkalna aizstāvēšana bij neiespējama; Torņ-
kalna dienvidus nomalē ienaidnieks jau bija klāt. Sekmīgai

pretuzbrukuma izvešanai bij vajadzīgas svaigas rezerves,
kādu mums nebij. Divas dienas kaujās bijušais karaspēks pats
nebij spējīgs atsviest pretinieku no Torņkalna. Aizstāvēties uz

Torņkalna ielām būtu bijis ārkārtīgi grūti: ienaidniekam bij
daudz minumetēju un technisku līdzekļu, un tas bij labi apmā-
cīts poziciju kaujas vešanā. Mūsu aizmugures ceļš iet pāri
Daugavas tiltiem, kas atrastos zem tiešas ienaidnieka apšau-
des. Grūti bij pielaist varbūtību, ka ilgāk par nākošo dienu

mušu karaspēks būtu spējis Torņkalnu aizsargāt un, pro-

tams, pēc tam šī pilsētas dala būtu jāatstāj ar lieliem zaudēju-
miem. Varbūt, ka tad patiesi, kopā ar mūsu atkāpjošamies
daļām, Rīgā būtu ielauzies ari ienaidnieks. Tomēr atkāpšanās
līdz Juglai bij priekšlaicīga: vēl bija iespējams organizēt Dau-

gavas aizstāvēšanu. Ņemot visu to vērā, armijas virspavēl-

nieks, kas pa apspriedes laiku bij aizbraucis uz telegrāfu, vest

sarunas ar Igaunijas armijas virspavēlnieku, atgriezies parak-
stīja pulkveža-leitn. Ed. Kalniņa sastādīto vēsturisko pavēli par

atkāpšanos uz Daugavas labo krastu:

Dienvidus armijas pavēlnieka v. i.

pulkv. Miglavam.

10. oktobrī 1919. g., pīkst. 0,15.

Karte 1:100000.

Kreisajam spārnam ar kontratakām apturēt ienaidnieku.

Labajam spārnam kārtībā atiet pār Daugavas tiltiem uz labo

Daugavas krastu, pēc kam kreisam spārnam sekot labam spār-

nam. Tām labā spārna daļām, kuras uz ienaidnieka spiedienu

nevarētu atiet pār tiltiem, ieņemt Daugavgrīvas cietoksni, kur

apcietināties. Pārējām karaspēka daļām ieņemt visu labo

Daugavas krastu no jūras līdz Stopiņiem, t. i. sasieties ar

4. Valmieras pulka 2. bataljonu. leņemt tiltus, kas ved pār

Mazo un Lielo Juglu bēgļu apturēšanai un sūtīšanai uz savām
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daļām. Visa artilērija tiek padota kapt. Dannebergam, kuram

ieņemt ar baterijām pozicijas, derīgas tilta tiešai apšaudīšanai,

kā ari upes apsargāšanai ar iznīcinošu uguni. Plkv.-ltn. Migla-

vam griezt vērību uz labo Daugavas krastu pret Doles salu.

Armijas virspavēlnieka štābs Rīgā, Nikolaja ielā Nr. 10/12.

Armijas rezervē noteikt pa vienam pulkam no katras di-

vizijas, kuriem apmesties: 1) rajonā starp Ķīšu un Juglas eze-

riem uz Rīgas pusi no tiltiem, 2) Cekulrajonā.

Ģenerālis Simonsons.

Armijas štāba priekšnieks,

pulkvedis-leitnants Ed. Kalniņš.

Saņēmis pulkvedis-ltn. Miglavs.

10. X 19. pīkst. 0,50 min.

Pāriešana pār tiltiem un jauno poziciju ieņemšana notika

pilnā kārtībā. Paniskais stāvoklis bij aizmugurē, bet ne frontē,

kā tas arvien mēdz būt.

Šais 2 dienu kaujās Bermonts savu mērķi nebija sasnie

dzis: Latvijas dienvidus armija nebija iznīcināta; tā tikai hļj

atgājusi uz Daugavas labā krasta, neatstājot ienaidniekam ne-

kādu trofeju. Bermonta karaspēks bij cietis lielus zaudējumus.

Torņkalns gan bij ieņemts, bet tam nebij izšķiroša nozīme.

Mūsu karaspēks cīnījās varonīgi. Taisni jābrīnās, kā viņš va-

rēja izturēt skaitliskā un apbruņojuma ziņā nesalīdzināmi pā-

rākā pretinieka pirmo triecienu.

īpaši jāpiegriež vērība tam, ka mūsu kreisais spārns, pret

kuru bija sagrupēti loti lieli ienaidnieka spēki, satriekts netika,

kā to cerēja ienaidnieks un ko tam bija tiesība cerēt.

Mūsu karaspēkam lielu neveiksmju nebija, t. i. tādu ga-

dījumu, kad karaspēka daļas tiek ielenktas un iznīcinātas.

lenaidnieka pārspēks atsvieda mūsu daļas atpakaļ, jā, bet ari

nekā vairāk. Kamēr karaspēs nav iznīcināts un paliek virs-

pavēlniecības rokās, tikmēr nekas nav zaudēts, izņemot kādus

kilometrus teritorijas, kas kara vešanā nekādu lomu nespēlē.

Še mūsu karaspēks neko nebij zaudējis, izņemot Torņkalnu

Mūsu virspavēlnieka stabs darīja visu iespējamo, tikai

frontes kaujas iecirkņu štābu darbība bieži vien nebij jūtama.

Pienākušās no Rīgas rezerves sadalīja pa rotām, rotas sajau-

cās, bij grūti vadīt, jo grupas tika improvizētas — priekšnieki

nepazina savus ļaudis, ļaudis savus priekšniekus; trūka sakaru

līdzekļu.
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Bet tie ari bija vienīgie trūkumi. Visā visumā tomēr jā-
saka, ka kaujas parādīja vienu: mūsu karaspēks ir vājāks
skaitliskā un apbruņojuma ziņā, bet toties nesalīdzināmi aug-
stāks par pretinieku morāliskā ziņā.

Tā kā Rīgā cirkulēja baumas, ka mūsu karaspēks stipri
cietis un it kā nekārtībā jau atiet caur Rīgu, tad uz ātru roku

noorganizējās nelielas nodaļas no agrākās studentu rotas kara-

vīriem, kā ari stabu un pārvalžu virsniekiem un pat rakstve-

žiem, kas ieņēma šinī pusē tiltu galus. Viņu nolūks bija dot

iespēju mūsu daļām atiet pāri tiltiem un nepieļaut pretiniekam
pārnākt pāri tiltiem un aizturēt viņu tik ilgi, kamēr mūsu kara-
spēka daļas ieņems pozicijas Daugavas labā krastā. 10. okto-

bra rītā, kad pārnāca mūsu pēdējās dal.as, tilta galus iz-

grieza un tagad pretiniekam vairs nebija iespējams forsēt tiltus

bez nopietnas kaujas. Pretinieks sekoja mūsu atejošām daļām

loti piesardzīgi un tikai ap pulksten desmitiem otrā pusē Dau-

gavmalā parādījās viņu bruņotais automobils, kuru aiztrieca

mūsu artilērija. Pretinieks pakāpeniski ieņēma otru krastu,
bet mūsu spēki novietojās Daugavas labā krastā, pie kam Lat-

gales divizijā izvērtās no tiltiem pa labi līdz Mangalu salai,
bet Vidzemes divizijā —no tieltiem pa kreisi līdz Ikšķilei un ar

nelielām daļām apsargāja Daugavas labo krastu vēl tāļāk līdz

Jaunjelgavai. Ari igauņu divi spēcīgi bruņoti vilcieni piestei-

dzās palīgā un pirmās dienās palīdzēja mums noturēt Rīgas ra-

jonu. Bet tā kā igauņu prasības par palīdzības sniegšanu bija

mums nepieņemamas, tad ari pēc dažām dienām viņu bruņotie

vilcieni aizbrauca un tagad mums vieniem vajadzēja turpināt

grūto cīņu ar Bermonta spēcīgo armiju. Mums par laimi pēc

dažām dienām sāka palīdzēt ari angļu-franču flote.

Lai gan starp mums un prētinieku atradās tāda liela upe,

kā Daugava, tad tomēr, tīri pasivi aizstāvoties vien, mums

nebija iespējams ar divām vāji apbruņotām divizijām noturēt

garo liniju no jūras līdz Jaunjelgavai. Vēl sevišķi tāpēc, ka

pretinieka rīcībā bija pietiekoši liels pontonu parks, ar kuru

viņš varēja uzbūvēt tiltu pāri Daugavai tālāk uz austrumiem

no Rīgas un tad, apejot mūsu Rīgas grupas kreiso spārnu, pie-

spiest atstāt Rīgu bez kaujas. Mums turpretim līdzekļu tilta bū-

vei pār Daugavu nebija un tāpēc ari mēs ar lielākiem spēkiem

varējām pāriet Daugavu vai nu pa Rīgas tiltiem, vai zem angļu-

franču flotes aizsardzības Daugavgrīvas rajonā.
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Virspavēlnieka stabā no aģentiem ienāca zinas, ka pa nak-

tīm dala Bermonta spēku no Torņkalna aizejot austrumu

virzienā, ari dienās no mūsu krasta bija novērotas pretinieka
kolonas, kas virzās uz Ķekavu. Tas mums bija loti bīstami, jo

varēja pielaist varbūtību, ka pretinieks gatavojas pāriet Dau-

gavu Ikšķiles rajonā. Lai sagrābtu iniciativi savās rokās un

nepieļautu pretiniekam izvēlēties pēc savas iegribas uzbru-

kuma laiku un vietu, mūsu armijas vadība nolēma pārcelt ar

kuģīšiem 9. Rēzeknes pulku pāri Daugavai pie Daugavgrīvas,

Rīga Bermonta laikā. Ierakumi Daugavmalā.

un tad, pakāpeniski viņu pastiprinot, no turienes apdraudēt pre-
tinieka kreiso flanku, kas savukārt atvieglos mums Rīgas aiz-

stāvēšanu. Lai gan angļu-franču flote apsolīja palīdzību pie
9. Rēzeknes pulka Daugavas forsēšanas Daugavgrīvas rajonā,
tad tomēr tas bija grūts darbs, pārcelties mazos kuģīšos pār
Daugavu zem pretinieka uguns. Lai atvieglotu nodomāto

operāciju, atvelkot ienaidnieka rezerves no turienes uz Rīgas
rajonu, tad armijas vadība nolēma izdarīt demonstrativus uz-

brukumus pari Rīgas tiltiem un mēģināt pārcelties ari Katla-

kalna-Jumpravmuižas rajonā. Demonstrācija dod vēlamos

rezuļtatus tikai tādā gadījumā, ja šim nolūkam nozīmētais ka-

raspēks nezin, ka tā demonstrācija, bet tic, ka tas ir galvenais
uzbrukums. Pirmais šo darbību iesāka 7. Siguldas pulks, kas
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14. oktobra rītā pārgāja pār koka tiltu, pie kam pretinieks viņu

pamanīja tikai tad, kad bruņotais auto un pulka priekšējās ro-

tas jau atradās otrā krastā. Par nelaimi no pretinieka pirmiem

šāvieniem krita bruņotā auto šofers un tamdēļ bruņotais auto

apstājās. Tas darīja sliktu iespaidu uz kājnieku darbību, kas

savukārt pretiniekam deva laiku pievest palīgspēkus. Ar nie-

cīgiem zaudējumiem 7. pulka rotas un bruņotais auto atgriezās

atpakaļ. Nākošās dienas rīta agrumā pa dzelzceļa tiltu devās

uzbrukumā igauņu bruņotais vilciens, aiz kura cieši sekoja

8. Daugavpils pulka bataljons. Vilciena troksnis sacēla trauksni

pretinieka pusē un ienaidnieks sāka apšaudīt tiltu ar artilēri-

jas un minumetēju uguni, kas piespieda bruņoto vilcienu sākt

lēnām braukt atpakaļ. Tomēr 8. pulka priekšējās daļas pār-

skrēja tiltu un aizvirzījās vēl dažus simts solus uz priekšu,

bet tad pretinieka stiprā ugunī bija spiestas apstāties un vēlāk

ari atiet, ciešot prāvus zaudējumus. Ari pie Jumpravmuižas

un iepretim Katlakalnam ar laiviņām pārcēlās dažas Cēsu un

Rīgas pulka rotas. Pirmā laikā te pretinieks tika pārsteigts.

Tikai otrā dienā, kad pretiniekam te pienāca palīgspēki no

Torņkalna un Ķekavas rajona, mūsu rotas atgriezās at-

pakaļ. Ari Doles sala tika ieņemta jau 13. oktobrī no Valmieras

pulka dalām. Lai gan mūsu demonstratīvie uzbrukumi nedeva

redzamus panākumus, tad tomēr mēs panācām pašu galveno,

jo iniciativi mēs pārņēmām savās rokās un pretinieks no visam

pusēm sūtīja savas brīvās rezerves uz apdraudētam vietam
r

Pat atgrieza atpakaļ daļu no tiem spēkiem, kas jau atradās ceļā

uz Ikšķili. Tagad bija izdevīgs brīdis 9. Rēzeknes pulkam

pulkv. Bolšteina vadībā forsēt Daugavu. 15. oktobra pēcpus-

dienā angļu-franču flote jūras kapteiņa Brisona vadībā iesāka

ar spēcīgu uguni apšaudīt Daugavgrīvas cietoksni un Bolde-

rāju, kur tradās krievu 1. plastuņu pulka 3. bataljons. Rēzek-

niešu rotas gandrīz bez zaudējumiem pārbrauca Daugavu, ātri

ieņēma Daugavgrīvas cietoksni un vēlāk ari Bolderāju, pie

kam saņēma dažus simtus gūstekņu, 1 lielgabalu un citas tro-

fejas. Vakarā pulks izvirzījās uz tuvākām smilšu kāpām, kur

nocietinājās. Nākošā dienā pārcēlās ari 7. Siguldas pulks, bet

dažas dienas vēlāk 8. Daugavpils pulks. Tagad mūsu rīcībā

Daugavas kreisā krastā pie Bolderājas atradās neliels plac-

darms, no kura mēs varējām iesākt uzbrukumu pretinieka krei-

sam flankam, pie kam angļu-franču flote ar savu uguni mūs tur
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varēja pabalstīt, jo savas artilērijas mums bija loti maz un tā

bija vajadzīga ari Rīgas rajonā.

Līdz 17. oktobrim notika ari lielākas pārmaiņas armijas

augstākā vadībā: ģen. Simonsona vietā par virspavēlnieku

iecēla Kurzemes divizijas komandieri pulkv. Balodi; armijas

štāba priekšnieku pulkv.-leitn. Kalniņu iecēla par artilērijas

priekšnieku, bet armijas štāba priekšnieka pienākumus pagai-

dām uzņēmās apsardzības ministra biedrs pulkv.-ltn. Laiminš.

Oktobra mēneša beigās par armijas štāba priekšnieku iecēla

pulkv. Radziņu. Sakarā ar 8.—9. oktobra neveiksmēm, 12. ok-

tobrī no saviem amatiem tika atcelti: Vidzemes divizijas ko-

mandiers pulkv. Zemitans un 6. Rīgas pulka k-rs pulkv.-ltn.

Šmidts, bet viņu vietā iecēla: par Vidzemes divizijas k-ri un

Dicnvidfrontes pavēlnieku kara mācības iestāžu priekšnieku

pulkv. Peniķi. Par 6. Rīgas pulka k-ri iecēla Instruktoru ba-

taljona k-ri pulkvedi Apini.

Mūsu karaspēks guva uzvaru ari tāļāk uz austrumiem —

pie Jaunjelgavas. Ciezdams neveiksmi pie Doles salas un Dau-

gavgrīvas, ienaidnieks mēģināja pāriet Daugavu tāļāk uz rī-

tiem. Tam nolūkam viņš bija izmeklējis Jaunjelgavas rajonu.

Bet, kā paredzot, jau agrāk no lielinieku frontes Jaunjelgavas

rajonā tika pārsviestas dažas mūsu vienības. 15. oktobrī vā-

cieši uzdūrās mūsu sargposteņiem un sāka uzbrukumu. Sa-

dursmes te turpinājās līdz 19. oktobrim, kad tās izvērtās at-

klātā kaujā. Vācu uzbrukuma vadonis ritmeisters Jena krita.

Vāciešus sakāva un atsvieda no Jaunjelgavas un Daugavas.

Sākot no 17. oktobra līdz mēneša beigām Rīgas frontē

abas karojošās puses palika ieņemtās vietās. Kara darbība

aprobežojās ar abpusīgu apšaudīšanos un izlūku darbību. Abas

puses gatavojās uz turpmāko cīņu. Latvijas valdības tiešā rī-

cībā atradās tikai Vidzeme, daļa no Balvu un Līvānu rajoniem,

neliela daļa no Zemgales austrumu daļas un Kurzemes 3 ap-

riņķi: Liepājas, Ventspils un Talsu. Šai, samērā niecīgai to-

reizējai Latvijas teritorijai bruka virsū divi ienaidnieki: no

austrumiem — Padomju Krievija un no dienvidiem — Bermonta

armija. Ārpasaule izturējās nogaidoši pret Latvjjas karu ar

Bermontu. Vienīgais reālais līdzeklis Latvijas atbrīvošanā

bija Latvijas armija, t. i. trīs mūsu divizijas un landesvērs; pē-

dējo bija pamats uzskatīt tad vēl par Latvijas valdībai ne pilnā

mērā uzticamu bruņotu spēku. Trīs divizijas ir prāvs spēks,
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bet Latvijas divizijas par tādu nevarēja saukt. Kurzemes di-

vīzija bija visspēcīgākā kā lieluma un apbruņošanas, tā ari or-

ganizācijas un apmācīšanas ziņā, jo diezgan ilgi stāvēdama uz

vietas lielinieku frontē, bija paspējusi labāk sagatavoties. Vid-

zemes divizijā bija diezgan stipri cietusi 8. un 9. oktobra kau-

jās. Tagad papildinājumus tai iedalīja karaspēka vienībās tieši

pozicijās, kur ne kareivji varēja iepazīties ar virsniekiem, ne

virsnieki ar kareivjiem; bez tam ari ar kara materiālu tā bija

vājāk apgādāta. Latgales divizijā atradās apmēram tādā pat

stāvoklī, kā Vidzemes divizijā. Kareivji nebija ne pietiekoši

apmācīti, ne ari apvienoti vienotā organizācijā ar iepriekšējo

kopējo dzīvi un kopdarbību. Tie nebija ari pietiekoši apģērbti

un, kas sevišķi no svara, tie nebija apģērbti aukstam laikam

Piemēroti, kāds iestājās oktobra beigās. Bet tas vēl nav pats

galvenais: divizijās nebija artilērijas. Mūsu laikos bez arti-

lērijas nav iespējams vest karu ar daudzmaz nopietnu preti-

nieku, bet Latvijas armijā abās frontēs, atskaitot landesveru,

varēja saskaitīt ne vairāk par 40 dažādu sistēmu lielgabaliem,

no kuriem daži nebija kustības spējīgi, dažiem atkal nebija šā-

viņu, daži pastāvīgi bojājās un dala no tiem atradās uz bruņo-

tiem vilcieniem. Ložmetēju skaits ari bija nepietiekošs un bez

tam kā ložmetēji, tā ari šautenes bija vairāku sistēmu: krievu

vācu, angļu un japāņu, kāpēc karaspēka dalu apgādāšana ar

patronām bija ļoti komplicēta un grūta.

Toties Latvijas armijai bija daudzas labas īpašības: tēvi-

jas mīlestība un gatavība uzupurēties dzimtenes labā. Bez šīm

trim divizijām Latvijas armijā bija vēl dažas atsevišķas daļas

un nodaļas, kas ņēma kaujās visenerģiskāko dalību: Studentu

bataljons, Kara skola, dažādas partizāņu nodaļas, komandan-

tūru komandas un Liepājas garnizons (ap 1800 cilvēku). Lai

dotu iespēju papildināt zaudējumus un pilnīgi noorgani-

zēt jau esošās un vajadzīgās jaunās karaspēka daļas, tad visa

valstī izsludināja mobilizāciju un apģērbu — apavu rekviziciju.

Oktobra beigās Latvijas armijas kaujas speķu varēja rēķināt

uz 25.000 durkļiem, 300 zobeniem, ap 50 lielgabaliem, no kuriem

pret Bermontu atradās 12.000 durkļu, 22 lielgabali un 150 zo-

beni.

Frontes stāvoklis oktobra beigās bija tads: Daugavas

kreisā krastā Bolderājas rajonā atradās Latgales divizijā, pie

kam pirmā līnijā 8. Daugavpils pulks no Bullu salas līdz Šmidta
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mājām; tālāk pa kreisi līdz Daugavai pie Voleriem —7. Si-

guldas pulks; 9. Rēzeknes pulks atradās rezervē Bolderājā.

Pie divizijas bija tikai 1 baterija. Tā tad Daugavas kreisais

krasts bija ieņemts pietiekoši stipri. Artilērijas gan bija maz,

bet še mūsu artilērijas trūkumu atsvēra Sabiedroto artilērijas

uguns no kara kuģiem, kas atradās Daugavas grīvā.

Rīgas Daugavmala pēc Bermonta uzbrukuma.

Vidzemes divizijā, kopā ar piedalītām dalām, ieņēma Dau-

gavas kreiso krastu, pie kam rajonu no Sarkandaugavas līdz

Valdemāra ielai apsargāja dažādas nelielas komandas; svarīgo

tiltu rajonu ieņēma kara skola (2 rotas); no sarkaniem spī-

ķeriem līdz Kuzņecova fabrikai apsargāja Studentu bataljons

(2 nelielas rotas); tālāk līdz Stopiņiem atradās 5. Cēsu pulks;

pašas frontes kreisā spārnā, no Stopiņiem gandrīz līdz Jaunjel-

gavai, plašo rajonu apsargāja Valmieras pulks; Rīgas pulks

atradās rezervē Rīgā. Jaunjelgavas rajonu apsargāja Kurzemes

divizijas daļas, apmēram 1 pulka stiprumā ar 1 bateriju. Kur-

zemes divizijas pārējās daļas, kopā ar landesvēru un Latgales

partizāņu pulku, atradās lielinieku frontē Latgales rietumu daļā.

No Bermonta darbības oktobrī un no viņa ilgās uz vietas

stāvēšanas bija jānāk pie slēdziena, ka tur ar karaspēka vadību

kaut kas nav kārtībā, jo citādi nevarēja izskaidrot viņa bez-

darbību. Bez tam ari iedzīvotāji izturējās ārkārtīgi naidīgi

pret Bermonta karaspēku.
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Kā politiskie, tā militārie apstākli prasīja Torņkalna at-

brīvošanu; bez tam militārie apstākli prasīja operāciju iesāk-

šanu cik iespējams ātrāk, ātrāk nekā to būtu iesācis ienaidnieks

un kamēr Daugava nav vēl pilnīgi aizsalusi. Ta ka velti vil-

cināties bija loti riskanti, tad uzbrukuma iesākšanu no Boldera-

jas rajona nolika uz 2. novembri un, lai uzbrūkošā Latgales di-

vizijā būtu stiprāka, tad Dienvidfrontes pavēlnieks pulkveža-

leitnanta Berķa rīcībā atdeva ari vienīgo rezervi — 6. Rīgas

pulku. Vēl vairāk pastiprināt Latgales diviziju nebija iespē-

jams, neatstājot Rīgu nedrošā stāvoklī.

Mūsu uzbrukuma plāns bija tāds: uzbrukumu labi sagata-

vot ar Sabiedroto flotes artilēriju, pēc tam galveno uzbrukumu

vest Tāmes muižas un Šampētera virzienā, apejot Torņ-

kalnu. Pēc Tāmes muižas un Šampētera ieņemšanas, uzbrukt

Torņkalnam no rietumiem un dienvidrietumiem; laba flanka

nodrošināšanai Latgales divizijai ieņemt Jūrmalu, bet kreisa

flanka nodrošināšanai — ieņemt Cementfabriku. Vidzemes di-

vizijai apsargāt Daugavas labo krastu un, pec iespējas, izdarīt

ienaidniekam uzbrukumus visā frontē, lai saistītu viņa uzma-

nību un spēkus pie Daugavas; to pašu darīt ari Kurzemes di-

vizijas dalām Jaunjelgavas rajonā.

1. novembra vakarā Rīgas pulku pārveda no Rīgas uz

Bolderāju. Bet tanī pašā vakarā izrādījās, ka 2. novembri

nav iespējams iesākt uzbrukumu, jo Sabiedroto flote nav saga-

tavojusēs uz intensīvas uguns atklāšanu; uzbrukumu atlika uz

3. novembri. Tas bija loti nepatīkami, jo pretinieks varēja uz-

zināt par mūsu spēku koncentrēšanu Bolderājas rajonā un tad

pats pāriet uzbrukumā pret mūsu šķidro fronti Rīgas rajona.

Ja tur pretiniekam izdotos pārraut musu fronti, kas nebūt ne-

bija grūti, tad katastrofa bija neizbēgama, jo tuvumā nekādu

rezervju nebija. Mums par laimi Bermonts bija nolēmis iesākt

uzbrukumu tikai 5. novembrī un mes viņam aizsteidzāmies

priekšā, iesākdami uzbrukumu 3. novembrī.

Lai atvieglotu Jūrmalas ieņemšanu, tad pulkvedis-leitn.

Berķis nozīmēja Siguldas pulka 2 rotas, kurām 2.(3. novembra

naktī vajadzēja izbraukt uz mūsu 3 kuģīšiem jūrā un tad, preti-

niekam nemanot, izsēsties Edinburgā, lai no turienes varētu uz-

brukt pretiniekam no aizmugures puses, kad Rēzeknes pulks

tam uzbruks frontāli. Vēja dēļ izbraukšana jūrā nokavējas un

jau bija gaišs, kad rotas piebrauca pie Edinburgas, kur pretī-
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nieks tas sanema ar ložmetēju uguni. Ar jūtamiem zaudēju-

miem rotas atgriezās Bolderājā.

3. novembra rītā Sabiedroto flote atklāja stipru uguni uz

pretinieka atbalstu punktiem un viņa ierakumiem. Pirmais

iesāka uzbrukumu 9. Rēzeknes pulks, pastiprināts ar 2. eska-

dronu, kura uzdevums bija nodrošināt divizijas labo flanku. Pēc

veselu dienu ilgas kaujas pulks bija paspējis pret vakaru iztīrīt

Bullu salu, ieņemt Bulduru tilta galu, Pūpes (Babītes) staciju un

Piņķu muižu. Galveno triecienu izdarīja 8. pulks, plkv.-ltn. Kru-

stiņa vadībā. Pēc niknas kaujas viņš forsēja Hapaku grāvi,

ieņēma pirmo kāpu grēdu un ar dažām rotām pat otru kāpu

grēdu pie Tāmes muižas, bet pēdējā vietā nenoturējās. Pulks

bija cietis prāvus zaudējumus. Divizijas kreisā spārnā uzbruka

samazinātais Siguldas pulks (3 rotas atradās Liepājā-Ventspilī

un 2 rotas desanta operācijā); viņa galvenais mērķis bija Ce-

mentfabrika; bet tā kā fabrikas biezās sienas palika nesagrau-

tas, tad pretinieka ložmetēji ar savu uguni nedeva iespēju si-

guldiešiem pa atklāto pļavu pienākt pie fabrikas un

vakarā tā palika ienaidnieka rokās. Vēlu vakarā no divizijas

rezerves ievirzīja kaujas linijā ari 6. Rīgas pulku starp 8. un

9. pulkiem. Rīdzinieki nakts kaujā ieņēma Anniņmuižu un So-

litudes staciju, kā ari Tāmes muižu; pēdējo pārpratuma dēl

nākošā rītā atstāja. Vidzemes un Kurzemes diviziju frontēs iz-

darīja pastiprinātu izlūkošanu un visu dienu intensivi apšau-

dīja pretinieka pozicijās. Ar pirmās dienas uzbrukumu panā-

kumiem varējām būt apmierināti. Pirms turpināt galveno uz-

brukumu, vajadzēja pietiekoši nodrošināt divizijas labo flanku,

bet to varēja panākt tikai ar Jūrmalas ieņemšanu. Veselas

4 dienas patērēja 9. Rēzeknes pulka labais spārns, līdz beidzot

8. novembrī ar baterijas piepalīdzību pulka bataljonam izdevās

ieņemt Bulduru tiltu un pēc tam ari visu Jūrmalu līdz Dubultu

šaurumam. Tagad divizijas flanks bija nodrošināts un nākošā

dienā Rēzeknes pulks jau ieņēma svarīgo Dzilnas ceļu mezglu.

Pa to laiku, kamēr 9. pulks cīnījās dēl Jūrmalas iekarošanas,

Rīgas un Siguldas pulki, kā ari dažas rotas no 8. pulka,

turpināja aizstāvēt ieņemtās pozicijas un atsita pretinieka mē-

ģinājumus pāriet pretuzbrukumā. Sevišķi grūts bija Rīgas

pulka stāvoklis Solitudes-Anniņmuižas rajonā, kur viņš bija

iedzinis ķīli ienaidnieka frontē un tāpēc ari atradās zem pastā-

vīgas flankējošas uguns no divām pusēm. Rīgas pulks neva-
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reja tikt taļak uz priekšu, kamēr nepavirzīsies uz priekšu viņa

kaimiņi pa labi.

10. novembrī vajadzēja iesākties vispārējam uzbrukumam

Daugavas labā krastā, tamdēļ vēl 9. novembrī nobeidza visas

vajadzīgās pārgrupēšanās. Rēzeknes pulkam vajadzēja no-

drošināt divizijas labo flanku no jūras līdz Dzilnām; 8. pulkam

kopā ar kapt. Aparnieka partizāņu grupu vajadzēja apiet Torņ-

kalnu dienvidos, pie kam partizāņu grupai no Beberbekas vir-

zīties caur Pellēm un Švarcmuižu, bet 8. pulka galveniem

spēkiem — uz Tīriņmuižu, pieslejoties ar pulka kreiso spārnu.

Rīgas pulkam.

Bermontam atņemtais zenitlielgabals 1919. g. novembrī.

Rīgas pulka uzbrukuma virziens — no Solitudes rajona uz

Zasulauka staciju un 7. pulka — caur Cementfabriku uz Rīgas

tiltiem.

Neskatoties uz to, ka mūsu karaspēks jau otru nedēlu veda

nepārtrauktas cīņas, tomēr viņa gara stāvoklis bija loti labs;

neviens nesūdzējās par aukstumu, nogurumu, nepietiekošu uz-

turu; visi centās tikai tikt ātrāk uz priekšu.

Partizaņi un daugavpilieši iesāka uzbrukumu 10. novembra

rītā un tas sekmīgi virzījās uz priekšu. Vakarā partizaņi ieņē-

ma Švarcmuižu, saņemdami dienā bagātīgas trofejas. Dau-
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gavpils pulka centrs vakarā atradās uz rietumiem no Tīriņmui-

žas, bet pulka kreisais spārns cīnījās kopā ar Rīgas pulka labo

spārnu Šampētera rajonā. Rīgas pulks iesāka uzbrukumu dru-

sku vēlāk par daugavpiliešiem un vispirms ar savu labo spārnu

mēģināja ieņemt Šampēteri, kas īsi pēc pusdienas ari izdevās,

pateicoties Daugavpils pulka kreisā spārna un 1 bruņotā auto-

mobiļa piepalīdzībai. Rīgas pulka centrs pret vakaru ieņēma

Zasulauka staciju, pie kam saņēma ari smago bateriju, bet pul-

ka kreisais spārns ar mainīgām sekmēm veda niknu cīņu Dze-

gužkalna rajonā. Rīgas pulka cīņas bija sevišķi grūtas, jo ie-

naidnieku vajadzēja izdzīt no stiprām akmeņu un ķieģeļu ēkām,

pie kam mūsu mazā artilērija maz varēja palīdzēt, bet flotes ar-

tilērija vairs nevarēja šaut, neapdraudot mūsējos. Ari pulka

kreisais flanks ilgi palika nenodrošināts, jo Siguldas pulks tikai

pulksten 20-tos ieņēma Cementfabriku. Nakts tumsā kauja

Pārdaugavā nepārtraukti turpinājās līdz pašai gaismai. Vai-

rākkārtīgi dažas Rīgas un Siguldas pulku rotas jau tuvojās til-

tiem, bet ar pretuzbrukumiem vācieši tās atspieda atpakaļ. To-

mēr jau ap pusnakti bija jūtams, ka bermontiešu galvenā preto-

šanās Pārdaugavā ir salauzta un ka tagad cīnās vēl tikai arjer-

gardi un tās daļas, kas pazaudējušas sakarus ar vadību un

saviem kaimiņiem. Vēlu vakarā dzelzsdivizijas komandiers,

Pārdaugavas aizstāvētājs, vēl nedomāja par atkāpšanos, jo gai-

dīja pienākam no Jelgavas svaigo Rosbacha nodaļu (ap 1200

cilv.). Viņš to gribēja pastiprināt ar 2 baterijām un 2 rotām,

sapulcināt viņu naktī uz dienvidiem no Torņkalna un tad 11.

novembra rīta agrumā laist pretuzbrukumā caur Šampēteri uz

Tāmes muižu. Tanī pašā laikā ar krievu dalām 3 kolonās do-

ties pretuzbrukumā no Dzilnām līdz jūrai. Dzelzsdivizijas da-

ļām turpināt Torņkalna aizstāvēšanu. īsi pēc pusnakts, kad

pietiekoši bija noskaidrojies patreizējais stāvoklis, dzelzsdivi-

zijas komandiers majors Bišofs mainīja savu lēmumu un pavē-

lēja atkāpties uz Olaines vecām vācu pozicijām, atstājot Ros-

bacha nodaļu arjergardā pie Tīriņmuižas. Pateicoties nakts

tumsai, dzelzsdivizijas pulkiem izdevās atrauties no mūsu da-

ļām un samērā laimīgi atiet. Sevišķi ilgi vācu arjergardi turpi-

nāja aizstāvēt tiltu rajonu. Mūsu kara skolas izlūku patruļas

naktī vairākkārtīgi mēģināja pāriet tiltus, bet katru reizi tās sa-

tika ar ložmetēju uguni. Tikai 11. novembra rītā kara skolai

izdevās pāriet tiltus. Studentu bataljons naktī no Zaķu salas,
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zem vācu flankējošās uguns no tilta rajona, uzbruka Lucavas

salai un gaismai austot ieņēma Ziepnieku kalnu. Ari Cēsu pul-

ka 3 rotas pret gaismu pārgāja Daugavu Ķekavas rajonā. 11.

novembra rītā visa Pārdaugava jau bija atbrīvota, tikai ienaid-

nieka atsevišķi nelieli pulciņi dažās vietās vēl pretojās, bet ari

tos drīz vien vai nu iznīcināja vai sagūstīja.

11. novembris Rīgā bija nepieredzētas sajūsmas un gaviļu

diena. ledzīvotāji, kas visu cīņu laiku ar karavīriem Daugav-

malā bija vienlīdz padoti visām briesmām, torīt pārsteigti klau-

sījās neparastā klusumā. Baznīcu zvaniem paužot Rīgas atbrī-

vošanu, atbalsojās ielās augošā sajūsma un gaviles. Manifestā-

cijas negribēja rimties. Ministru Prezidents Ulmanis izteica

valdības pateicību armijas virspavēlniekam pulkv. Balodim,

Vidzemes divizijas komandieram pulkv. Peniķim, Latgales di-

vizijas komandieram pulkv. Berķim un visiem karavīriem.

Zemgales un Kurzemes atbrīvošana.

Atgājuši no Rīgas, Bermonta spēki ieņēma stipras aizstā-

vēšanās pozicijas: krievu daļas novietojās kreisā spārnā no

Klīves muižas līdz Slokai, dzelzsdivizija — vecās vācu pozi-

cijās pa abām pusēm šosejai, ieņemot ar divizijas labo spārnu

Plakānus. Armijas labā flanka un aizmugures nodrošināšanai

vācu leģionam pavēlēja sapulcēties Vecmuižas, lecavas un

Bauskas rajonos.

Uzbrūkot tikai frontāli, mums nāktos grūti salauzt pretinie-

ku viņa stiprās pozicijās un pie tam tas maksātu dārgi, jo Sa-

biedroto flotes artilērija mums vairs nevarēja palīdzēt, bet mū-

su artilērija bija par vāju, lai pietiekoši sagatavotu frontālo uz-

brukumu nocietinātām pozicijām. Tāpēc armijas vadība nolēma

mūsu centra spēkus šosejas rajonā pieturēt, bet ar abiem spār-

niem apņemt Jelgavu no rietumiem un austrumiem, pie kam

Latgales divizijai uzbrukt no šosejas pa labi līdz Jūrmalai, bet

Vidzemes divizijai no šosejas (ieskaitot) pa kreisi. Lai dziļāk

apietu pretinieka labo spārnu un apdraudētu ari viņa aizmuguri,

tad Kurzemes divizijas apvienotam pulkam pulkv.-ltn. Masmaņa

vadībā uzbrukt no Jaunjelgavas Bauskas virzienā.

Sākumā mūsu uzbrukums abos spārnos gāja sekmīgi uz

priekšu un 14. novembrī Latgales divizijas labā spārnā 9. Rē-

zeknes pulks bija jau ieņēmis Sloku un Kalnciemu, bet Vidze-
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mes divizijas kreisā spārnā 4. Valmieras pulks, kopā ar 2. eska-

dronu, bija sasituši vācu leģiona Veikmaņa pulka visus trīs ba-

taljonus (pie Birzgales, Vecmuižas un lecavas muižas) un ar to

izjauca jau pašā sākumā Bermonta plānu, tā kā tas bija spiests

dzelzsdiviziju atvilkt jaunās pozicijās aiz lecavas upes, bet vā-

cu leģiona daļas — uz Garozes, Staļģenes un Bauskas rajo-

niem.

Šinīs dienās Latvijas armijas vadībai ienāca ziņas, ka uz

Kurzemi braucot sevišķa Sabiedroto komisija ar ģen. Nisseli

priekšgalā, kuras uzdevums esot nokārtot Bermonta armijas

evakuēšanos no Kurzemes. Šīs ziņas nebija visai patīkamas,

jo Bermonta galīgā izdzīšana no Kurzemes zem mūsu armijas

spiediena bija vairs tikai dienu jautājums, un ja nu Sabiedroto

komisija prasītu kara darbības pārtraukšanu, tad Kurzemes at-

brīvošana ieilgtu. Tāpēc līdz komisijas atbraukšanai bija jā-

ieņem vismaz Jelgava, jo tad Bermontam vairs Zemgalē nebūtu

kur patverties. Ari Bermonts zināja par Nissela komisijas iera-

šanos Tilzītē un lika savas pēdējās cerības uz to. Tā tad Ber-

monta armijai vajadzēja par katru cenu noturēties līdzšinējās

pozicijās.

Mūsu pulki enerģiski turpināja uzbrukumu un 17. novembrī

Rēzeknes pulks, kopā ar 3. eskadronu, jau atradās Kemeru un

Erzelu kroga rajonā, 7. Siguldas pulks vakarā ieņēma Volgun-

tes rajonu, bet 8. pulks un Studentu bataljons pulcējās divizijas

rezervē pie Kalnciema un Klīves muižas. Vidzemes divizijas

labā spārnā 6. Rīgas pulks jau bija sasniedzis lecavas upi un

novietojies pozicijās pa abām pusēm šosejai, uzturot saskarus

pa labi ar 7. pulku pie Cenas muižas un pa kreisi ar 5. pulku.

Cēsu pulks bija ieņēmis Garozes stacijas rajonu un viņa

kreisā spārnā novietojās kara skola. Valmieras pulks ļau bija

pienācis plašā frontē pie Lielupes, pie kam pulka kreisais spārns,

kopā ar pulkv.-ltn. Hasmaņa grupas priekšējām dalām, šodien

ieņēma Bausku, bet pulka labais spārns cīnījās pie Emburgas

un Staļģenes; mēģināja pāriet Lielupi, bet tas neizdevās, jo

otrā krastā atradās pienākušā no Lietavas Pētersdorfa nodala

ar spēcīgu artilēriju.

Bermonts vairs pats neticēja uzvarai un tāpēc atteicās no

armijas vadības. 17. novembrī Jelgavā ieradās ģen. Eber-

hardts (vācu VI rez. korpusa k-rs), kurš uz vācu valdības rīko-
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jumu uzņēmās ari Bermonta armijas vadību, ar uzdevumu iz-

vest armiju no draudošā stāvokļa un atstāt Kurzemi.

Ģen. Eberhardts nolēma izdarīt īsus, stiprus triecienus, lai

ar to aizkavētu mūsu uzbrukumu un darītu iespaidu uz Latvi-

jas armijas vadību, kurai viņš bija nodomājis piedāvāt pamieru,

kā ari lai iegūtu laiku Jelgavas evakuēšanai. Pretuzbruku-

miem bija jānotiek vairākās vietās: a) vācu leģionam — pret

mūsu 5. pulka kreiso un 4. pulka labo spārnu; b) dzelzsdivizijai

kopā ar Rosbacha nodalu — 4 kolonās uzbrukt šosejas rajonā

un izlauzties līdz Olainei, pēc kam atejot nodedzināt visas dzī-

vojamās ēkas, lai mūsu vienībām nebūtu kur novietoties. Vid-

Mūsu karavīri lielinieku frontē pie Ruškavas muižas 1920. g. junijā.

zemes divizijas frontē 18. novembra rīta agruma sakas vācu

uzbrukumi. Sevišķi grūti brīži bija jāpārdzīvo Rīgas pulkam,

kura labam spārnam pie Cenas muižas uzbruka dzelzsdivizijas

1. pulka 2 bataljoni un centram pie šosejas — Rosbacha nodala,

pabalstīta no bruņotā vilciena. Rīgas pulka priekšējās rotas ne-

izturēja stipro triecienu un sāka atiet. lelejot kauja visas re-

zerves, Rīgas pulks pēc pusdienas pretinieka uzbrukumu galīgi

apturēja pie Skuju kroga (4 klm. no lecavas upes) un nākoša

rītā agrāko stāvokli atkal atjaunoja.

Ne tik laimīgi cīnījās pa kreisi 5. Cēsu pulks, kuru trāpīja

vācu 2. pulka divu bataljonu trieciens un bez tam ari pulka krei-
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so spārnu spaidīja vācu leģiona daļas. Cēsu pulka rotas, cīnī-

damās plašā frontē un pie tam mežainā apvidū, ātri vien pazau-

dēja sakarus ar saviem kaimiņiem un tā kā sāka cirkulēt bau-

mas par Rīgas pulka atiešanu, tad tas darīja sliktu iespaidu uz

Cēsu pulka karavīru garastāvokli. Pret vakaru te mūsu rotas

sāka atiet un mežainā apvidus, kā ari tumsas dēl, tās izdevās

apturēt tikai dažus kilometrus uz ziemeļiem no Garozes stacijas.

Nākošā dienā pulks ieņēma atkal savas vecās pozicijas. Cēsu

pulka kreisā spārnā šodien varonīgi cīnījās mūsu kara skola

ar Baltenlanda pulka dalām, cieta smagus zaudējumus, bet at-

gāja tikai tad, kad pa labi Cēsu rotas bija atgājušas.

Ari Valmieras pulka labam spārnam bija jāiztur Petersdor-

fa nodaļas uzbrukums, bet valmierieši to sekmīgi atsita.

Latgales divizijā šodien pārgrupējās, lai varētu iesākt iz-

šķirošu uzbrukumu Jelgavai no rietumiem. Vakarā mūsu virs-

pavēlnieks saņēma pa bezdrāts telegrāfu telegramu no ģen.

Eberhardta ar priekšlikumu noslēgt pamieru. Šo telegramu at-

stāja bez kādas ievērības, jo bija cerams ar ieročiem Kurzemi

iztīrīt ātrāk nekā ar sarunām.

19. novembrī pretinieks iesāka pretuzbrukumus ari Latga-

les divizijas frontē Erzelu kroga rajonā un piespieda Rēzeknes

pulka kreiso spārnu atiet uz Batariēm, kur tas noturējās, patei-
coties 8. pulka IV

2
rotas palīdzībai. Šodien abas divizijas no-

beidza savus sagatavošanās darbus vispārējam uzbrukumam,

kam vajadzēja sākties 20. novembrī. 20. novembrī norisinājās

niknas kaujas visā frontē un ienaidnieka pretošanās jau vairā-

kās vietās bija salauzta.

21. novembrī, gaismai austot, sākās uzbrukums pašai Jel-

gavai. Pārvarot ienaidnieka izmisuma pilno un nikno pretoša-

nos, mūsu armija no ziemeļrietumiem (Daugavpils pulks) un

rietumiem (Siguldas pulks) un ziemeļiem (Rīgas pulks) vakara

krēslā ieņēma Jelgavu, iegūdama daudz trofeju un kaujas pie-

derumu.

Pilsētu atstādami, vācieši aizdedzināja vēsturisko Jelgavas

pili un Jelgavas ģimnāziju ar vērtīgu bibliotēku. Daudzi vei-

kali bija izlaupīti, dzīvokli izpostīti.

Savās operācijās pret Rīgu, Bermonts nebija piemirsis ari

Liepāju. 14. novembra rītā tas atkārtoja uzbrukumu Liepājai.

Mūsu karaspēka darbību ari šoreiz pabalstīja angļu eskadres
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artilērija. 14. novembra pievakarē šis uzbrukums sevišķu nik-

numu sasniedza pie Šķēdes tilta. Liepājas garnizonam izdevās

šo uzbrukumu atsist ar lieliem zaudējumiem ienaidnieka pusē.

15. novembrī no rīta ienaidniekam, starp Liepājas un Tosmaras

ezeriem, kā ari Tosmaras ezeru un jūru, pēc niknas artilērijas
un ložmetēju uguns, izdevās ielauzties mūsu pozicijās un tuvo-

ties pilsētai. Plkv. Dankers personīgi sagrupēja atkāpušos ka-

reivjus, saorganizēja brīvprātīgos un sūtīja straujā pretuzbru-
kumā. Šim varonīgam uzbrukumam bija vislabākie panākumi:
drīzi vien ienaidnieks tika sakauts un atsviests aiz Tosmaras

ezera un Šķēdes tilta. 15. novembrī pīkst. 13. ienaidnieks bija

kauju zaudējis un visas mūsu agrākās pozicijas ieņemtas

atpakaļ. lenaidnieks kaujas laukā atstāja daudz kritušus,
daudz kara materiālu un municijas. Pēc šī neizdevīgā uzbruku-

ma viņš atkāpās Durbes-Gavieznes virzienā. Šie mūsu panā-

kumi, dodami smagu triecienu Bermonta aizmugurei, atstāja uz

vācu-krievu karaspēka garastāvokli nospiedošu morālisku ie-

spaidu, kas jūtami atsaucās ari uz viņa kara darbību pie Jel-

gavas.

21. novembrī Liepājas garnizons, vajādams no Liepājas

atejošo pretinieku, bija sasniedzis Aizputi. 22. novembrī kri-

ta Tukums. Vāciešiem vairs nebija atbalsta punktu; viņiem
atlikās vairs tikai viens ceļš, pa kuru atkāpties — Možeiku

linija. Pēc smagām neveiksmēm Jelgavas rajonā, vācieši vairs

nebija spējīgi uz sīvu pretošanos, bet steidzīgi atkāpās uz Lie-

tavu. 24. novembrī mūsu karaspēks sasniedza Saldu un Prie-

kuli, 27. novembrī Vecauci, bet 28. novembrī mūsu karaspēks,

Pāriedams Lietavas robežu, apstājās Žagares un Šeimes mie-

stos.

Ar 28. novembri Kurzeme bija galīgi atbrīvota no Bermon-

ta armijas.

Šo notikumu atzīmēja ari Sabiedroto komisijas priekš-

nieks, ģenerālis Nissels, novēlēdams Latvijas valdībai un armi-

jai laimes savas tēvijas atbrīvošanas gadījumā no ienaidnieka

kara pulkiem.

Aizejošais Bermonta karaspēks bija nesis daudz posta Kur-

zemes iedzīvotājiem, postīdams un dedzinādams, laupīdams un

slepkavodams. Tādēļ Kurzemes atbrīvošanu Kurzemes iedzī-

votāji uzņēma ar patiesu prieku un gandarījumu.
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Pēc īsas atpūtas un papildināšanās Latgales divizija atstā-

ja Kurzemes līdzenumus un devās jaunās cīņās — atbrīvot Lat-

gali no varmācīgā komunistu jūga.

Te vēl reiz jāpiemin, ka Golca-Bermonta uzbrukuma at-

sišanā mums ievērojamu pabalstu sniedza Sabiedroto flote un

viņu militārie priekšstāvji, ko vienmēr ar īstu pateicību atce-

rēsies Latvijas armija.

Latgales atbrīvošana.

Ari Latgales atbrīvošanu, ko pārtrauca Golca-Bermonta

uzbrukums, vairs nevarēja atlikt. Igaunija 31. decembrī Tēr-

batā noslēdza ar lieliniekiem pamieru, kas stājās spēkā 1920. g.

3. janvārī. Padomju Krievijai palika daudz brīva karaspēka

Mūsu karavīri pie Zilupes 1920. g. vasarā

Igaunijas tronte un zemes iekšienē, kas, veicis iekšējos ienaid-

niekus (Kolčaku, Deņikinu, Judeniču), varēja tikt pārsviests uz

Latgales fronti. Latvija vienu sabiedroto — Igauniju zaudē-

jusi, atrada citu — Poliju. Plecs pie pleca ar šo lielvalsti, La-

tvija turpināja atbrīvošanas karu. Sevišķi labvēlīgs Latvijai

bija Polijas valsts galva maršals Pilsudskis. Par savu palīdzī-

bu Polija prasīja no Latvijas tikai to, lai latvieši pa kara dar-

bības laiku apgādā ar uzturu 20.000 lielo polu karaspēku, kas

nems dalību Latgales atbrīvošanā.
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Uz iepriekšējās vienošanās pamata mūsu Latgales armijas
dienvidus vienības, ieskaitot landesvēru, Latgales atbrīvošanas

laikā nodeva poļu armijas ģenerāļa Ridz-Smigli virsvadībai.

Vienojās ari, ka visi ienaidniekam atņemtie ieroči un kaujas pie-
derumi piekrīt Latvijai, uzturvielas izlietojamas abu karaspēku

vajadzībām, iegūtais dzelzceļu materiāls dalāms uz pusēm. Pēc

Latgales galīgās atbrīvošanas poļu karaspēks atstāj Latgali un

Daugavpili Latvijas rīcībā. Latgales atbrīvošanu nolēma sākt

1920. g. 3. janvārī, ievadot kopējo uzbrukumu vispirms pie Dau-

gavpils. 5. janvārī pārējām daļām vajadzēja uzsākt uzbruku-

mu visā Latgales frontē līdz Igaunijas robežai.

1920. g. 3. janvārī, agri no rīta, latviešu-poļu apvienotās ar-

mijas daļas uzsāka strauju uzbrukumu: uz ziemeļrietumiem no

Daugavpils (latvieši) un uz dienvidiem no tās (poļi). Pusdienas

laikā, pārejot pāri Daugavai, mūsu armijas daļas ieņēma Liksnu,
kur mūsu rokās krita lielinieku bruņotais vilciens pilnā kaujas

kārtībā. Tai pašā dienā polu karaspēks pīkst. 14. ieņēma Dau-

gavpili. Vakarā Daugavpilī ienāca ari latviešu karaspēks. Nā-

košās dienās latviešu-poļu karaspēks, virzīdamies tāļāk, zieme-

ļos sasniedza Dubnas upi un Višķu staciju, bet austrumos Krā-

slavu. Uzbrukums frontes centrā un ziemeļos, slikto Latgales

ceļu un šķīdoņa dēl, nokavējās. Tikai 6. janvārī karaspēka da-

ļas bija sagrupējušās uzbrukumam. Pats uzbrukums pilnā mē-

rā attīstījās tikai 9. janvārī. Šai dienā mūsu karaspēks pavir-

zījās dažās vietās 15 klm. uz priekšu no savām agrākām pozi-

cijām. 10. janvārī, uzbrukumam turpinoties, mūsu karaspēks

ieņēma Kārsavas staciju un Varakļānu miestu. 11. janvārī krita

Baltinovas un Viļānu miesti. Mūsu uzbrukums ilgāk uzkavē-

jās pie Pitalovas (Jaunlatgales) stacijas ieņemšanas. Lielinie-

kiem no svara bija paturēt viņiem svarīgo dzelzceļa mezglu.

Tādēļ viņi šai rajonā pārsvieda svaigas karaspēka vienības no

Igaunijas frontes, kur, sakarā ar pamieru, kara darbība bija iz-

beigusies. Lai atvieglotu mūsu karaspēka uzbrukumu Pitalo-

vai, armijas vadība, saziņā ar poļu armijas grupu, deva pavēli

Pāriet uzbrukumā visā frontē. 13. janvārī uzbrukums turpinā-

jās visā frontē no Krāslavas līdz Igaunijas robežai. Šim uzbru-

kumam bija sekmes: 14. janvārī Latgales partizāņu pulks ieņē-

ma Pitalovu un Moračevu. Mūsu armijas virspavēlniecība,

paredzēdama lielinieku spēku pārsviešanu no Igaunijas frontes,

uz Latgali nosūtīja Valmieras, Cēsu un Vidzemes art. pulkus,
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kā ari 2. eskadronu. Pateicoties laikā pienākušam papildinā-

jumam, neizdevās pretinieka 15. un 16. janvārī izdarītie mē-

ģinājumi atsviest Latgales diviziju no Pitalovas rajona.

Uzbrukuma straujums pēc Daugavpils, Krāslavas un Pita-

lovas ieņemšanas mazliet atslāba un palika vairāk saskaņots,

plānveidīgāks kā līdz šim. Tas tāpēc, ka mūsu karaspēkam

turpmāk nācās darboties mežainā un purvainā apvidū. Virzo-

ties lēni un neatlaidīgi uz priekšu, mūsu karaspēks tuvojās Lat-

gales sirdij—Rēzeknei. Šo Latgales kulturelās un saimnieciskās

dzīves centru un svarīgo dzelzceļa mezglu ieņēma 21.

janvārī pīkst. 8 landesvērs (Hāna grupa). Pāris stun-

das vēlāk Rēzeknē ienāca Ventspils pulks, kuram, virzoties uz

Apspriede 1920. g. Rēzeknē. Ģeneralis Balodis, pulkv. Peniķis,

pulkv.-ltn. Puriņš, pulkv. Dankers un pulkv. Krustiņš.

Rēzekni, bij jāpārvar nikna pretinieka aizstāvēšanās. No Rē-

zeknes mūsu karaspēks turpināja Latgales tālāko atbrīvošanu.

24. janvārī krīt Ludza un jau 26. janvārī Latvijas nacionālā ar-

mija sasniedza mūsu valsts austrumu robežu.

Pēc smagām neveiksmēm Latgalē, Padomju Krievija ie-

sniedza mūsu valdībai pamiera piedāvājumu. Pēc šī pamiera

noteikumiem abām pusēm kara darbība jāpārtrauc 1. februārī

pīkst. 12. Latvijas nacionālā armija paliek pamiera iestāšanās

brīdī ieņemtās pozicijās, bet sarkanai armijai 10 dienu laikā

jāatiet 5 klm. no šīs linijas uz Krievijas pusi. Vienojās, ka pa-
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miers jātur visnoteiktā slepenība. Musu karaspēks par pamie-

ra noslēgšanu nezināja.

Pamiera noslēgšanas brīdī Latgales fronte atradās Kurze-

mes un Latgales divizijas, Vidzemes divizijā (bez 6. Rīgas pul-

Piemineklis kritušiem karavīriem Daugavpilī.

ka, kas līdz Zemgales divizijas formēšanas nobeigšanai, palika

Rucavas-Palangas rajonā), Latgales partizāņu pulks, landes-

vērs, polu karaspēks un atsevišķās techniskās vienības. Pa-
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miera līgums noteica, ka mūsu karaspēks ieņem sekošu liniju

Osvejas ezers — Siņajas upe līdz Gortanovas sādžai. Tad -

Utkina - Dulova - Tarakanova - Varkova - Gračkova - Gora

Gorodišče - Prauli - Stupaņi - Bubencova - Kutleši.

Brāļu kapi Rīgā

Tomēr, visu pamiera laiku mūsu karaspēkam nācās ienaid-

nieku piespiest iziet no neitrālās joslas, vai ari atsist viņa uz-

brukumus. Tādēļ pamiera laikā uz Latgali pārsvieda 6. Rīgas
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pulku un tikko saformēto Zemgales diviziju (Dobeles pulks iera-

dās 25. aprilī, Bauskas pulks dienu vēlāk, Aizputes — jūlijā).

Tagad mūsu pulku darbība Latgales frontē izpaudās biežos iz-

lūku gājienos un vairāku ienaidnieka uzbrukumu likvidēšanā.

1920. g. 16. aprilī sākas miera sarunas ar Padomju Krievi-

ju. Mieru noslēdza tā paša gada 11. augustā Rīgā.

Ar šo aktu noslēdzās Latgales un līdz ar to ari visas Latvi-

jas atbrīvošana no svešas, mūsu tautai un valstij naidīgas

varas.

Pēc miera noslēgšanas armijas virspavēlnieka štābs uzsā-

ka pakāpenisku armijas demobilizēšanu. Līdz 1921. g. 1. apri-

lim bij jālikvidē komandantūras, rezerves bataljoni, kara tran-

sporti, armijas noliktavas v. t. t. Tas prasīja daudz darba

un pūlu. 1921. g. 1. aprilī ministru kabinets likvidēja armijas

virspavēlnieka amatu un štābu. Atstājot savu amatu un šķiro-

ties no saviem cīnu biedriem, armijas virspavēlnieks un pir-

mais Latvijas armijas ģenerālis Balodis, 31. martā, savā pēdē-

jā dienas pavēlē, atvadījās no savas varonīgās armijas, sacī-

dams:

«Kā varējām mēs — saujiņa latvju karavīru — uzvarēt vi-

sus daudzkārtīgi stiprākos ienaidniekus? Kāds spēks palīdzē-

ja? Kas saistīja mūs visus cieti kopā? Kas iedvesa uzvaras

gribu, kad pretinieki uzskatīja mūsu vājos spēkus pat ar iz-

smieklu un nievāšanu?

Tautu atbrīvošanas karos, pie uzvaru sasniegšanas, vislie-

lāko lomu spēlē apzinīga valsts ideja un morālisks spēks. Ar

šo spēku bija un ir apdāvināti Latvijas karavīri. Šis, garīgi sai-

stošais mūsu spēks — ticība savai taisnai lietai, nacionāls gars,

apziņa, vienprātība, viena kopīga nelokāma griba un viens mēr-

ķis — padarīja mūsu mazo armiju par neuzvarāmu. Pa visu

Latviju izkaisītie kara pulciņi kļuva par vienu veselu, norūdītu

kaujas organismu. Garīgās saites — morāliskais spēks neradās

uz reizi un bez ārkārtīgām grūtībām. Visas amata personas,

no zemākām līdz augstākām — upurēja daudz enerģijas lietas

labā. Darbs bija sevišķi grūts. Visi strādāja nenogurstoši.

Katrs centās izpildīt savus pienākumus, piemērojoties apstā-

kļiem un vajadzības gadījumos rīkojoties patstāvīgi, kad nebija
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iespējams saņemt rīkojumus no priekšniecības. Pateicoties šā-

dai pašiniciativei, darbs veicās sekmīgi.

Ar prieku un gandarījumu jāatzīmē, ka vienmēr esmu at-

radis no visiem līdzdarbiniekiem sirsnīgu pretimnākšanu mūsu

Ievainotā jātnieka attēls brāļu kapos Rīgā.

kopīga darba. Vienprātība ir bijusi ta, kas palīdzējusi veikt

nepaveicamo.

Aiziedams no jums, dārgie tēvijas sargi, izsaku viskarstāko
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vēlēšanos, lai tā ticība, tas gars un tā vienprātība, kas līdz šim

valdījis starp jums, paliktu uz visiem laikiem. Ticu, ka jūs ari

turpmāk būsiet modrīgi un gatavi katru brīdi iestāties par sa-

vas tēvijas neaizskaramību. Novēlu jums spēku, veselību,

enerģiju jūsu miera laika darbā.

Pateicība visiem maniem līdzdarbiniekiem: komandieriem,

vadītājiem, organizētājiem, jo sevišķi klusajiem darba veicē-

jiem — karavīriem, visiem, kas Latvijas brīvību, neatkarību un

tautas labklājību stādījuši augstāk par visu citu.

Pateicība latvju matem un tēviem, kas pratuši uzaudzināt

savus dēlus par īstiem tautas varoņiem.

Pateicība visām tām pilsonēm un pilsoņiem, kas arvien,

pat visgrūtākos acumirkļos, kādā nebūt veidā pabalstījuši ar-

miju.

Ar dziļām skumjām pieminot mūsu armijas cīnītājus, kuru

vairs nav mūsu vidū, kas nolikuši savas galvas tautas un dzim-

tenes labā, — ticu, ka smagie upuri nav velti nesti. Latvju tau-

ta pratīs nostiprināt, izdaiļot un paturēt to, ko viņas armija sa-

vām asinīm izpirkuši.»

Apskatot mūsu armijas cīņu rezultātus, redzam, ka Latvijas

armijas cīņas no 1918. g. 18. novembra līdz 1920. g. 11. augu-

stam ilgušas kopā 628 dienas. Šai laikā kaujās krituši 154 virs-

nieki un 2892 instruktori un kareivji. levainoti un kontuzēti ko-

pā 4085 karavīri. Gūstā saņemti vien šai laikā 5277 pretinieku

karavīri.
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