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Pulkvedis G. Karlsons

Vācu iebrukums Kurzemē

1915. g. pavasarī

Vispārējais stāvoklis pasaules kara frontēs 1915.

g. pavasarī visumā bija šāds:

Francijas frontē pēc franču un angļu Marnas uzvaras 1914. g.

septembri bija sācies poziciju karš. Tur sabiedrotie ar vājiem

panākumiem centās pārraut vācu fronti. Kaut gan šī poziciju

cīņa bija bez izšķiroša rakstura, tomēr Francijas fronti abas

karojošās puses uzskatīja par galveno. Krievijas frontē pēc
1914.—15. g. ziemas īsā pārtraukuma atkal bija sācies manevru

karš. 1915. g. februārī vāciem, apņemot krievu 10. armijas la-

bo spārnu, bija izdevies atsviest krievu spēkus atkal viņu valsts

robežās līdz Nemuna upei un Augustovas mežiem.

Pret austriešiem krievi turpināja diezgan sekmīgas cīņas

Karpatos, un vācu virsvadība bija spiesta sūtīt austriešiem pa-

līgspēkus. Jau šinī laikā austriešu armiju nevarēja vairs uz-

skatīt par pilnīgi kaujas spējīgu. Vainojams tur bija šis armijas
ļoti raibais, dažādu tautību kareivju sastāvs un pārciestās ne-

veiksmes kaujas laukos.

Bez tam vācu koalīcijai draudēja Itālijas izstāšanās un pie-
sliešanās pretējai pusei, kas varēja stipri vājināt Austrijas spē-
kus Krievijas frontē. Šādos nelabvēlīgos apstākļos Austrija

griezās pie vācu virsvadības ar neatlaidīgu lūgumu pabalstīt

viņu Karpatu frontē. Vācu virsvadība lūgumu ievēroja un sa-

formēja tā saukto Beskīdu korpusu ģenerāļa M ar v i c a vadībā,

ar ko pabalstīja, austriešus.

Tomēr pēc Ludendorfa atziņas «stāvoklis tur bija ļoti

nopietns», un krievu spēki turpināja iedziļināšanos Austrijas
valsts sastāvdaļā Ungārijā.
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Vācu virsvadība nedrīkstēja pielaist tādu stāvokli, lai Aust-

riju, vienu no koalīcijas galvenajām dalībniecēm, izsistu no ierin-

das, tas draudētu ar visa kara pazaudēšanu. Ļoti īsā laikā bija jā-

sper soļi, kas glābtu stāvokli. Vācu virsvadība nolēma pārnest

cīņas smagumpunktu uz austrumiem. Vācija virzīja visus savus

brīvos spēkus pret krievu armiju, saformēja ģen. M ak c n z e-

na 11. armiju, l ) atvilka spēkus no Francijas frontes ar uzdevu-

mu izdarīt Rietumgalīcijā galveno triecienu krievu Karpatu
frontei. Triecienu nolēma sākt maija pirmajā pusē starp Beskī-

du kalniem un Vislas iztekām pret krievu dienvidrietumu fron-

tes flanku un aizmuguri.

Lai maldinātu krievus, pārējām vācu armijām krievu frontē

uzdeva izdarīt stiprus demonstrātīvus uzbrukumus, lai tā pēc

iespējas lielākus krievu spēkus saistītu uz vietas un atturētu

krievus no pastiprinājumu sūtīšanas uz Karpatiem. Šis uzde-

vums bija sekmīgi jāveic, jo no tā atkarājās nodomātā trieciena

sekmes un visi 1915. g. kara operāciju tālākie panākumi.

Lai izpildītu šo uzdevumu, triecienā devās 9. vācu armija

pie Skernevicas (Dienvidpolijā). Kaut gan vāci šeit pirmo rei-

zi izmantoja smacējošās gāzes, lai pārsteigtu ienaidnieku, tomēr

uzbrukums neizdevās. Labākus panākumus guva 10. armija pie
Suvalkiem. Tomēr arī šeit neizdevās pārraut krievu fronti, jo
tā jau bija sagatavota pozicijās karam.

Lai vairāk sekmētu ģen. Makenzena operācijas, nācās

uzmeklēt ienaidnieka atklāto flanku. To varēja atrast, tikai vir-

zoties no Nemuna upes caur Lietuvu un Kurzemi.

Šim nolūkam vācu austrumfrontes virsvadība safor-

mēja sevišķu armijas grupu ģenerāļa Lauenšteina vadībā.

Grupā ietilpa 3., 6. un bavāriešu kavalerijas divīzija un 6., 36.

un 78. rezerves kājnieku divīzija. Rezerves divīzijām vajadzēja
atbalstīt kavalerijas divīziju operācijas.

Vācu kavalerijas iebrukums Kurzemē un Lietuvā sākās 27.

aprīlī Šauļu virzienā.

Vācu spēki virzījās trijās kolonnās šādi:

labajā kolonnā bavāriešu un 3. kavalerijas divīzija un 36.

rezerves kājn. divīzija, ejot caur Jurbarku;

vidējā kolonnā 78. rezerves divīzija — pa lielo šoseju uz

Tauraģi;

kreisajā kolonnā 6. kaval. divīzija un 6. rezerves divīzija

uz Klaipēdu.

*) 11. armijas štāba priekšnieks bij. vācu virspavēlnieks miera

laikā ģenerālis fon Sēkts (Seeckt).
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Vācu operātivā rīcība rāda, cik lielu vērību tā piegriezusi

plāna realizēšanai, atvelkot spēkus no stipri apdraudētās Fran-

cijas frontes un ievirzot lielākas daļas Lietuvā un Kurzemē ar

nolūku apdraudēt krievu frontes labo spārnu, lai tā piespiestu
krievus sūtīt prāvākus spēkus draudošā stāvokļa novēršanai.

Tagad apskatīsim, kādi bija krievu virsvadības plāni.

1915. gada sākumā krievu armijas virspavēlnieks piekrita
šādam frontu pavēlnieku plānam. Dienvidrietumu frontes pa-

vēlniekam bija jāpāriet Karpati un jāiebrūk Ungārijā, bet zie-

meļrietumu frontes pavēlniekam bija jāvirzās uz priekšu un

no jauna jāieņem Rītprūsija.

Abām operācijām bija nepieciešami rezerves spēki, jo ie-

naidnieks varēja sapulcēt pret katru no tām pārākus spēkus.
Krievu virsvadībai šīm operācijām vajadzīgo spēku trūka. Va-

jadzēja izšķirties tikai par vienu operāciju variantu. Krievu ar-

miju virsvadība izšķīrās par uzbrukumu dienvidrietumu frontē.

Tas nāca par ļaunu ziemeļrietumu frontei, un 1915. g. februārī

vācieši uzbruka 10. krievu armijai, izdzina to no Rītprūsijas un

piespieda atiet līdz Augustovai un Nemunam. Pagāja vairāki mē-

neši, līdz krievu sakautās daļas kļuva atkal kaujas spējīgas.

Kad, beidzot, marta sākumā 10. krievu armija, papildinājusi

zaudējumus un saņēmusi palīgspēkus, atkal devās pretuzbruku-
mā, tas tomēr palika bez sekmēm un vāciem ar samērā vājiem

spēkiem izdevās to apturēt.
Priekš vācu uzbrukuma krievi savu fronti no Jurbarkas gar

jūrmalu līdz Pēterupei apsargāja ar 4 atsevišķām karaspēka

grupām, kurām vajadzēja sadarboties ar 10. armiju. Tomēr sa-

karus ar šo armiju bija grūti uzturēt, tāpēc visu Rīgas-Šauļu
rajonu līdz ar Daugavgrīvas cietoksni atdalīja no 10. armijas un

nodeva to Daugavpils kara apgabala priekšniekam, kas atradās

Viļņā un kam bija jārūpējas arī par šo karaspēka daļu apgādi

un papildinājumiem.
Tādu rīkojumu nevar atzīt par lietderīgu, jo Daugavpils ka-

ra apgabala štābs kā aizmugures nebija piemērots šin: uzdevu-

mam. Viņam trūka operātīvo funkciju izpildītāju, trūka armi-

jas štābam nepieciešamo operātīvo orgānu un sakaru vienību.

Bez tam tas atradās vairāk kā 100 kilometru tālu no kaujas
lauka.

Karaspēka daļas, kas bija Daugavpils kara apgabala rīcībā,
atskaitot 68. rezerves divīziju un dažas mazākās vienības, bija
domātas vienīgi kā palīgspēki pastāvošajām daļām, un tās nebija

spējīgas veikt operātīvus uzdevumus, jo sastāvēja lielāko daļu
no zemessargu družīnām. Družīnas komplektējās no vecākiem

gadu gājumiem un bija vāji apmācītas, slikti apbruņotas un trū-

cīgi apgādātas ar visu kara gājienam nepieciešamo materiālo

daļu.
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Karaspēku grupas, kas sargāja krievu - vācu robežas Dau-

gavpils kara apgabalal ) rajonā, sedzot 10. armijas labo spārnu,

bija šādas2):

I grupa, ģenerāļa Apuchtina vadībā (štāba priekš-
nieks pulkvedis Borozdins).

1) 68. kājn. divīzija (rezerves) (štābs Celmē).

269. kājn. pulka 4. btl. un 270. kājn. pulka 3. btl., 6. atsev.

Orenburgas kazaku sotņa, 68. artilērijas divizions ar 16 lielga-
baliem un 68. sapieru rota.

2) 7. Tveras zemessargu brigāde (štābs Šauļos).

37., 38., 39., 40., 41., 42. zemessargu družīna, 7. Tveras brigļ.

zemessargu jātn. sotņa, T/2 rota sapieru un artilērijas baterija

(6 lielgabali).

3) dažādās karaspēka daļas:

91. un 92. Kalugas zemessargu družīna;

atsevišķas kājnieku (5) un

jātnieku (4) robežsargu sotņas.
Kā redzams, ģenerāļa Apuchtina grupa pēc sava dzīvā

spēka sastāva tuvojās divīzijai, kaut gan 269. un 270. pulks bija
saformēti mobilizācijas laikā, tāpēc tie bija vājāki par aktīviem

pulkiem. Sevišķi tas sakāms par Tveras zemessargu brigādes
družlnām. Tās nebija līdzvērtīgas aktīvam kājnieku pulkam.

Artilērija grupai bija vāja — tikai 22 lielgabali, turpretim
aktīvai divīzijai — 48, tā tad grupas artilērija bija stipri vā-

jāka. Tas pats sakāms par apbruņojumu ar ložmetējiem.

II grupā, ģenerāļa Potapova vadībā (štābs Pluņģē,
štāba priekšnieks pulkvedis Kosjakovs).

1) 16. Kalugas zemessargu brigāde (štābs Mazaiķos), 92.,

93., 94., 95. un 96. Kalugas zemessargu družīnas;

16. brigv zemessargu jātn. sotņa,

rota sapieru un

artilērijas baterija (6 lielgabali).

2) dažādas karaspēku daļas:

270. kājn. pulka 1. bataljons;

166., 167., 168. Vologdas brigādes zemessargu družīnas;

1 ) Daugavpils kara apgabala štāba nosaukums: Štab Dvinskago

vojennago okruga na teatrē vojennich deistvij — liecina, ka šī iestāde

bija domāta vienīgi aizmug\iires dienestam un bija pakļauta frontes ap-

gādes priekšniekam.

*) Dati ņemti no pulkveža K. Baltiņa raksta krājuma Lat-

viešu Strēlnieki, 193. lp. p.
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sapieru;

jātnieku sotņa;

artilērijas baterija (6 lielgabali).

Baltijas jūras flotes ekipāžas x/2 bataljons jūrnieku un atse-

višķas robežsargu: 1 jātnieku sotņa un 1 kājnieku sotņa.

Ģenerāļa Potapova grupas sastāvs, kā redzams, bija vēl

raibāks par iepriekšējo ģen. Apuchtina grupas sastāvu, (pie-

mēram, yz
btl. sastādījās no jūrnieku «disciplīnas» bataljona

matrožiem; tiem bija solīts par drosmi kara laukā pārkāpumus

piedot). Grupai bija arī ļoti vāja artilērija (tikai 12 lielgabalu)
un maz ložmetēju.

111 grupa, Daugavgrīvas cietokšņa komandanta ģen.
Miončinska vadībā.

1) Daugavgrīvas cietokšņa garnizons, cietokšņa štābs, žan-

darmu un ugunsdzēsēju komanda; inženieru, artilērijas un in-

tendantūras pārvalde, artilērijas laborātorijas, darbnīcas, arti-

lērijas un intendantūras noliktavas un lopu bars; cietokšņa kase

un kontrole;

Daugavgrīvas cietokšņa artilērijas bataljons (5 rotas);
minu rota;

sapieru rota un kara tēlegrafs;

18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 25. Daugavgrīvas cietokšņa

apbruņotas zemessargu darba rotas;

19., 20., 21., 22. un 23. Daugavgrīvas cietokšņa neapbruņotās

zemessargu darba rotas;

2) dažādas karaspēka daļas:

28. Vologdas zemessargu brigāde (štābs Rīgā);
163. Vologdas zemessargu družīna (Daugavgrīvas cietoksnī);
164. Vologdas zemessargu družīna (štābs Tukumā);
165. Vologdas zemessargu družīna

1

) (štābs Ventspilī).

Atsevišķas robežsargu kājnieku sotņas Kolkasragā un Car-

nikavā.

IV grupa, ģenerāļa Bobrovska vadībā Liepājas ap-

sardzībai; to saformēja vācu iebrukuma sākumā.

28. Vologdas zemessargu brigādes 3 družīnas;

jūrnieku;
2 kājnieku robežsargu sotņas;
3 lielgabali.

Šīm daļām bija jāapsargā robežlīnija no Jurbarkas (pie Ne-

muna) pāri Tauraģes šosejai līdz Palangai, ap 140—150 km,
un bez tam jūras piekraste no Palangas līdz Pēterupei, ap 420—

1) Plk. R. Baltiņa rakstā krājumā L. S. 201. lp. p. šo družīnu

numerācija nepareiza. Ar šo minēto kļūdu izlabojam



7

470 km, pie kam ģenerāļa Apuchtina grupai bija jāsarga

posms no Jurbarkas pāri Tauraģes šosejai uz ziemeļrietumiem,

ģenerāļa Potapova grupai — sākot no ģenerāļa Apuch-
tina grupas labā spārna līdz Liepājai, (sākumā pēdējo ieslē-

dzot, vēlāk tur atradās ģen. Bobrovska grupa).

Daugavgrīvas cietokšņa komandanta ģen. Miončinska

grupas apsardzības rajonā ietilpa jūras piekraste, sākot no Lie-

pājas, tad gar Ventspili, Kolkasragu un Daugavgrīvu līdz Pē-

terupei.

Spriežot pēc grupu sastāva, tās it kā būtu diezgan lielas

dzīvā spēka skaitliskā ziņā. Pulkvedis K. Baltiņš tajās vēr-

tē ap 20.000—25.000 durkļu un 1000—1200 zobenu.

Tomēr komandējošais sastāvs un kareivji bija vāji apmācīti,

un ar tiem nevarēja atvietot aktīvos krievu pulkus. Trūka ar-

tilērijas, ložmetēju un citu uguns līdzekļu. Aviācijas nebija ne-

maz.. Trūka arī citu technisko līdzekļu un apgādes.

Kaut gan Daugavpils kara apgabala priekšnieks apzināja
visus šos trūkumus un izstieptās aizstāvēšanas frontes grūtu-
mu, tomēr nolēma pāriet ar šiem spēkiem uzbrukumā. Izredzes

uz panākumiem bija ļoti apšaubāmas, jo ienaidnieks, izmanto-

jot savus labos satiksmes ceļus, bija spējīgs izdarīt pretuzbru-
kumu ar pārākiem spēkiem, bet Daugavpils kara apgabala
priekšnieka (atradās Viļņā) rīcībā nebija nekādu rezervju ie-

naidnieka pretuzbrukuma apturēšanai.

Pulkveža K. Baltiņa agrāk minētajā rakstā (222. 1. p.)
rodam īsu 18. marta uzbrukuma aprakstu, ko papildināsim ar vā-

cu kaujas aprakstu l).
Mums šķiet diezgan pareizas vācu apraksta sastādītāja do-

mas, ka ar šo uzbrukumu krievu virsvadība centās iegūt vāji
apsargāto Rītprūsijas ziemeļgalu, lai tā vājinātu ļauno iespaidu,
kas bija radies pēc 10. armijas neveiksmīgajiem mēģinājumiem
atkal iebrukt un nostiprināties Rītprūsijā.

Krievu uzbrukums sākās 1915. g. martā divos virzienos:

ģenerāļa Apuchtina grupa uzbruka no Tauraģes uz Lauk-

sargiem un Tilzīti, bet ģen. Potapova grupa no Garzdiem uz

Klaipēdu.

Tauraģes vācu daļā vācu fronti sargļāja 14 vācu landšturmu

rotas, ko draudēja ielenkt krievu pārspēks, apņemot tās no

abiem flankiem. Tikai ar lielām pūlēm rotām izdevās izsisties

uz Lauksargiem.

Krievi, vajājot vācu landšturmu, 19. martā ieņēma Lauksar-

gus. 23. martā vācu landšturms novietojās pozīcijās pie Ab-

1 ) Kriegsberichte aus dem Grossen Hauptquartier. Heft 5.
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lenkenas, pieslienoties ar labo spārnu Jūras upei un sedzot ce-

ļus uz Tilzīti. Bet jau šini dienā krievi ieņēma Ablenkenu.

Vāciem radās iespaids, ka krievi galīgi nomāks viņu labo

spārnu un atspiedis landšturma daļas uz ziemeļiem no Tilzltes

ceļa.

Tomēr jau šinī pašā dienā vāciem ieradās palīgspēki no

Štetlnes 1 papild. btl. sastāvā, kas pēc 24 km liela gājiena uzbru-

ka nakti krievu pozicijām pie Ablenkenas1 ) un atsvieda krievus

uz ziemeļiem.

Nākošajā dienā vāciem ieradās vēl jauni pastiprinājumi, un

vadību uzņēmās ģen. Papr i c s, kas turpināja iesākto ofen-

sīvi. Krievu ģenerāļa Apuchtina grupa tad atkāpās uz no-

cietināto poziciju pie Tauraģes.
Šeit krievi atklāja stipru artilērijas uguni, izmantojot Tau-

raģes baznīcas torni kā novērošanas punktu. Vāciem pagai-
dām trūka artilērijas, jo to nebija iespējams pārvest pāri dzi-

ļai Jezorupes gravai. Tiltu ierīkošanai vajadzēja daudz laika,
ko krievi izmantoja savu poziciju nostiprināšanai. Tikai 28.

marta vakarā vācu pionieri izgatavoja pārejas ar paklāju, kas

derēja artilērijas pārvešanai pār aizsalušo Jūras upes ledu.

29. martā pīkst. 03.00 vāci beidza krievu poziciju izlūkošanu

un nekavējoties pārgāja straujā triecienā majora Nusb au-

ni a vadībā, kas deva signālu uzbrukumam. Vācu landvēra un

landšturma daļas pārgāja Jūras upes ledu un no trim pusēm
ielauzās krievu ierakumos, kurus ieņēma pēc sīvas krievu pre-

testības.

Ģen. Apuchtina grupa tā tad bija cietusi smagu ne-

veiksmi un atkāpās pāri robežai.

Ģen. Potapova grupa, izejot no Garzdiem, pēc 17 km

gara pārgājiena un bez nopietnākas vācu pretošanās 19. martā

sasniedza Klaipēdu, ko ari ieņēma bez kaujas. Bet nākošajās
dienās vāci sūtīja jaunus spēkus, izsita krievus no Klaipēdas
un piespieda tos atkāpties uz Palangu un Garzdiem.

Tādā kārtā nelietderīgi un ar nepiemērotiem spēkiem sāktā

operācija nedeva panākumus, bet nostādīja arī Rīgas-Šauļu ra-

jona aizstāvētājus bīstamā stāvoklī, jo ienaidnieks, virzoties aiz

atejošiem krievu spēkiem, laikam nebūtu sastapis nekādu no-

pietnu pretestību gandrīz līdz pašai Daugavai, kur tad ierastos

krievu virsvadības sūtītie palīgspēki.

Tā vēlāk radās doma aizstāvēt Rīgas un Šauļu rajonu ar

šā apvidus dēliem, kas jau bija izcēlušies ar savu drošsirdību,
prasmi, apvidus un apstākļu pārzināšanu un, galvenais, dzim-

*) Ablenkena atrodas starp Lauksargiem un Tauraģi



Kaujas pie Šauļiem 1915.g.vasarā
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tās zemes mīlestību. Tā nobrieda izdevība, bet krievu vadībai

nepieciešamība saukt talkā latvju dēlus, kas līdz šim ietilpa

Daugavgrīvas garnizonā. Izauga latvju strēlnieku bataljoni.

Latviešu strēlnieku bataljonu organizēšana, tāpat strēlnie-

ku priekšteču — apvienoto zemessargu darba rotu I un II batal-

jona gaitas jau savlaicīgi sīki aprakstītas, tāpēc pie šiem jautā-

jumiem tuvāk nepakavēšos un turpināšu šo rakstu, runājot par

tām cīņām, kas sekoja vācu iebrukumam Kurzemē saskaņā ar

vācu virsvadības operātīviem nolūkiem.

22. aprīlī ģen. Lauenšteins saņēma šādu vācu austrum-

frontes pavēlnieka feldmaršala Hindenburga uzdevumu:

iznīcināt krievu spēkus, kas atrodas ziemeļos no Nemuna, iz-

virzīties ar kājnieku galvenajiem spēkiem līdz Celmes-Telšu lī-

nijai un ar jātnieku galvenajiem spēkiem līdz Šauļu-Liepājas
dzelzceļu līnijai, salaužot stiprāku krievu pretestību ar kājnie-
kiem un izdarot ielenkšanu ar jātniekiem.

Ģenerāļa Lauenšteina nolūks bija apņemt krievu spē-

kus, uzbrūkot ar spēcīgu grupu no dienvidiem.

Ģenerāļa Lauenšteina grupas sastāvs jau agrāk minēts

(3 kājn. un 3 jātn. divīzijas), tāpat arī krievu spēku pārskats

un viņu uzdevums. Šeit minēsim, kā ģenerāļa Potapova rī-

cībā 3. aprīlī ieradās arī I un II Daugavgrīvas cietokšņa latvie-

šu apvienoto zemessargu darba rotu bataljons.
Salīdzinot krievu un vācu spēkus operāciju rajonā, redzam,

ka vāciem bija ļoti liels pārsvars kājniekos — 3 aktīvās (vai tām

pielīdzināmās) kājnieku divīzijas ar artilēriju un vadības apa-

rātu (štābiem un sakaru līdzekļiem) pret 1 krievu 68. rez. divī-

ziju ar 34 lielgabaliem un lauku karam nepiemērotām zemes-

sargu vienībām (sauktām družīnām) — un arī jātniekos, kas

sākumā krieviem bija ļoti vāji. Ģen. Potapova grupā bi-

ja 4, bet ģen. Apuchtina — 6 kazaku un robežsargu sotņas,
vāciem — 3 jātn. divīzijas. Katrā vācu divīzijā bija štābs, 3

kav. brigādes — (2 jātnieku pulki); 3 jātnieku baterijas ar

4 lielgabaliem (kopā 12); jātnieku pionieru un radio telegr. no-

daļas un munīcijas kolonnas. Jātnieku pulkos ietilpa 4 eska-

droni un smago ložmetēju komanda. Pavisam vienā vācu jāt-
nieku divīzijā bija 24 eskadroni un 12 lielgabali un bez tam

1 jēgeru bataljons un riteņbraucēju rota. Tā tad 3 jātn. divī-

zijās bija 72 eskadroni, 36 lielgabali, 3 jēģeru bataljoni un 3

riteņbraucēju rotas.

No tā var redzēt, ka vāciem Rīgas-Šauļu frontē bija ļoti
liels pārsvars. Tikai tāpēc, ka vācu spēki darbojās pakāpeniski,
krieviem pietika laika savilkt no tuvākajām frontes daļām pa-

pildspēkus, kas bija spējīgi vēl beidzamajā brīdī glābt savas

stipri cietušās vienības no galīgas katastrofas.
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Grūtajās cīņās, kas ilga no 27. aprīļa līdz 3. augustam, pēc
visu krievu augstāko priekšnieku apliecinājuma sevišķi izcēlās

I un II Daugavgrīvas latviešu zemessargu bataljons ar savu ne-

atlaidīgo drošsirdību un varonību, ar ko izskaidrojami vācu lielo

spēku samērā vāji panākumi.

Vācu jātnieku uzbrukums sākās nakti no 26. uz 27. aprīli,
kad vācu labā spārna vienības (P apr i c a nodaļa, bavār. kav.

divlz. 3. kav. div. un 78. rezerves div.) sāka virzīties, lai ielenktu

pie Skaudviles 68. kājn. divīzijas brigādi. Vāci to nepaguva iz-

darīt, un krieviem izdevās atkāpties nakti uz 28. aprīli.

Kreisajā spārnā vācu grupa uzbruka pie Kartenas I Dau-

gavgrīvas latv. zemessargu bataljonam, kas bija novietojies ļoti

izstieptā apsardzības līnijā (apm. 9—lo km) Minijas upes labajā
krastā.

Kaut gan vāci šeit uzbruka ar 6. kav. divīzijas daļām, ku-

rām vēlāk pievienojās 6. rez. divīzija, mūsu zemesargi noturējās
savās pozīcijās līdz pīkst. 21.30, bet tad, ar kaujām atejot, aiz-

kavēja vācu virzīšanos uz priekšu līdz tās pašas dienas vēlam

vakaram (sk. pulkv. K. Baltiņa rakstu krājuma Latviešu

strēlnieki 207.—210. lp. p.).

28. aprīli bavāriešu jātnieku divīzijai neizdevās pie Celmes

aizsprostot krieviem atkāpšanās ceļu uz Šauļiem, jo šeit krievu

68. k. divīzijas daļas aizturēja ar kauju vācu jātniekus, bet 3.

vācu jātn. divīzija nespēja ieņemt ceļa krustojumu ziemeļos.
no Celmes.

Tā vāciem ar visu savu lielo pārspēku neizdevās iznicināt

vai ielenkt krievu spēkus.

Tikai 28. aprīlī krievu virsvadība piegrieza nopietnāku vē-

rību vācu uzbrukumam un deva rīkojumu apdraudētajās vie-

tās ierasties vajadzīgiem palīgspēkiem.

Vācu štābam tai laikā pienāca ziņas, ka krievu vienības

virzās no Kaunas uz ziemeļrietumiem ar nolūku apdraudēt vā-

cu komūnikācijas līniju, kas stiepās no Šauļiem uz Tilzīti.

Par krievu spēkiem, ko šinī laikā izsūtīja no Kaunas, no-

teiktu ziņu trūkst. Pēc vācu ziņām 1. maijā pie Dubisas krie-

viem darbojas šādas vienības:

Krekenavas - Baisagalas virzienā 1. gvardijas jātnieku di-

vīzija (ari 56. kājn. divlz. 221. k. p., 1 btl.). Tālāk uz dienvi-

diem — 56. kājn. divīz. brigāde (221. un 222. kājn. pulki) ar

56. artil. brigādi (48 lielg.); tad 79. kājn. divīzija; vēl 61. kājn.
divīzijas 23. Nizovas pulks un 2. jātn. divīzija.

Kā redzam, tad ziemeļrietumos no Kaunas vācu komūnikā-
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cijām draudēja prāvi spēki, kas kājnieku ziņā gandrīz līdzinā-

jās vācu, bet jātnieku — bija par 1 divīziju mazāk.

Lai darbotos pretī krievu spēkiem, vācu Lauenšteina

grupa 1. maijā saņēma pavēli ar 78. rezerves divīziju palikt pie

Šauļiem un aizstāvēties. Paprica nodaļai 1. maijā sasniegt

Celmi, bet 2. maijā Raseiņus. 6. rezerves divīzijai 1. maijā sa-

sniegt Sauķēnus (20 km ziem. no Celmes). Bez tam vācu 260.

kājn. pulku no Jurbarkas pārvietoja uz Raseiņiem, bet Jurbarkā

ieradās austrumfrontes pavēlnieka rīcībā 70. kājnieku rezerves

brigāde.

Krievu virsvadība tomēr sūtīja uz apdraudēto fronti palīg-

spēkus arī no citām pusēm. Tā no Kaunas caur Daugavpili un

Rīgu lielā steigā devās 56. kājn. divīzijas brigāde (223. un 224.

kājn. pulks) ar divīzijas štābu ģenerāļa Madrītova vadī-

bā1). Brigādei vajadzēja izkāpt Jelgavā, lai atbailstītu 111 krie-

vu grupas atkāpšanos. Tāpat nosūtīja uz Jelgavu 38. kājn. divī-

zijas daļas, kas ieradās Jelgavā nedaudz vēlāk.

38. kājn. divīziju komandēja ģen. Prasalovs, štāba

priekšnieks bija plkv. Agapejevs, bet viņa palīgs — kaptei-
nis P. Radziņš2).

2. maijā vāci, saņēmuši ziņu, ka ap 1000 krievu atkāpjas uz

Šakinavu (30 km Z. no Šauļiem), nolēma atgriezt tiem atkāpša-
nās ceļu pie Jānišķes, aizsprostojot Mūsas upes pārejas.

Bavāriešu jātnieku divīzijai vajadzēja ieņemt Mūsas ie-

cirkni no Juokūņiem līdz Darģiem, bet 6. jātnieku divīzijai R.

no Juokūņiem.
3. vācu jātnieku divīzija neizpildīja savu uzdevumu. Tā

domāja, ka to bez viņas veiks 25. jātn. brigāde, kas bija Judai-

ķos, un tā 6. jātn. divīzijas daļas palika pie Vilcāniem, Skaist-

dzirēm un Judaiķiem. Vācu kavalerija krieviem ceļu nogrieza,
un pēc vācu ziņām- 5 ) 25. jātn. brigāde šeit saņēma ap 700 gū-
stekņu (laikam 68. kājn. divīz. un zemessargu). Vēl vairāk gū-
stekņu 6. vācu kav. divīzija saņēma (ap 1000?) pie Skaistdzirēm

(ap 20 km Z. R. no Jānišķes).
Kad 6. vācu jātn. divīzija 2. maijā pīkst. 07.15 caur Kalna-

muižu virzījās uz Jelgavu, tā pie Ruļļiem un Svētes uzdūrās uz

stipri nocietinātām krievu pozicijām.
Pēc vācu apraksta šeit divīzijai, sākot uzbrukumu, līdz

1 Staba priekšnieks pulkv.-leitnants G. Karhons.

2) Atbrīvošanas cīņās Latvijas armijas štāba priekšnieks. Pēc

tam, miera laikā Latvijas armijas komandieris un augstāko militāro
kursu priekšnieks.

3) M. v. Poseck. «Die deutsche Kavallerie» 38. lp.
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pīkst. 19.00 nebija izdevies lauzt ienaidnieka pretestību, tādēļ
uzbrukums pārtraukts un vāci apmetušies nakts mītnē Zaļā
muižā (Grūnhof), lai atkārtotu uzbrukumu 3. maijā.

Šinī dienā pēc vācu ziņām bija sācies ģen. Makenzena

uzbrukums pie Gorlices — Tarnavas (pēc krievu apzīmējuma
pie Donajeca).

Tā tad vācu virsvadības spraustais mērķis visumā bija sa-

sniegts, jo vācu Lauenšteina grupas iebrukums bija sai-

stījis prāvus krievu armijas spēkus un pievērsis krievu uzma-

nību Rīgas-Šauļu rajonam, kas atradās visai tālu no vācu gal-
venā trieciena frontes. Tomēr jāpiebilst, ka šinī rajonā pastā-
vīgi pieauga ne tikai krievu spēki, bet arī vāciem nācās pakāpe-
niski šeit pastiprināt spēkus.

3. maijā vācu virsvadība ziņoja jātnieku divīzijām, ka tuvā-

kā nākotnē tās izmantos austrumu virzienā, lai šeit izpostītu
Viļņas. — Daugavpils dzelzceļa līniju. Divīzijām bija vajadzīgs
laiks savākt kopā savas stipri izklaidētās 1 ) vienības jaunajam
uzdevumam. Tomēr armijas grupa pavēlēja 3. jātn. divīzijai 2

eskadronus sūtīt izlūkošanā un aizklājam uz līniju Bauska —

Jelgava.

3. maija vakarā vācu spēki bija sasnieguši šādas vietas:

Bavāriešu jātnieku divīzija Līgumu (ap 20 km Z. A. no

Šauļiem);

3. jātn. divīzija — (bez 15. brigādes, kas vēl bija Vilcē) —-

Pasvīteni (ap 30 km D. A. no Jānišķes).
6. jātnieku divīzijai uzdeva virzīties uz Jelgavu, izsūtot vie-

nu brigādi Rīgas - Tukuma dzelzceļa izpostīšanai. Pīkst. 06.00

divīzija atrada, ka Brakšķu 2 ) dzelzceļa piestātnē stāv prāvi
krievu spēki; tomēr divīzija šos krievu spēkus padzina.

Pēc tam, kad to apdraudēja krievu 6 rotas ar 3 lielgaba-
liem (varbūt 38. krievu kājn. divīzijas), viņa bija spiesta atiet
uz Dorupes 3) dzelzceļa piestātni.

Naktī 6. jātn. divīzijas daļas novietojās šādi:

33. jātn. brigāde pie Zeltiņiem (y2 km A. no Svētes dzelz-

ceļa piestātnes);

• va
P- P- 3 un Bavāriešu jātn. divīzijas nodaļā bija palikusi ti-

kai 13 eskadr., H/2 baterijas un pionieru nodaļa, kaš bija daudzo izlū-
košanas nodaļu un starpposteņu izsūtīšanas sekas.

*) Uz krievu kartēm — Brandenburg.
3) Dorupe uz vācu kartēm Pfalzgrafen, bet Krimūnas — Fried-

richshof.
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28. brigāde D. no Svētes;

45. brigāde starp Dorupi un Krimūnām
1);

divīzijas štābs bija Zaļā muižā.

Paprica nodaļa atradās kaujā pret krieviem, kas tai uz-

bruka no austrumiem (ap 50 km ziem. no Nemuna);

78. rezerves divīzija jau 30. aprīlī ieņēma Šauļus un ierīkoja
aizstāvēšanās poziciju ziemeļos no pilsētas, izbīdot priekšpozi-

ciju pie Mūsas upes pārejas. Bez tam vēl vācu austrumfrontes

pavēlnieks virzīja 70. kājn. brigādi no Jurbarkas uz Raseiņiem,
bet 6. rezerves divīziju no Celmes starp ceļu uz Raseiņiem un

Dubisas upi, lai tur uzbruktu krieviem viņu labajā flankā.

Kā redzam, tad krievu spēki, kas darbojās Raseiņu virzie-

nā, piespieda ģen. Lauenšteinu piegriezt tiem nopietnu vē-

rību, jo, atskaitot 6. jātn. divīziju, kas vēl palika Jelgavas ap-

kaimē, un 78. rez. divīziju, kas atradās pie Šauļiem, viņš pulcēja
visus savus spēkus pret krievu uzbrukumu no Raseiņiem.

Kavalerijas korpuss ģen. Richthofena vadībā (Bavā-
riešu un 3. jātn. divīzija) saņēma uzdevumu darboties austru-

mos no Dubisas upes, uzbrūkot krieviem no muguras puses.
Šāda atkārtota, ļoti strauja virziena maiņa nevarēja notikt bez

agrāk izsūtīto izlūku nodaļu un patruļu izklaidēšanas un līdz ar

to jātn. divīziju spēku novājināšanos.

4. maijā 6. jātn. divīzijas 45. jātn. brigādes spridzināšanas

nodaļas saspridzināja Jelgavas - Tukuma dzelzceļa līniju pie

Līvbērzes, Apšupes un Slampas. Pie Svētes krievu 56. div. da-

ļas pārgāja pretuzbrukumā un vācu 6. divīzija pievakarē atkā-

pās uz līniju Vecplatone-Dorupe. Divīzijas štābs apmetās pie

Zaļās muižas.

6. maijā vācu 6. jātn. divīzija sūtīja uz Jelgavu tikai izlūku

nodaļas, jo saņēma uzdevumu segt 3. jātn. brigādes uzbrukumu

Liepājai no Jelgavas puses, bet, krievu pārspēkam uzbrūkot, at-

iet Liepājas virzienā.

Apskata sākumā raksturojām vispārējo stāvokli Rīgas -
Šau-

ļu rajonā, īpaši izceļot vācu un (cik to ļāva materiāli) krievu

daļu darbību, sevišķi minot tās krievu vienības, kurās ietilpa
latviešu zemessargu darba rotu apvienotie
bataljoni. (Ģen. Apuchtina un Potapova grupas).

1) Lai noskaidrotu ienaidnieka darbību pie Jelgavas, viņa operātī-

vos plānus un kustības, nācās minēt arī tās vācu daļas, kas tieši Jel-

gavai neuzbruka; turpmāk apskatīsim sīkāki 6. vācu jātnieku divīzijas

darbību, bet pārējo daļu operātīvās kustības minēsim, cik tas būs ne-

pieciešams vispārējās operācijas gaitas noskaidrošanai
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Krievu zemessargu vienību atliekas, kas nebija domātas

lauku karam 1 ), bija stipri cietušas iepriekšējās kaujās un ar

ļoti lieliem zaudējumiem, kareivjos un sevišķi materiālā daļā,
sasniedza Jelgavu un Lielupi.

Grūtajās arjergardu kaujās pret stiprāku ienaidnieku bija

ievērojami mazinājusies karaspēka morāle, kurai liela nozīme

cīņā pret kustīgu ienaidnieku, kāda bija vācu kavalerija. Mo-

rālais pagurums nebija skāris vienīgi latviešu zemessargu ba-

taljonus. Tie izceļas visās cīņās Lietuvā, vēlāk pie Ventas, Kur-

zemē un arī pie Jelgavas 1. maijā.

Ar krievu virsvadības un vietējās administrācijas rīkoju-
miem vietējos iedzīvotājus piespieda pamest savas mītnes, lau-

kus, visu iedzīvi un doties uz austrumiem pretī nezināmam lik-

tenim. Ar to sākās viena no vislielākajām mūsu tautas nedie-

nām — bēdīgais bēgļu laikmets. 1. maijā karaspēka transporti
un bēgļu bari aizsprostoja Jelgavas tiltus.

Lai dotu iespēju transportiem un bēgļu masām tikt pāri
Lielupei, vēl kreisajā krastā palikušo karaspēku daļu priekš-
nieki sapulcējās uz apspriedi un nolēma, ka naktī no 1. uz 2.

maiju 269. kājn. pulks ar dažām 7. un 16. zemessargu brigādes
družīnām novietosies pozīcijās uz dienvidiem un dienvidrietu-

miem no Jelgavas, bet I un II Daugavgrīvas apvienoto darba

rotu zemessargu bataljons starp Lielupi un Dobeles šoseju.
Daļām vajadzēja ierakties un sagatavoties atsist vācu uz-

brukumu Jelgavai.

Pēc vācu ziņām 2. maijā ; 6. jātn. divīzijas avangards pie
Ruļļiem2) un augistumos pie Lielsvētes (ap 9kmD. no Jelgavas)
uzdūrās stipri nocietinātām krievu pozīcijām. Kad ieradās gal-
venie divīzijas spēki, sākās uzbrukums. Uzbrukums tuvāki nav

aprakstīts, bet nav šaubu, ka tas nebija vienīgi frontes virzienā,
bet bija vērsts arī pret Daugavgrīvas b-nu fronti, kas nebija
vēl pietiekoši nocietināta. Vācu uzbrukums, to atzīst arī vācu
apraksts 3), palika bez sekmēm. Tādēļ vāci, atstādami 33. jātn.
brigādi pozicijas priekšā, atkāpās uz Zaļo muižu, kur apmetās
nakts mītnē.

x ) Zemessargi (opolčenci) pēc krievu likumiem nebija domāti lau-
ka karam, tie tamdēļ ari nesastādīja pulkus un divīzijas, bet saucās

par «družīnām». Zemessargi komplektējās no karavīriem, kas bija vai
nu nepilnīgi, vai gluži neapmācīti karaspēka daļās. Apbruņojumu un

visus citus kaujai nepieciešamos piederumus zemessargu daļas • saņēma
tikai pēc aktīvās armijas apgādāšanas, bet pēdējai 1915. g. bija ļoti
liek ieroču trūkums.

2) Ruļļi ap 2km ziemeļos no Lielsvētes.
3) Poseck. 39. lp. p.
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Tomēr vācu 6. jātnieku divīzijas komandieris nolēma atkār-

tot uzbrukumu nākošajā dienā — 3. maijā.

Šajā nolūkā 28. un 33. jātnieku brigāde izdarīja izlūkojumu
Lielsvētes - Zeltiņu 1 ) frontē, un atrada to stipri nocietinātu.

Tad uzbrukumu sāka 33. jātnieku brigāde gar Šauļu - Jelgavas

šoseju, bet 28. jātnieku brigāde — Lielsvētes mž. — Jelgavas un

45. jātnieku bigāde Kripēnu - Jelgavas virzienā. (Kripēni pie

Brakšķu stacijas).
Vācu jātnieku divīzija, ko atbalstīja artilērijas divizions

(12 lielgabali) un divi kājnieku bataljoni
2

), uzbruka bez sek-

mēm. Tieši pretēji I un II Daugavgrīvas zemessargu bataljons

atspieda 45. jātnieku brigādi atpakaļ un tā atgāja Dorupes -

Krimūnu rajonā.

3. maijā Jelgavā ieradās 56. divīzijas štābs ar II brigādes
2 kājnieku pulkiem (223. un 224.) 3 ) ģen. Madritova va-

dībā.

Brigādi neparastā ātrumā pārveda no Kaunas, kur tā pēc

kaujām pie Olitas, Orāniem4) un Lodzejas papildinājās. Pirmā

brigāde (221. un 222. pulks) palika Kauņā un piedalījās kaujās

pie Raseiņiem un pie Dubisas upes. Bez apstāšanās 56. kāj-
nieku divīzijas II brigādes ešaloni brauca cauri Viļņai, Dau-

gavpilij un Rīgai un tikai uz īsu laiku apstājās Olainē, kur sa-

stapās ar ģenerāļa Apuchtina štābu, kam vajadzēja dot no-

rādījumus brigādes tālākai darbībai.

68. divīzijas štāba gara stāvoklis bija nospiests; tas bija pār-
dzīvoto neveiksmju un pastāvīgās atkāpšanās sekas.

Ģenerālis Apuchtins brīdināja ģen. Madritovu, ka

Jelgavā novietot brigādi bīstami. Kaut gan tur vēl turoties

ģen. Potapova vienības, bet pēc dažām ziņām vāci jau esot

ieņēmuši Jelgavu.

Ģen. Madritovs tomēr nolēma ar visu ešelonu un štābu

braukt tālāk un izkāpt Jelgavā. Avangardā brauca 223.

kājn. pulka ļoti drošsirdīgais pulka komandieris plkv. Krama-

renko5), tam viņš pavēlēja izkāpt Jelgavā un pēc tam tūlīt

izvirzīties uz priekšu dienvidus virzienā, iziet cauri mežainajam

apvidum, iztīrīt to no ienaidnieka un tā segt pārējo ešelonu iz-

kāpšanu Jelgavā.

1 ) Zeltiņi atrodas 3km austrumos no Lielsvētes.

2) Pēc krievu štāba ziņām 59. un 258. papild. bataljons.
3) Pulku nosaukums 223. Odojevska un 224. Juchnovska kājn.

pulks, pirmo — 223. komandēja pulkv. Kramarenko, bet otru —

kapteinis (vēlāk plkv.) Aļ c k se 3 c vs.
4) Olita pie Nemuna, 55 km D. no Kaunas, Orāni pie Merečas upes,

T5 km D. R. no Viļņas.
5) Šādos apstākļos avang. pr-kam piekrīt izcila loma. Virsnieku,

kas spējīgs sekmīgi pildīt savu uzdevumu, nebija daudz, šeit vajadzēja
daudz drošsirdības, ātras apstākļu uztveres un piesardzības.
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Lēmums bija drošs, bet ņemot vērā, ka Jelgavai uzbruka it

īpaši vācu jātnieki, varēja cerēt, ka nodoms izdosies.

68. kājn. divīzijas komandiera brīdinājums un vispārīgi tās

noskaņojums rāda, ka divīzijas komandieris nevarēja paļauties
uz 269. pulka un krievu zemessargu vienību kaujas spējām, kaut

gan tie bija atsituši vācu 33. un 28. jātnieku brigādes uzbruku-

mus. Tāpat divīzijas štāba atrašanās vieta pie Olaines (vairāk
kā 30 km aiz frontes) pierāda, ka divīzijas komandieris nemaz

neuzticējās savām daļām.

Kad 3. maija pievakarē 223. pulks pēc nelielām sadurs-

mēm1 ) izgāja cauri mežiem dienvidos no Jelgavas, tas ceļā sa-

stapa atejošās krievu 269. pulka un citas vienības. Tad, novie-

tojoties pozicijās pie Lielsvētes un Zeltiņiem, atsita līdz ar I

un II Daugavgrīvas zemessargu bataljoniem vācu jātnieku uz-

brukumus.

Uzglabājies pavēles noraksts 223. kājn. pulka komandierim,
ko šeit pievienoju:

«Pie virzīšanās uz priekšu, ja tas nav saistīts ar lielu

risku, varat izmantot savu rezervi, jo tagad atbrau-

cis un Jūs atbalstīs 38. kājn. divīzijas 149. Černomors-

ka pulks. Vēlams vēl šodien iziet cauri mežam.»

Jelgavā, 1915. g. 21. aprīlī (pēc vecā stila) pīkst.
13.25.

Ar papildu spēku (56. un 38. divīzijas) ierašanos Jelgavā
3. un 4. maijā (par šiem spēkiem bija ziņas arī vācu — Lauen-

šteina štābā), stāvoklis nostiprinājās, un tagad vāciem vairs

neizdevās Jelgavu ieņemt, kaut gan uzbrukumi atkārtojās, jo

pie Jelgavas un Kurzemes dienvidus daļā vienmēr vēl stāvēja
prāvi vācu spēki.

Kā pirmie palīgspēki Jelgavā ieradās 56. divīzijas divi pul-
ki un divīzijas štābs.

*) Trūkst 223. k. p. kaujas apraksta, tāpat arī nav sīkāka kaujas
apraksta par vācu jātnieku darbību, tāpēc nav precīzi konstatējami kur
un kad īsti notika sadursmes. 56. divīzijas štābā ienāca 223. k. p. ko-
mandiera ziņojums, no tā varēja spriest, ka tas virzās cauri mežam
dienv. no Jelgavas, izsitot tur atlikušos ienaidn. jātnieku un kājn. vie-
nības. Kur un kā tas notika, to reti varēja konstatēt un par to neviens

sevišķi arī neinteresējās, jo bija no svara ienaidnieku atspiest, ko arī

izdarīja. Tā tad meža kaujas dienv. no Jelgavas 1., 2. un 3. maijā no-

drošināja Jelgavu pret vācu uzbrukumiem no austr. un dienv., sedza
latvju zemessargu aizmuguri un deva tiem iespēju noturēt Jelgavu
līdz palīgspēku pienākšanai. Ja maija sākumā nebūtu ieradusies 56.
kājn. divīz. 223. p., tad vāci varētu uzbrukt Jelgavai no dienv. un

austr., tā apdraudot latvju zemessargu aizmuguri.

17
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Ģenerālim Madritovam bija jānomaina Jelgavas pozi-

cijās 68. divīzijas daļas. Ģen. Madritova rīcībā palika vie-

nīgi 68. artilērijas brigādes 1. un 5. baterija, 2 kazaku sotņas, 72.

zemessargu sotņa, 1. Garzdu jātnieku sotņa un 13. atsev. Oren-

burgas kazāku sotņa. Bez tam vēl Jelgavas poziciju nocietinā-

šanai piedalīja 4. atsevišķo sapieru rotu.

Maiņai vajadzēja notikt naktī no 3. uz 4. maiju pīkst. 04.00.

Uzglabājusies vēl šāda pavēle par ģen. Potapova kaujas ie-

cirkņa maiņu:

3. (20.) maijā 1915. g. pīkst. 11.35.

Ģenerālim Potapovam
«Rīt pīkst. 04.00 dosies Jūsu kaujas iecirkņa mai-

ņai 56. kājnieku divīzijas daļas. Pēc maiņas sapulcē-
ties rajonā: Ozolmuiža, Hercogmž., Cenas muiža1). Po-

zīcijās jāpaliek 68. artil. brigādes 1. baterijai. Norī-

kojiet 56. kājn. divīzijas komandiera rīcībā 2 kazāku

sotņas, kurām pēc maiņas ierasties ģenerāļa Madri-

tova rīcībā.»

Ģenerālis Apuchtins

Līdzīgas pavēles saņēma arī ģenerālis Gnīda, kuram bija

jāatstāj 56. kājn. divīzijai sava 68. artilērijas brigādes 5. bate-

rija un pulkvedis-leitn. Karpenko, kas komandēja robež-

sargu apvienoto brigādi un kam pēc maiņas pavēlēja atiet aiz

Lielupes un apmesties Olaines rajonā.

Tā tad no 4. maija Jelgavas aizstāvēšanu divu krievu grupu

vietā, kuras bija ģenerāļa Apuchtina vadībā, pārņēma 56.

kājn. divīzijas komandieris ģen. Madritovs ar 2 kājnieku

pulkiem (223. un 224.) 2), kas bija pastiprināti ar 68. artilērijas

brigādes 1. un 5. bateriju (10 lielgab.) 5 dažādām sotņām3 ) un

1 sapieru rotu, kopā: 8 bataljoni, 10 lielgabali, 16 ložmetēji un ap
300—400 zobenu.

Šie spēki apturēja vācu 6. jātn. divīzijas uzbrukumus 4.

maijā un bez tam vēl piespieda vācu daļas atkāpties un parū-

pēties par savu aizstāvēšanos, jo ģen. Madritovs nedomāja

pasīvi aizstāvēties, bet gan, pārejot pretuzbrukumā, atspiest
ienaidnieka daļas no Kurzemes līdz vācu robežām.

1 ) Pēc krievu un vācu kartēm: Paulgnade, Herzogshof, Zenhof;
atrodas 4—7 km Z. no Jelgavas.

s) 223. kājn. pulkā bija 2350, bet 224. kājn. pulkā 2550 durkļu un

16 ložmetēju.
3) Sotņas bija diezgan vāja sastāva, un tajās bija 60—80 kazaku

katrā.
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Protams, vispirms vajadzēja galīgi nodrošināt savu stāvokli,

nogaidot pastiprinājumu pienākšanu, kas jau bija ceļā uz Jel-

gavu — (38. kājnieku divīzijas daļas) un bez tam, izdarot in-

tensīvus izlūkojumus, noskaidrot ienaidnieka spēkus, sastāvu

un nogrupēšanos, lai varētu spriest par viņa tālākiem nolūkiem.

Kā jau minējām, ģen. Apuchtina štābam ziņas bija diez-

gan trūcīgas. Labāku informāciju par ienaidnieku varēja sniegt

vienīgi ģen. Potapovs un viņa štāba priekšnieks pulkvedis

Kosj akovs, kurus ģen. Madritovs sastapa vēl Jelgavā.

Ģen. P o tap o v s bija ļoti priecīgs par ilgi gaidīto palīgspēku
ierašanos un sniedza izsmeļošas ziņas par savējiem, aizrādot, ka

pēc viņa ziņām I un II latviešu Daugavgrīvas ba-

taljons ir gandrīz vai vienīgais spēks, uz kura vēl var paļau-
ties. Tāpat tas pasvītroja bataljonu varonīgo izturēšanos vācu

uzbrukuma atvairīšanā.

Raksta sākumā mēs jau lasītāju iepazīstinājām ar vācu spē-
ku pārskatu, to atrašanās vietu un uzdevumiem. Protams, ka

kara laukā šīs ziņas bija daudz nepilnīgākas. Tādēļ mums šķiet,

«agad interesanti pēc tās pavēles daļas, kas atrodas manā rīcībā,
salīdzināt datus par vācu spēkiem Jelgavas frontē.

Ziņu kopojums par ienaidnieku uz 1915. g. 3. (20.) maiju.
«4. maijā (21. apr. pēc vecā stila) ienaidnieka

(vācu) kājnieku daļas apmēram 1 bataljona lielumā

atklātas pie Lielsvētes un tikpat daudz pie Mūses (6
km D. no Jelgavas pie Jelgavas - Vecplatones šose-

jas) un pie Melderiem (ap 7 km D. A. no Jelgavas,

pie Sesavas upes).

Pēc vietējo iedzīvotāju ziņām pie Miltiņiem (uz
vācu kartēm Dorotheenhof, 24 km R. no Jelgavas,
pie Dobeles šosejas) redzēti 4 jātnieku eskadroni,
kas virzījušies uz rietumiem.

Pēc jātnieku patruļu ziņojuma ap pīkst. 17.00 pie
Svitenes (uz vācu) kartēm Schwitten, 15 km A. no

Meitenes) redzēts 1 eskadrons. Bet Skurstenmuižu

(vācu nosauk. «Schorsten», 6y2 km Z. A. no Meite-

nes) ieņēmuši ienaidnieka kājnieki un artilērija.
Visumā pret Jelgavu darbojās 2—3 kājnieku ba-

taljoni ar 2—4 lielgab. un vairāki jātnieku pulki.»

Kā redzams, salīdzinot ar agrāk minētiem vācu spēkiem, zi-

ņas par ienaidnieku frontē bija novērtētas diezgan pareizi.
Tāpat pareizas bija arī ziņas par 4 eskadroniem, kas virzījās
uz rietumiem.

Svitenē konstatētais kājnieku bataljons, laikam, bija vācu

riteņbraucēju rota.
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Lai 56. kājnieku divīzija savu uzdevumu sekmīgi izpildītu,

vajadzēja vispirms darbību sagatavot ar intensīvu ienaidnieka

spēku izlūkojumu, ko grūti bija izdarīt 5 vājām kazaku un ro-

bežsargu sotņām. Tās bija stipri cietušas iepriekšējās sadur-

smēs, un to zirgu un jātnnieku sastāvam bija nepieciešama at-

pūta1).

Stipri svarīgas tāpēc bija vietējo iedzīvotāju ziņas, kas bez

šaubām, toreiz bija krievu un it sevišķi latvju zemessargu pusē

un tāpēc sniedza ļoti vērtīgas ziņas par ienaidnieku.

4. maijā pēc vairāku 38. divīzijas ešelonu pienākšanas un

divīzijas štāba ierašanās ar ģenerālleitnantu Prasalovu

priekšgalā, operāciju vadība pārgāja viņa rokās, jo tas bija ve-

cāks par ģenerālmajoru Madritovu.

Tā kā kopējo vadību vajadzēja uzņemties korpusa koman-

dierim, bet tas vēl nebija ieradies Jelgavā, tad 56. un 38. divī-

zijas komandieri savā starpā vienojās par tālākām operācijām,

jo tagad bija skaidrs, ka pagaidām ienaidnieks nedomā no-

pietni uzbrukt Jelgavai.

Ar savu pavēles projektu es ierados ?8. kāin. divīzijas štābā

Jelgavā, lai norunātu turpmāko kopdarbību Nolēma uzsākt ie-

naidnieka vajāšanu dienvidus virzienā. 56. kājn. divīzijai va-

jrdzēja virzīties gar Jelgavas - Šauļu šoseju, bet 38. kājn. divī-

zijai pa ceļu: Jelgava — Žagare — Gruži (20 km Z. R. no Šau-

ļiem) .

7. maijā 56. un 38. kājn. divīzijas daļas sāka virzīties uz

dienvidiem un sasniedza Žagares-iSkaistdzires-Jāniišķeis fronti.

Pēc nelielām sadursmēm vācu 78. k. divīzija, saņēmusi ziņas par
krievu spēku tuvošanos, atvilka atpakaļ uz Šauļiem savas Mūsas

upes pārejas sedzošās nodaļas.

Gājiena laikā ģen. Madritovs izlietoja vienu paņēmie-

nu, kas pierādīja, cik labi viņš pazīst karavīru psīchi.

Par Jelgavas kaujās izrādīto varonību un drošsirdību stā-

dīja priekšā apbalvošanai ar Jura krustiem un medaļām ap 40

karavīru.

Apbalvojumu apstiprināja korpusa komandieris, bet Jura

krustus un medaļas divīzijai sūtīja armijas štābs. Varēja ga-

.dīties, ka apbalvojums notiktu tikai pēc vairākām nedēļām, bet

karavīri saprata, ka, atrodoties pastāvīgās briesmās, tie varēja
arī nepiedzīvot balvas saņemšanu. Tas mazināja apbalvojuma
vērtību.

Ģen. Madritovs atrada šeit tādu izeju. Jura krustu un

medaļu, protams, divīzijas štāba rīcībā nebija, bet par to varēja

*) Pēc vācu apraksta viņu kavalerijas daļas bija līdzīgā stāvoklī,

jo no 27. aprīļa darbojās bez atpūtas.
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Jelgavā nopirkt Jura krusta lentas. Šīs lentītes tad nu gājiena

lielās atpūtnes vietā svinīgi izdalīja un piesprauda apbalvoja-

miem karavīriem, ar ko izdevās lielā mērā pacelt pulku gara

stāvokli.

8. un 9. maijā 56. un 38. kājn. divīzija, pārvarot ienaidnieka

pretestību, virzījās uz dienvidiem. 56. kājn. divīzija — pa Jel-

gavas - Šauļu šoseju (2 kolonnās), bet 38. kājn. divīzija — cauri

Žagarei un Gružiem uz Kužu staciju l).

Vācu Lauenšteina grupa 7. maijā bija pārgrupējusies.

Paprica grupa un 6. rez. divīzija atradās rietumos no Dubi>-

sas, bet jātn. korpuss (6. un Bavārijas jātn. divīzija) pulcējās

Griņķišķos (pie Šušvas upes, 45 km D. A. no Šauļiem).

Lauenšteinambija radies iespaids, ka ienaidnieka spē-
ki vairojas, saņemot pastiprinājumus no Kaunas un Jelgavas,

tāpēc Paprica korpusam ar 36. rez. divīzijas Ezeb c ka bri-

gādi un Knopf a nodaļu (1. Sevaljevu gļardes jātn. pulku, ri-

teņbraucēju nodaļu, iy> baterijas un 1 radio staciju), vajadzēja
aizstāvēties jaunizvēlētās pozicijās no Seredes (pie Nemuna)

līdz Raseiņiem.
6. rez. divīzijai bija jāsasniedz 8. maijā Ļāļe (ap 50 km dien

vidos no Šauļiem, pie Šauļu - Tilzītes šosejas).
Bez tam, Lauenšteina grupai pienāca pastiprinājumi.

I rezerves korpusa štābs ar 1.,. rezerves divīzijas pusi, 36 rezer-

ves divīzijas 2. grenadieru pulks; 4 jātnieku divīzijas, 18 jātn.
brigāde un 8. jātn. divīzijas 38. jātn. brigāde un 2 jātnieku bate-

rijas.

9. maijā sākās vācu daļu pārvietošanās, un 6. rez. divīzija
sasniedza Saulēnus (30 km dienvidos no Šauļiem). Pie Skaud-

viles (70 km D. R. no Šauļiem) vāci sastādīja armijas rezervi,
kurā ietilpa 21. rezerves kājn. pulks, 5. jātn. jēģeru pulks un

36. artilērijas pulks, un kāda pulka 2. un 3. bataljons.

10. maijā vācu ģen. M o r g c n a korpusa 78. rezerves divī-

ziju, kas bija novietojusies savās aizstāvēšanās pozicijās, puslokā
ziemeļos no Šauļiem, 56. un 38. krievu divīzijas daļas sāka ie-

lenkt no abiem sāniem. Tā kā vācu palīgspēki, proti: 6. rez.

divīzija atradās pie Ķībartiem (17 km R. no Šauļiem), tad 73.

rezerves divīzijas komandieris nolēma vakarā pozicijās atstāt

un atkāpties 7 km dienvidrietumos no Šauļiem, novietojoties
tur nocietinātā pozicijā.

Šis kaujas apraksts smelts no vācu avotiem.

Nosaukumi pēc Latvijas kartes mēroga 1:400.000; uz krievu
kartēm Kuže.



22

Patiesībā jau 10. maija pēcpusdienā Šauļos ieradās 56. kājn.

divīzijas avangarda daļas un atrada, ka vāci atstājuši pilsētu
lielā steigā. (Tā, piemēram, nebija paspējuši iebaudīt virsnie-

ku klubā Gubernijas muižā Z. no Šauļiem pagatavotās pusdie-
nas).

38. divīzija, virzoties pa agrāk minēto ceļu, pēc vairākām

sadursmēm atspieda vācu daļas līdz Papiles-Ružu līnijai, izlika

apsardzību un izsūtīja izlūku daļas pāri Ventai, kur nodibināja
sakarus ar 56. divīziju.

Naktī no 10. uz 11. maiju 38. divīzija cieta smagu neveiksmi

pie Kužiem, kur bija apmeties 150. Pjatigorska pulka štābs un

vairāki bataljoni. Negaidot naktī pulkam uzbruka vāci un ap-

šaudīja guļošās pulka vienības ar šauteņu uguni. Šeit pulks cie-

ta smagus zaudējumus: pazaudēja vairāk kā pusi no sa-

stāva. Izcēlās pānika un savstarpēja apšaudīšanās. Krita pul-
ka komandieris, un ar lielām pūlēm izdevās glābt pulka karogu.

Pulks, kaut gan drīzi saņēma papildinājumus, tomēr ilgāku lai-

ku nebija kaujas spējīgs, un to nācās pārvietot uz tuvāko aiz-

muguri.

Kaut gan tūlīt pēc notikuma iecēla izmeklēšanas komisiju,
tomēr šīs traģēdijas cēloņus neizdevās noskaidrot. (Trūkst par

to ziņu arī vācu aprakstos) l). Jādomā, ka katastrofas iemesli

meklējami nepietiekošā apvidus izlūkojumā pirms novietošanās

nakts mītnē.

Jāpiemetina arī tas, ka tādos sarežģītos apstākļos ļoti rūpī-

gi jāizvēlas un jāieņem apsardzības līnija, jo ienaidnieku varēja

sagaidīt nevien no dienvidiem un rietumiem, bet arī no mugu-

ras puses.

Pēc šī starpgadījuma notika arī divīzijas vadības maiņa: 38.

divīzijas komandieri ģenerāli Prasalovu atcēla no amata

un divīzijas komandēšanu pagaidām uzņēmās brigādes koman-

dieris ģen. Bērns. 38. un 56. kājn. divīzijas operāciju vadību

no šī brīža apvienoja 56. kājnieku divīzijas komandiera ģen.
Madritova vadībā, kas tagad kļuva divīziju grupas koman-

dieris, bet divīzijas štābs — grupas štābs, līdz tam laikam, kad

ieradās korpusa štābs. Tas notika dažas nedēļas vēlāk.

38. un 56. kājnieku divīzijas grupa saņēma uzdevumu ie-

ņemt un aizstāvēt pozicijās dievidrietumos no Šau.iem, starp
Rekīvas ezeru un Ringavas upes iztekām, bet pēc papildu spē-
ku ierašanās pāriet uzbrukumā dienvidus virzienā.

Labajā kaujas iecirknī no Amaļiem, caur Kužiem līdz

Daukšām novietojās 32. kājn. divīzija, bet kreisajā kaujas ie-

*) Vācu aprakstā teikts, ka 6. rezerves divīzija šinī dienā saņēma
ap 1000 gūstekņu.
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cirknī no Daukšām (izslēdzot) caur Ģigariem un Liepāriem
līdz Rekīva ezera rietumu krastam pie Ģeguzēm novietojās
56. divīzijas 2 pastiprinātie pulki.

Divīzijas rezervē bija 6 rotas pie Lepšiem. No tām dažas

norīkoja divīzijas kreisā spārna nodrošināšanai pie Einorai-

šiem. Tālāko divīziju spārnu nodrošināšanu uzņēmās 2. jātn.

divīzija.

Pozicijās frontes garums visumā bija ap 15 km, no kuriem

6 km aizpildīja 56. divīzija ar sākumā skaitliski vāju artilēriju

(tikai 68 art. brigādes 10 lielgab.). 38. kājnieku divīzija aizstār

vēja ap 9 km šķērsotā apvidū.

Jāpiemetina, ka 38. divīzijā bija tikai 3 kaujas spējīgi pul-
ki. 150. kājn. pulku pagaidām pārvietoja uz aizmuguri. Aizstā-

vēties tik izretinātā frontē ar samērā skaitliski vāju artilēriju,

bija ļoti neizdevīgi, un ienaidnieks poziciju viegli varēja pār-
raut.

Sakopot uzbrukumam vajadzīgos spēkus varēja tikai-pēc zi-

nāma laika. Bet uzbrukumā pāriet vienīgi tādā gadījumā, ja
izdotos sapulcēt vajadzīgos spēkus un pozicijā novietotos attie-

cīgi pārgrupēt.

Jau raksta sākumā minējām, ka krievu ofensīves smagum-

punkts bija domāts no austrumiem, uzbrūkot vācu pazicijām

pie Dubisas un ar to apdraudot viņu komūnikācijas. Šinī Kre-

kenavas-Balsagalas virzienā darbojās 1. gvardijas jātnieku divī-

zija, ko atbalstīja 56. kājnieku divīzijas 221. kājn. pulka batal-

jons. Raseiņu virzienā gāja 3. un 15. jātnieku divīzija un 56.

kājn. divīzijas I brigāde (bez 1. bataljona). Tālāk uz dienvi-

diem 53., 79. un 6. kājn. divīzija un pie Seredes 2. jātnieku di-

vīzija. Šie draudi piespieda vācu jātnieku korpusu atiet uz dien-

vidiem un nostāties aiz Dubisas upes.

11. maijā vācu jātnieku daļas novietojās šādi:

Kru g a korpuss (36. rez. divīzija un Ezebeka nodaļa) no

Seredes gar Raseiņiem līdz Lidavēniem.

3. jātn. divīzijas 16. un 25. brigāde — aiz Dubisas upes līdz

Saudiniekiem.

Bavāriešu jātn. divīzija no Saudiniekiem līdz Padubisai (pie
Sventupes ietekas Dubisā).

6. jātn. divīzijai uzdeva aizpildīt atstarpi, kas bija starp
Morgena korpusu un Kursēniem. Tai vajadzēja sapulcēties pie
Viekšņiem.

Morgena korpusa 78. rezerves divīzijas nocietinātās po-
zicijās šķērsoja Šauļu - Tilzītes šoseju;
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Ziemeļrietumos sāka uzbrukumu 6. rezerves divīzija. Pēc

vācu atzinuma 6. rezerves divīzijas uzbrukums frontē — Kuži

—■ Daukšas — palika bez sekmēm, un divīzija tālāk netika.

Šinī dienā vāciem palīgā izsūtītā 1. rezerves divīzija sasnie-

dza rajonu starp Plunģi un Teļšiem (80—90 km R. no Šauļiem).
Tā ieradās pie Kursēniem 13. maijā, un tad kopā ar 6. rezerves

divīziju atkārtoja uzbrukumus Šauļu pozicijām 1).

Vāci savā kreisajā spārnā 12. maijā sapulcēja pie Kursēniem

6. jātnieku divīzijas 28. un 45. brigādi un vēl 18. un 38 brigādi

ar uzdevumu segt 13. maijā 1. rezerves divīzijas virzīšanos no

Lauknikiem uz Kursēniem. 33. un 3. brigādei pie Nīgrandes uz-

deva aizsprostot ceļus uz Viekšņiem, Tirkšļiem un Ventas sta-

ciju.

Vāciem pienāca ziņas, ka krievi uzbrūk Akmenes-Zarēnu
2

)
frontē. 28. jātn. brigādes un 16. huzāru pulka daļas tanī pašā
dienā ieņēma Kursēnu st. 14. maijā Kursēnos ieradās 1. rezer-

ves divīzija un caur Kužiem vērsa triecienu pret Šauļiem. Bet

pastiprinātā 6. jātn. divīzija kreisā spārna segšanai virzījās di-

vās kolonnās caur Gružiem uz Šipiļiem, ko sasniedza ar kaujām

pīkst. 14.00 pēcpusdienā.

Ģenerāļa Morgena pavēli doties vēl tālāk krievu aizmu-

gurē divīzija nespēja izpildīt, jo krievu pretspēks tanī laikā

stipri palielinājās. Krievu daļas virzījās no Degules 3), — Vilu-

tes, — Sakinavas — Gružiem un Šipiļiem. Vācu 78. un 6. re-

zerves divīzija arī frontālā uzbrukumā uz priekšu netika, tā-

pēc ģen. Morgens 14. maijā vakarā pavēlēja abām divīzi-

jām atiet savās izejpozicijās. 1. rezerves divīzijai uzdeva atiet

austrumos no Kursēniem aiz Ventas, bet 6. jātnieku divīzijai
novietoties pie Ventas.

15. maijā no rīta divīzijas vēl atkāpās aiz dzelzceļa uzbēru-

ma, uz tā novietojot stiprus jātnieku posteņus. Pēc pašu vācu

apraksta, kā redzams, uzbrukums Šauļu pozicijām bija cietis

neveiksmi.

Krievu 56. un 38. kājn. divīzija ģen. Madritova vadībā

12., 13. un 14. maijā atsita stiprus ienaidnieka uzbrukumus, ku-

rus tas sagatavoja ar intensīvu artilērijas uguni, apšaudot divī-

zijas nepietiekoši nostiprinātās pozicijās ar smagās artilērijas
šāviņiem.

') Poseck 69. lp. p.

2) Akmene apm. 10 km no Papilēs stac, bet Zarēni — 15. km

Z. A. no Papilēs stacijas.
3) Degule —10kmZ. A. no Papilēs stac, Sakinava —10km A.

no Degules, Gruži — 15 km Z. no Kužiem.
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Kad naktī no 14. uz 15. maiju ienaidnieka uzbrukums at-

slāba, ģen. Madritovs pavēlēja nomainīt 3 dienas un naktis

kaujā bijušās 56. kājn. divīzijas vienības ar pienākušām divīzi-

jas rezerves 6 rotām un bateriju, kas līdz tam bija rezervē pie

Lepšu ciema
1).

Divīzijas komandieris vairākas dienas bija slims un gulēja

gultā, tāpat operātīvās daļas adjutants. Štāba priekšnieks strā-

dāja visu laiku viens. Saņēmis korpusa pavēli un sastādījis at-

tiecīgu pavēli divīzijai, štāba priekšnieks ap pīkst. 05.00 rīkoja

pavēles nosūtīšanu karaspēka daļām. Pēkšņi divīzijas štābā no

sanitārā transporta leti uztraukts ieradās virsnieks ar ziņojumu,
ka ienaidnieka kājnieki apšaudot transportu un virzoties divīzi-

jai aizmugurē. Tur esot radusēs pānika un saņemti gūstā vairā-

ki karavīri.

Sākumā ziņojums izlikās maz ticams, jo transportu aizsar-

gāja no ienaidnieka puses nevien krievu pozicija dienvidos no

Šauļiem, kas visas dienas bija sekmīgi izturējusi ienaidnieka

uzbrukumus, bet arī pats apvidus, jo dienvidos no Šauļiem at-

radās 4 km plašais Rekīvas ezers ar purvainiem krastiem, ku-

ros nebija nekādu ceļu.

Tomēr ziņojums izrādījās pareizs, jo tam līdzīgus iesūtīja
arī divīzijas transports un aizmugures jātnieku daļas, (laikam
15. jātnieku divīzija).

Pēc tam divīzijas štābu sāka stipri apšaudīt ienaidnieka ar-

tilērija. Tas bija dīvaini, jo iepriekšējās kaujas dienās artilē-

rija divīzijas štābu nesniedza. Acīm redzot, vāci, izmantodami

neapsargāto ezera krastu un rīta miglu, bija iespraudušies starp
Rekīvas ezeru un 56. kājn. divīzijas poziciju, lai saceltu aizmu-

gurē pāniku. Laimīgā kārtā divīzijas pozicijās aizstāvji nemaz

nezināja, ka ienaidnieks ar artilēriju un kājniekiem ielauzies

viņu aizmugurē, tāpēc arī kaujas iecirkņa komandieri bija grū-
ti pārliecināt par notikušo.

Tanī laikā sešas rezerves rotas ar bateriju cauri Šauļu pil-
sētai gāja uz priekšējām pozicijām. Sekoja štāba priekšnieka
pavēle: rezerves rotām nekavējoties uzbrukt ienaidniekam, kas

virzās caur Šlepku sādžu, bet artilērijas baterijai atbalstīt kāj-
nieku uzbrukumu. Priekšējās pozicijās tomēr bija sadzirdējuši
kaujas troksni. Nāca vēl reiz pavēle nekavējoties virzīt pret
iebrucēju tuvākās rezerves, jo kā par brīnumu pārējie vācu

spēki frontē nekādu aktivitāti neizrādīja.

Ap pīkst. 05.30 rezerves komandieris ziņoja, ka 68. kājn.

1 ) iy2 km A. no Šauļiem.
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divīzijas 1. baterijai izdevies apklusināt ienaidnieka uguni un

ka kājnieku uzbrukums sekmīgi turpinās Šlepku virzienā.

Ap pīkst. 05.45 sāka parādīties no priekšējām krievu pozi-
cijām rezerves. Pīkst. 05.50 vācu kolonnu 1 bataljona stiprumā
ar 1 bateriju (6 lielgabaliem) krievi ielenca no frontes un mu-

guras puses, saņēma gūstā un pilnā sastāvā nogādāja divīzijas
štābā.

Kauja ilga kādu stundu, ļoti uzmundrināja Šauļu pozi-

ciju aizstāvju gara stāvokli un radīja lielu atbalsi visos krievu

augstākos štābos. Vesela vācu bataljona sagūstīšana bija rets

gadījums, pie tam laikā, kad krievu armija cieta lielas neveiks-

mes pie Gorlices - Tarnavas, kur sakāva 8. krievu armiju un

kur tagad sākās šīs neveiksmes kļūmīgās sekas, proti, — krievu

armijas atkāpšanās gandrīz visā garajā frontē. Tāpēc krievu

virsvadība centās pasvītrot šo panākumu pie Šauļiem.

Ģen. Madritovu par šo kauju paaugstināja par ģenerāl-

leitnantu, štāba priekšnieku stādīja priekšā paaugstināšanai

pulkveža pakāpē. Uzbrukuma tiešos izpildītājus apbalvoja ar

Jura krustiem.

Iztirzājot atstāstīto kaujas epizodi, rodas jautājums, kā vā-

cu vadība varēja vienaldzīgi noskatīties b-na un baterijas sa-

gūstīšanā, nepabalstot uzbrūkošo bataljonu kaut ar artilērijas
uguni. Tas, ka vācu bataljonam bija baterija, liecināja, ka uz-

brukums notiek ar divīzijas un korpusa komandiera ziņu. Tā-

pat kaujas troksnis droši vien bija labi sadzirdams vācu pozi-
cijās. Ja vācu frontes spēki būtu uzbrukuši, tad 56. divīzijas
aizmugurē iebrukušie tiešām būtu spējuši arī krievu frontē sa-

celt pāniku, un iznākums būtu citāds. Bet bez atbalsta frontē

vienam vācu bataljonam aizmugurē nebija izredžu veikt savu

pārdrošo uzdevumu un atgriezties sveikā izejpozicijās.

Pēc kaujas, nopratinot vācu bataljona komandieri un dažus

virsniekus centos izpētīt, kāds bijis vācu nolūks, iebrūkot ie-

naidnieka aizmugurē. Diemžēl vācu virsnieki izvairījās no at-

bildes. Aizturēt viņus ilgļāki nevarēja, jo tos bija jānosūta kor-

pusa štābam sīkākai nopratināšanai.

Bataljona komandieris uz jautājumu atbildēja vienīgi, ka

«neesot izdevies».

Par Šauļu kaujas norisi vāci sniedz diezgan trūcīgas ziņas
un aprakstīto gadījumu nemaz nepiemin, kaut gan 1 bataljona
un baterijas zaudēšana, vismaz korpusa apjomā, nav noslēpja-
ma, jo lieku bataljonu un bateriju vāciem nebija.

Krieviem, kā jau minējām, bija ļoti izstiepta pozicija, ko

ienaidnieks viegli varēja pārraut, sakopojot izdevīgā brīdī un

vietā prāvākus spēkus. Ar uguni atsist ienaidnieka uzbrukumu
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krievi nespēja, jo tiem bija maz artilērijas (piemēram, 56. kājn.
divīz. brigādei tikai 11 lielgabalu). Lai pārietu uzbrukumā,
krieviem bija nepieciešams ilgāks laiks spēku pārgrupēšanai.
Bez tam krieviem trūka vajadzīgo uguns līdzekļu 1). Tomēr

pēc vācu uzbrukuma atsišanas krievi centās pāriet pretuzbru-
kumā. Krievu pretuzbrukuma sekmju raksturojumam minēšu

vācu autora v. Morgena (69. lp. p.) aprakstu.

«26. maijā ienaidnieks (domāti krievi); savilka spē-
kus savā kreisajā spārnā iepretim 6. rezerves divīzi-

jai, kas atradās izstieptā pozicijā.
lenaidnieks 26. maija rītā pārrāva vācu galējo

labo spārnu pie Podubisas (56. un 53. div. daļas).
Tilta galvai līdzīgo poziciju austrumos no Būbjiem ne-

varējām vairs noturēt, jo dienvidos no tās esošās da-

ļas bija jau atkāpušās. Korpusam deva pavēli at-

vilkt 6. rez. divīzijas labo spārnu uz līniju: Biatas ez.

— Kurtuvēni — Bulavēni.

Vēl tagad nenoskaidrotu iemeslu dēļ bija atkā-

pies ne tikai labais, bet arī kreisais 6. rez. divīzijas

spārns. Es pavēlēju nekavējoties apstāties. Tā iz-

devās divīzijas kreiso spārnu apturēt uz līnijas Trau-

lēni — Garbarišķi. Bija laimīgi sagadījies, ka mans

ienaidnieks ģen. Gorbatovskis, krievu XIX kor-

pusa komandieris; bija ļoti piesardzīgs kungs. Viņš
tuvojās lēnām un ierakās katrā paaugstinājumā, pār-

ejot uzbrukumā tikai tad, kad bija sapulcējis visus

spēkus. Ar to mēs ieguvām laiku.»

Krievu uzbrukuma sekmes patiesi varēja stipri apdraudēt
vācu fronti nevien pie Šauļiem un Dubisas, bet ari pie Ventas

un tālāk uz ziemeļrietumiem no tās, jo vācu komunikācijas lī-

nija bija ierīkota no Bubjieml ) uz Tilzīti, un ar tās pazaudē-
šanu vāciem vajadzētu pārkārtot visu savu aizmuguri.

Agrāk minētie iemesli (tos zināja ari vāci) spieda krievu

vadību rīkoties pārāk gausi. Tā ienaidniekam radās iespēja
pievilkt rezerves un uzlabot savu stāvokli. Pēc tam, pārejot
uzbrukumā 20./21. jūlijā, radās izdevība ieņemt pēc sīvām kau-

jām Šauļus un, turpinot uzbrukumu, 1. augustā ieiet Jelgavā
(6. rez. divīz., 41. kājn. divīz., Homeiera brig., Liepājas no-

daļa, 8. kav. divīz. un 3. kav. brig.), un līdz ar to iegūt gandrīz
visu Kurzemi.

') Šī iemesla dēļ nevaram piekrist vācu autoriem L. Morgenam
un P o seka m, kas apgalvo, it kā vāciem pastāvīgi nācies cīnīties ar
krievu pārspēku. Kā redzam, tad tas tā nav bijis, bet gan drīzāk otrādi,
jo vāciem vienmēr bij liels pārsvars artilērijā
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Zemgalē vācu Nemuna armija, vajājot atejošos krievus, ar

sekmēm cīnījās:
no 27. aug. līdz 3. sept. pie Jaunjelgavas un Lielvārdes

(piedalījās 5. kav. korpuss, 6., 2. un 8. kav. divīzija, 41. kājn.
divīz., 1. un 6. rez. divīz. daļas un Homeiera brigāde), tad

pie Jēkabpils (vāciem piedalījās 5. kav. korpuss, pastipr. 2., 6. un

8. kav. divīzija, 41. kājn. divīzija un Homeiera brigāde);

no 5. līdz 8. sept. pie Lujāņieml ), Daudzevas un pie Lau-

cītes') upes,

no 9.—28. sept. pie Piksteres,

no 12.—13. sept. pie Viesītes (piedalījās agrāk minētās vācu

daļas, atskaitot 8. kav. divīz.; krievu daļas nav zināmas);

no 9. sept. līdz 17. oktobrim dēļ pieejām pie Daugavpils;

10. sept. pie Dobeiķiem1); 11. sept. pie Kvetkām 1 ) un Ne-

retas1), 12. sept. pie Bikuņiem 1) un Aknīstes 1); 15. sept. pie Ve-

setas1); 14. sept. pie Salakas 1), bet 16./17. sept. pie Vidžiem1 );

(vāciem piedalījās Nemuna armijas I korpuss un XXXIX

korpuss; 1. ikav. korp.; 1., 36., 77., 78. rez. divīzija; 2., 87., 88.

kājn. divīz., Beckmaņa divīz., 2. un 4. brig. un pastiprin. 8.

kav. divīz.).

Šīs kaujas aprakstītas vācu autoru Morgena un Po-

seka grāmatās. Par krievu armijas darbību ziņu trūkst.

Jādomā, ka to varētu noskaidrot krievu archīvos. Šīs kaujas
tomēr pelna mūsu ievērību. Tur bija cīnījušies ievērojami

kauju spēki ar lielu niknumu un lieliem zaudējumiem, un mūsu

zemes turienes iedzīvotāji šeit noteikti bija stipri cietuši. Tur vēl

tagad rodam ienaidnieka izpostītās ēkas un druvas, un daudzās

vietās spokojas ierakumu atliekas.

Šīs kaujas bija pēdējās, kurām piemita kustības kara rak-

sturs. Pēc tam 1915. g. novembrī abi ienaidnieki apstājās un

ierakās zemē. Visā krievu un vācu garajā frontē iestājās pozi-
ciju karš.

Noslēdzot atmiņas un piezīmes par strēlnieku priekšteču

kaujas gaitām Kurzemē, jāliecina, ka aprakstā izmantoju visus

manā rīcībā esošos materiālus, datus un piezīmes. Bieži tie iz-

rādījās trūcīgi, īpaši tas sakāms par krievu daļām, kur darbo-

jās arī mūsu zemessargi. Tā, piemēram, 11. bataljona gaitās

x ) Lujāņi —11kmD. A. no Jaunjelgavas, Pikstere —21km D.

R. no Jēkabpils, Laucīte — Daugavas kreisā krasta ieteka — 9 km uz

A. no Jaunjelgavas, Dobeiķi —
70 km D. R. no Subātes, Kvetkas —

16

km D. R. no Neretas stac., Salaka — 70 km D. R. no Daugavpils un

Vidži —
8 km Z. no Subātes.
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trūkst ziņu par virsnieku skolas pulka uzdevumiem līdz 1915. g.
14. jūlijam, kad latv. zemessargiem bija jāaizstāv Ventas upe pie
Skrundas, Jaunās muižas, Liepnieku mājām, Šķerveļiem, Pam-

pāļiem un pie Lēnas mž. Ari krieviem un vāciem nav šo ziņu.

I bataljona gaitās trūkst ziņu par to, kāds uzdevums bijis
4. dragūnu pulka komandierim pulkvedim Kupri n a m, kas

atradās bataljonam abās pusēs (4. drag. pulks miera laikā bija
2. kaval. divīzijā, kurā vēl ietilpa 5. un 6. drag. pulks un 2. Do-

nas kazāku pulks).

Arī vācu literātūrā kauja pie Viekšņu miesta un Ļeckavas
nav aprakstīta, tāpēc šeit stāvokli neizdevās noskaidrot. Skaidrs

tikai tas, ka latviešu bataljons doto uzdevumu veicis, un pēc
tam vēl spīdoši izpildījis visgrūtāko darbu, proti: noturējis ie-

naidnieku līdz tam laikam, kad pārējie atkāpušies. Parasti šā-

di uzdevumi (arī saskaņā ar taktiku un jātn. reglamentu) jā-

pilda kavalerijai. Vai šeit un ari citās vietās nav saskatāma re-

glamenta ignorēšana, kas zemessargiem dārgi maksāja?

Apskatot Daugavgrīvas darba rotu bataljona kaujas, re-

dzam tos cīnoties ar visām grūtībām, ko rada augstākās va-

dības tuvredzība. Krievu zemessargu izjukušo pulciņu vidū tie

ir balsts, pret kuru bieži vien kā pret klinti sašķīst vācu pār-

spēka triecieni. Priekš kaujām Daugavgrīvas bataljoni ir veikli

un labi ienaidnieka un apkārtnes izlūki un ceļveži. Pēc kau-

jām, kas krieviem reti beidzās sekmīgi, abi bataljoni uzupurē-

jās, lai glābtu savējos. Vārdu sakot, visās cīņās viņi pierādīja,
ka grib un prot karot ar ienaidnieku un nesaudzē dzīvību, lai

aizstāvētu dzimto zemi.

Skaidrs, ka abi Daugavgrīvas darba rotu bataljoni, tik sek-

mīgi cīnoties, godam veica savus visai grūtos un bīstamos uz-

devumus, tā liekot pamatus tai nevīstošai slavai, ko ieguva
turpmākajās cīņās jau latviešu strēlnieku bataljoni un pulki.

Cīņās pie Ventas, Dubisas un pie Šauļiem šie bataljoni jau
1915. g. pierādīja, ka Kurzeme jāaizstāv. Kaujām pie Šauļiem,
kur sākumā (maijā - jūnijā) piedalījās samērā nelielas daļas,
bet jūlijā - augustā jau lieli spēki (krievu — Plēves armija

pret vācu Belova), ir svarīga nozīme. Šauļu kaujas 1915. g.

augustā beidzās ar krievu atkāpšanos Daugavas labajā krastā,
tā tad ar Jelgavas l) un visas Kurzemes zaudēšanu. Rīgas aiz-

stāvēšanai krievi tomēr paturēja savās rokās Tīreļa purvu un

vēlāko Nāves salu. Kaujām pie Šauļiem tā tad bija liela no-

zīme. Bet tā kā tās izcīnītas gar Ventas un Dubisas upi, tad

Daugavgrīvas bataljonu līdzdarbība Šauļu kaujās un vispār

*) Jelgava krita 1915. g. 1. augustā.
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Kurzemes aizstāvēšanā notikusi visplašākos apmēros kopīgi ar

tām krievu daļām, kurām bataljoni bija piedalīti.

Ar šo noslēdzot apcerējumu par latviešu strēlnieku priekš-
teču cīņām 1915. g., izsaku cerību, ka raksts dos materiālus un

ierosinājumus turpmākajiem pētījumiem, kas rastos, atklājot
vēl nezināmus materiālus vai dalībnieku atmiņas.

1915. g. strēlnieku priekšteču cīņām piemīt liela nozīme.

Tur jau parādās spilgti latviešu varoņgars, kas nepagurst un

aug plašumā, par spīti visām grūtībām un šķēršļiem, līdz sa-

sniedz Latvijas atbrīvošanu, tā sekmējot dzimtās zemes atdzim-

šanu un viņas uzplaukumu līdz pārdzīvojamam spožam uz-

plaukumam.

Vācu daļu organizācija

A. 3. rezerves divīzija,

5. rez. kājnieku brigāde,
2. rez. kāj. pulks —

3 b-ni un 1 ložm. rota,
9. rez. kāj. pulks — 3 b-ni un 1 ložm. rota,
6. rez. kājn. bragāde:

34. rez. kājn. pulks —
3 b-ni un 1 ložm. rota,

49. rez. kājn. pulks — 3 b-ni un 1 ložm. rota,

Piedalīti:

5. rez. dragūnupulks —
3 esk.;

3. rez. artil. pulks — 6 lauku bater.;
3. div. rez tiltu parks;
2. telefonu nodaļas 1/2;
rez. sanitārrota;
3. rez. munic. kolonu nod.;

rez. kājn. municijas kolonas 7. un 8.;
10. un 45. rezerv. artil. munic. kolonas.

Transporti: 3. rez. transp. nodaļa; 14., 15., 16. lauku lazaretes:
2., 4. un 5. rez. vezumnieku (Fuhrpark) kolonas un 4 rez.

maizes ceptuves.

Kopā divīzija: 12 b-ni; 4 ložm. rotas, 3 esk., 6 bater. un 1 pion. rota.

B. I rez. korpuss:

36. rez. divīz. (piedalīti 33. kājn. pulks ar 1 ložm. rotu un

II art. divīz. no 37. art. p.).

70. rez. brig.: 54. rez. kājn. p. no 3 b-niem un 1 ložm. rotām,
70. rez. brig.: 4. rez. kājn. p. no 3 b-niem un 2 ložm. rotām,
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69. rez. brig.: 21. rez. kājn. p. no 3 b-niem un 1 ložm. rotām,
69. rez. brig.: 61. rez. kājn. p. no 4 b-niem (1 jēgeru) un

2 ložm. rotām.

3 eskadr. 1. rez. huzāru pulka, 36. rez. artil. pulks —
6 bater.

un 2 mīnumet. nod.;
15. rez. sanit. rota; 36. rez. tiltu parks; 2 rez. pion. b-na 1 rota.

1. rez. divīz.

72. rez. brig.: 18. rez. kājn. p. no 3 b-niem un ložmet. rotām;
72. rez. brig.: 59. rez. kājn. p. no 4 b-niem (1 jēgeru) un

2 ložmetēju rotām.

1. rez. brig.: 1 rez. kājn. p. no 3 b-niem un 2 ložmetēju rotām,
1. rez. brig.: 3 rez. kājn. p. no 3 b-niem un 2 ložmetēju rotām,
3 esk. no 1. rez. ulānu pulka; ļ. rez. artil. pulks —

6 bater.

2 mīnumet. nod.;
1. rez. sanit. rota; 1. rez. tiltu parks; 2. pion. b-na 1. rota.

Korpusa komand. tieši padotās vienības: 4. smag. art. štābs.

I) Artilērija: 17. smag. artil. II divizions —
3 btr.

(lielgab.); 17. sm. art. p. 2 bater. (haub.); 2. gard. sm.

rez. art. p. 2 bater. (lielg.) ar munic. kol.

II) Smag. radio stac; 37. aviāc. nod.; 1 telef. nod.; 2 land.

pion. rota;

III) Municijas kol.: Smag. art. rez. kolonas: 17; E. 8; 13.; 8., 6.,

Tomas; 47. un 16.;

44, 9, 1, 6, 8, 7, 5, 9, 41, E. ;6 (visi rezerves);

IV) Transporti: jaunform. 26., 6.; 2 div. tilta parks; 19. un 3.;

12., 11.; 12g., llg.; 65m, 64, 63, 37. (visi rezerves);

10., 9., viegl. pion. kolon.; 61; 40; 6; 1 Zirgu depo.

AVOTI:

Kriegstag c b ū c h c r der Njeman Armee, Armeegruppe Lauen-

stein d. hoheren Kavalleriekomandeurs 1.

Latvijas Kara Ministrijas archīva aktis:

Nr. 20918., — 202,, 203., 206., 212., 215.—217., 247., 281., 289., 325., 341.,

346., 347., 418., 427. lp. p.; Nr. 21266, — 26. lp. p.; Nr. 21041, —

72. lp. p.; Nr. 21142, —
11. lp. p.

Svodka donesenij XII armii.

Vācu armijas pulku vēstures: 1. un 2. leib-huzāru p.;

1. dragūnu; 24. leib-dragūnu; 13. jātn. jēgeru; 9. ulānu zakšu gardes

jātnieku; 54. kājn. p.; 151. kājn. p.; 18. kājn. p.; 3. rezerv. kājn. p.;

5. un 9. rez. kājn. p.: 259. rez. kājn. p.; 57. landv. p.; 31. landv. p.;
10. landšt. p.; 2. jēg. b-na; 7. jēg. b-na; 1. jēg.; rezerv. v-na; 2. jēg.
rezerves b-na.
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Pamanīto iespiedkļūdu labojumi

Lappuse rinda iespiests: jabut:

4. 7. no augs. 269. kājn. pulka 4. btl. 269. kājn pulka 4 btl.

un 270. kājn. pulka 3. un 270. kājn. pulka 3.

btl. 6. atsev. Oren- btl., 6. atsev. Orenbur-

burgas kazāku sotņa, gas kazāku sotņa, 68.

68. artilērijas divizions artilērijas brigādes di-

vizions

4. 2. no apakš. 270. kājn. pulka 1. ba- 270. kājn. pulka 1 ba-

taljons taljons
11:. 3. no apakš. vēl. 61. kājn. divīzijas vēl 6. kājn. divīzijas
15. 9. no augš. pie Jelgavas 1. maijā pie Jelgavas 2., 3. un

4. maijā
17. 6. no apakš dienv. no Jelgavas 1., riet. un dienv. no Jel-

2. un 3. maijā gavas 2., 3. un 4. maijā
19. 12. no apakš. (uz vācu) kartēm uz vācu kartēm

20. 5. no augš. jātnnieku jātnieku
21. 16. no augš. 1 Sevaljevu gardes 1. Sevoležē
21. 16. no apakš. 36. rezerves divīzija?. 36. rezerves divīzija.?

2. grenadieru pulks; 4. pārējās daļas un 2. gre-

jātnieku divīzijas, 18. nadieru pulks; 4. jāt-
jātnieku brigāde nieku divīzijas 18. jāt-

nieku brigāde
21. 10. no apakš. kāda pulka 2. un 3. ba- 36. lauku artiler. pulka

taljons 3. baterija
22. 11. no augš. 150. Pjatigorskas pulka 151. Pjatigorsikas pulka
22. 1. no apakš. 32. kājn. divīzija 33. kājn. divīzija
23. 6. no augš. divīziju spārnu no- divīziju flanku nodro-

drošināšanu uzņēmām šināšanu uzņēmās jāt-
2. jātn. divīzija nieki (varbūt 15. jātn.

div.)
23. 21. no apakš. pazicijām pozīcijām
26. 12. no augš. 8. krievu armiju 3. krievu armiju
28. t. no apakš. 11 bataljona II bataljona
29. 7. no augš (4. drag. pulks miera (4. drag. pulks no 1908

laikā bija 2. kaval. di- g. ietilpa 4. kaval. divī-

vizijā, kurā vēl ietilpa zijā, kurā vēl bija 4.

5. un 6. drag. pulks un ulānu, 4. huzāru un 4.

2. Donas kazaku pulks) Donas kazāku pulks)
30. 21. no aipakš. 6. rez. kājn. bragāde 6. rez. kājn. brigāde
30. 1. no apakš. 4. rez. kājn. p. 5. rez. kājn. p.

31. 5. un 14. no

augšas un 2 mīnumet. nod. 2 v. munīcijas kolonnas

31. 10. un 15. no no 3 b-niem un ložmet. no 3 b-niem un 2 lož-

augšas rotām met. rotām

31. 20. un 22. no 2 land. pion; . . art. 2. land. pion. rota; art.

augšas rez. kolonas rez. kolonnas
31. 20. no apakš.. E.; 6 E. 36.

31. 20. no apakš. 12 g. 11 g. 65. m. 12., 11., 65.,
31. 8. no apakš. 1. jeg.; rezerv. v-na 1. jēg. rezerv. b-na

32. 16. no augš. Cast. 111 Cast. IV

32, 5. no apakš. 1915. g. Nr. 16 un 17 1915., 16. un 17. g.








	Vācu iebrukums Kurzemē 1915.gada pavasarī���������������
	FRONT
	Title

	MAIN
	Vācu iebrukums Kurzemē 1915. g. pavasarī���������������
	AVOTI:
	LITERATŪRA:�����
	Pamanīto iespiedkļūdu labojumi�㔛胖ꃏĀ�Ā�뀗㔛逗㔛〛


	Illustrations
	Untitled
	Kaujas pie Šauļiem 1915.g.vasarā����������
	Vācu iebrukums Kurzemē no 1915.g.26.apriļa līdz 15.maijam��������������������


