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Ņemot paraugu no līdzīgām sieviešu palīdzības organizācijām Eiropā, tikai divas nedēļas 
pirms Pāvela Bermonta vadītās armijas uzbrukuma sākuma Rīgai Latvijas armijas pakļautībā 
kā organizācija, kam jānodarbojas ar regulārās armijas aizmugures dienestu atbalstīšanu, darbu 
sāka Latvijas Sieviešu palīdzības korpuss. Līdz ar korpusa dibināšanu tas kļuva ne vien par 
populārāko un lielāko sieviešu organizāciju Latvijā, bet arī iemantoja pirmās masveida sieviešu 
organizācijas titulu. Raksta mērķis ir atainot, kā risinājās Latvijas Sieviešu palīdzības korpusa 
izveide un darbība, iezīmējot tā devumu un nozīmi Bermontiādes laikā. Svarīgākā un plašākā 
avotu grupa ir izmantoti arhīva materiāli, kas sniedz vispusīgu ieskatu korpusa dibināšanā un 
darbībā.
Atslēgvārdi: Latvijas Sieviešu palīdzības korpuss, armijas aizmugures dienests, palīdzības 
darbs, sociālā darbība, Neatkarības karš, Bermontiāde.

Neatkarības kara laikā valstiskuma ideja latviešu tautā pakāpeniski guva 
aizvien lielāku atbalstu. Patriotisma iedvesmoti, daudzi vīrieši stājās Latvijas 
armijā, bet pārējā sabiedrības daļa, tai skaitā liels skaits sieviešu, mobilizējās 
armijas atbalstam, sabiedriskiem darbiem un labdarībai. Lai gan sievietes 
sabiedriskā stāvokļa būtiskas izmaiņas Eiropā aizsākās 19. gadsimtā un 
kulmināciju sasniedza Pirmā pasaules kara laikā, Latvijā tieši Neatkarības 
karš bija tas brīdis, kad sabiedriskajā dzīvē aktīvi sevi pierādīja sievietes 
kā nozīmīga un ietekmīga sabiedrības daļa. Tieši šajā laikā nostiprinājās 
jaunatrastā sieviešu pašidentifikācija, kas saglabājās visu Latvijas valsts 
neatkarības laiku līdz 1940. gadam. 
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Korpusa izveide

Organizēšanas darbi. 1919. gada 3. septembrī jaundibinātās Latvijas 
Republikas Ministru prezidents Kārlis Ulmanis nāca klajā ar ideju pēc 
Lielbritānijas Sieviešu palīdzības korpusa (United Kingdom’s Women’s 
Defense Relief Corps) parauga līdzīgu organizāciju izveidot arī Latvijā. 
Nepieciešamību dibināt organizāciju noteica smagie kara apstākļi Latvijā un 
vajadzība mobilizēt pēc iespējas lielākus cilvēku resursus. Turklāt K. Ulmaņa 
ierosinājums sakrita ar sieviešu gatavību uzņemties aizvien nozīmīgāku 
sabiedrisko lomu un patriotisma iespaidā dot savu ieguldījumu Neatkarības 
karā.1

Latvijas Sieviešu palīdzības korpusu (turpmāk SPK) oficiāli dibināja 1919. 
gada 22. septembrī, sasaucot pirmo organizācijas sēdi. Jau iepriekš par kor-
pusa komandieri ar Armijas virspavēlnieka štāba norīkojumu bija iecelts 
sevišķu uzdevumu virsnieks kapteinis Arturs Galindoms2. Korpusa dar-
biniece Elza Klaustiņa3 komandieri atceras šādi: ”Galindoma rokās vienmēr 
bija garas lapas ar vajadzībām un SOS saucieniem. Viņu pašu nebija vieg-
li sastapt. Te viņš bija frontē, te izbraucis uz kādu nodaļu, te slimnīcā pie 
ievainotiem vai pie prezidenta Ulmaņa, bet ar visu viņš tika galā. Viņš veica 
vienreizēju, apbrīnošanas cienīgu un svētīgu darbu.”4

Korpusa organizatoriskos jautājumus apsprieda piecās organizācijas 
dibināšanas sēdēs no 22. septembra līdz 6.oktobrim. Tajās izvirzīja SPK 
galveno uzdevumu – regulārās armijas aizmugures dienestu brīvprātīga 
atbalstīšana. Organizatoriski korpusa darbu nolēma sadalīt vairākās nozarēs. 
Tā kā darbību galvenokārt koncentrēja Rīgā, nozares veidoja atbilstoši 
katras veicamiem uzdevumiem. Pirmajā sēdē pieņēma lēmumu izveidot 
piecas nozares – Līdzekļu vākšanas, 18. novembra, Veļas apgādāšanas, 
Karavīru klubu dibināšanas un Karavīru kulturālās attīstības pacelšanas 
nozari. Darbības gaitā nepieciešamība pēc dažādu nozaru izveides mainījās, 
piemēram, paredzēto Karavīru klubu dibināšanas nozari neizveidoja, bet tās 
funkcijas veica Apgādības nozare. Katras nozares vadību paredzēja uzticēt 
nozaru priekšniecēm. Tāpat, ņemot vērā apstākli, ka nozaru darbība, kas 
bija koncentrēta Rīgā, tālākos lauku reģionos un teritorijās ar mazu kor-
pusa biedreņu skaitu būtu apgrūtināta, darba organizēšanai visā Latvijā 
nolēma dibināt atsevišķas nodaļas. Nodaļas ārpus Rīgas paredzēja veidot 
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Latvijas Sieviešu palīdzības korpusa 1919. gada 22. septembra sēdes protokola 
kopija. LVVA, 5192. f., 1. apr., 60. l., 103. lp. 
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pēc teritoriālā principa, piemēram, Mazsalacas nodaļa, Tukuma nodaļa u. c. 
Nodaļas sastāvā bija jādarbojas vismaz 10 darbiniecēm, ieskaitot priekšnieci, 
kura vadīja darbu, citādi tās patstāvīgo darbību paredzēja izbeigt un nodaļu 
iekļaut citas nodaļas sastāvā.5

Korpusa uzbūve balstījās uz militāriem pamatprincipiem – stingra 
disciplīnas ievērošana, lojalitāte Latvijas Republikas valdībai, pakļaušanās 
priekšnieku rīkojumiem u. c., un tas atradās Armijas virspavēlnieka padotībā. 
Jau no sākuma bija paredzēta sadarbība ar dažādām militārajām un valsts 
struktūrām.6

Nozīmīgi minēt divu Lielbritānijas misijas pārstāvju – kapteiņu Duher-
sta (Duhearst) un Kaseleta (Caselet) – piedalīšanos 25. septembrī notikušajā 
otrajā SPK dibināšanas sēdē. Abi minētie kapteiņi sniedza padziļinātu ieska-
tu Lielbritānijas Sieviešu palīdzības korpusa darbībā, kā arī mudināja Lat-
vijas pārstāves meklēt palīdzību ziedojumu veidā Lielbritānijas Sarkanajā 
Krustā. Šāds ieteikums izsauca korpusa darbinieču priekšlikumu līdzīga 
veida palīdzību meklēt arī neitrālajās valstīs – Šveicē, Zviedrijā, Dānijā un 
ASV – un kalpoja par ierosinājumu vēlāk veiksmīgi izvērstai sadarbībai ar 
citu valstu institūcijām.7 

Personālsastāva komplektēšana. Līdz ar nozaru organizēšanu 
dibināšanas sēdēs apsprieda vēl divus nozīmīgus jautājumus: kā ieinteresēt 
sabiedrību piedalīties korpusa darbā un kādā veidā vislabāk organizējama 
pieteikšanās un uzņemšana tajā. Sabiedrības ieinteresēšanai izlēma nodrukāt 
uzsaukumus avīzēs un skrejlapu formā, ko uzticēja īpašai redakcijas komisi-
jai, kuras sastāvā bija sabiedrībā pazīstamas dāmas, kā Anna Meierovica8, 
Justīne Čakste9 un Anna Rūmane-Ķeniņa10.

Pirmie laikrakstos publicētie aicinājumi sievietēm stāties korpusā nāca 
klajā 3. oktobrī. Laikraksts ”Jaunākās Ziņas”, apelējot pie sievietes sirds-
apziņas un patriotiskām jūtām, rakstīja: “Pilsētās un uz laukiem lai nodibinās 
sieviešu komitejas, kuras darinātu un vāktu kopā visus tos nepieciešamos 
apģērba gabalus, kas vajadzīgi, ka mūsu kareivjiem frontē nebūtu jācieš auks-
tums. Tādā ziņā Latvijas sieviete var stiprināt fronti un būt līdzdarbniece 
pie lielā tēvijas atsvabināšanas darba. Tas ir ne vien pienākums pret tēvijas 
kareivjiem, bet tā ir tēvijas pavēle.” Sākotnēji pieteikties korpusā un griez-
ties pēc plašākas informācijas par tā darbību varēja Lazaretes (tagad  
K. Valdemāra) ielā 2, kur ik dienu dežurēja septiņas korpusa nozīmētas 
dāmas.11
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Uzsaukums “Latvijas 
sievietēm”. Latvijas Sargs. 1919. 

Nr. 155. 3. okt.

Apstāklis, ka informācijas aprite galvenokārt risinājās ne ar laikrakstu 
starpniecību, bet gan sarunu un kontaktu ceļā, noveda pie tā, ka tikai neliels 
skaits sieviešu informāciju par korpusa izveidi ieguva pirms P. Bermonta uz-
brukuma. Turklāt informācijas aprite vēl lēnāk notika teritorijās ārpus Rīgas, 
kur sabiedrība par korpusa dibināšanu uzzināja vēlāk. Vēl 1919. gada no-
vembra beigās jaunpilniece Augustīne Aina Zariņa korpusam rakstīja: ”Ļoti 



160 aiga bērziņa

nožēloju, ka jau agrāk par šo korpusu ko tuvāk dzirdēt nebija lemts. Tur 
vainīgi mūsu, laucinieku, nožēlojamie apstākļi.”12

 Līdz ar ziņu lēno izplatību pirms P. Bermonta armijas uzbrukuma dalībai 
korpusā pieteicās tikai nedaudz sieviešu un personālsastāva komplektēšana 
ritēja lēni, bet jau neilgi pēc uzbrukuma sākuma patriotiskā pacilājuma 
apstākļos bija vērojams liels brīvprātīgo pieplūdums. Lai izprastu, kāds bija 
korpusa biedreņu sastāvs Bermontiādes laikā, aplūkots 1919. gada oktobra 
– decembra SPK Rīgas nozaru biedreņu saraksts.13 Rīgas sarakstā minēta 
491 uzņemta darbiniece, tomēr patiesais biedreņu skaits Rīgā bija lielāks, 
jo, piemēram, sarakstā neparādās tādas korpusa dibināšanā piesaistītās 
sievietes kā Malvīne Vīgnere-Grīnberga14, Alise Sūna15, Berta Ašmane16 u. c. 
Organizēšanās darbs bija sasteigts, un kara apstākļu dēļ nebija iespējams 
fiksēt katru darbinieci. Tāpat sarakstos neparādās nozaru priekšnieces un to 
vietnieces, kuru aptuvenais skaits bija 49. Līdz ar to jāsecina, ka darbinieču 
skaits Rīgā bija lielāks, nekā tas norādīts 1919. gada sarakstā, un sasniedza 
vismaz 600 darbinieču. Tāpat jāņem vērā, ka korpusa darbībā iesaistījās arī 
lauku iedzīvotājas, veidojot atsevišķus darbinieču sarakstus, tādējādi SPK 
darbinieču kopskaits 1919. gada nogalē bija vairāk nekā divi tūkstoši.17

Lai gan Rīgas biedreņu saraksts nav pilnīgs, pēc reģistrētās informācijas var 
izdarīt secinājumus par to, cik plašs un daudzveidīgs bija korpusa darbinieču 
sociālais portrets. Darbinieču vidū bija gandrīz visu profesiju pārstāves ar 
atšķirīgu sociālo nodrošinājumu. Sākotnēji bija noteikts, ka ”par korpusa dar-
binieci var skaitīties katra latviešu sieviete, kas vēlas sniegt brīvu palīdzību 
Latvijas armijai un trūcīgajiem.” Īpašu piebildi izpelnās norāde ”latviešu sie-
viete”, kas neatbilst vēsturiskai patiesībai, bet vairāk uzskatāma kā konkrētā 
laika posma rakstības stila īpatnība. 1920. gada 22. maijā pieņemtajos SPK 
statūtos šī nepilnība izlabota un teikts, ka ”par biedreni var iestāties ikviena 
Latvijas pilsone bez tautības un ticības izšķirības”. Tā, piemēram, 1919. gada 
27. oktobrī Latvijas Dzelzceļu virsvalde ziņo SPK vadībai par piecām vācu un 
krievu tautības sievietēm – Apoloniju Vjsļeņevu, Aleksandru Hugo, Lidiju 
Maslovu, Heleni Hofmani un T. Štālu, kuras pieteikušās darbībai korpusā.18

Arī cita veida – ne tikai nacionalitātes – ierobežojumi darbiniecēm sākotnēji 
noteikti netika. No 491 Rīgas sarastā esošās darbinieces 419 norādīts vecums. 
No tām 168 sievietes jeb 40 % bija vecuma grupā no 18 līdz 21 gadam. Korpusa 
darbinieču vidējais vecums bija 26,8 gadi. Tomēr vecuma amplitūda bija visai 
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ievērojama:  jaunākās reģistrētās bija divas 14 gadus vecas meitenes Ernestīne 
B[erne] un Anna Vilde, bet vecākās – divas 60 gadus vecas dāmas  M. Bandere 
un Marija Baumane. Tomēr šāda vecuma starpība nebūtu jāuzlūko kā unikāla 
parādība, ņemot vērā apstākļus, ka Bermontiādes laikā Latvijas armijai un 
arī SPK bija vitāli nepieciešami pēc iespējas lielāki cilvēku resursi efektīvākai 
darbu veikšanai.19

Nozīmīgs ir rādītājs, cik stundas dienā sieviete bija gatava veltīt palīdzības 
darbam SPK sastāvā. Sievietes tika aicinātas ziedot savu laiku, pat ja tās ir tikai 
dažas stundas dienā. Rīgas sarakstā 421 sieviete norādījusi sev pieņemamo 
darbošanās laiku dienā. No tām 64 % bija gatavi korpusa darbos pavadīt 
visu dienu, kas spilgti demonstrē sieviešu gatavību, nežēlojot spēkus, dot 
savu ieguldījumu Neatkarības kara laikā. Tomēr nereti sievietes stāvoklis 
bija komplicētāks, un darbam viņa varēja atvēlēt konkrētu skaitu stundu, ko 
noteica gan katras finansiālais stāvoklis (par palīdzības darbu atlīdzība netika 
saņemta), gan ģimenes stāvoklis un citi individuāli apstākļi. Tā, piemēram, 
23 gadus vecā kantoriste Doroteja Gulbe korpusam varēja atvēlēt trīs stun-
das dienā. Interesants ir 18 gadus vecās māsas Marijas Korotkevičas ieraksts 
– ”ar mieru uz fronti”. Tomēr korpusa darbinieces, neraugoties uz izteikto 
vēlmi, uz fronti sūtītas netika, izņemot gadījumus, kad bija jānogādā uz fron-
ti savāktie ziedojumi, bet gan izvērsa darbību piefrontes joslās.20

Arhīva materiālos atrodamas norādes, ka SPK sastāvā darbojušies arī 
vīrieši, un vēlāk pieņemtajos statūtos rakstīts, ka ”par darbiniekiem korpu-
sa iestādes var pieņemt kā sievietes, tā vīriešus”. Korpusa vadība racionālu 
apsvērumu dēļ atradās militārpersonas – vīrieša rokās, tomēr viņš korpusā 
nebija vienīgais šī dzimuma pārstāvis. Piemēram, 1919.–1921. gada algu 
grāmatiņā kā darbinieki SPK noliktavā norādīti seši vīrieši – sētnieks Mārtiņš 
Reimans un strādnieki Miķelis Strautiņš, Jānis Mucenieks, Aleksandrs Spran-
cis, Aleksandrs Cimmermans un Mārtiņš Peters. Savukārt Tukuma nodaļā, 
kas dibināta 1919. gada 12. novembrī, darbojušās 48 darbinieces un 23 dar-
binieki. Tomēr jāsaprot, ka korpusā nodarbinātie vīrieši neatbilda iesau-
camajam vecumam vai citu iemeslu dēļ bija atzīti par militārajam dienestam 
nederīgiem.21

Korpusa budžets. Palīdzības darbs prasīja ne tikai uzņēmību un gatavību 
darboties, bet arī materiālus un finansiālus līdzekļus. Korpusa līdzekļi 
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kopumā veidojās no vairākiem komponentiem: biedru nauda, ziedojumi, 
ienākumi no SPK rīkotiem pasākumiem, korpusam piederošie īpašumi, 
aizņēmumi, kā arī dažādi valsts un no privātiem resursiem (arī ārvalstīm) 
piesaistīti pabalsti (pēdējie trīs minētie līdzekļu iegūšanas veidi spilgtāk 
izpaudās SPK vēlākā darbības laikā). Līdz 1920. gada janvāra vidum aktuāls 
bija jautājums, kādai institūcijai pieskatīt SPK budžetu? Ilgāku diskusiju 
rezultātā korpusa līdzekļus pievienoja Valsts kancelejas budžetam.22

Korpusa sākotnējo budžetu veidoja biedru naudas. Summa, ko paredzēja 
iemaksāt kā dalības naudu, vairākkārt tika mainīta. Septembrī dalības naudās 
savāca 190 Latvijas rubļu, bet kopumā 1919. gadā no biedru naudām kasē 
ienāca 665 Latvijas rubļi.23

Neapšaubāmi lielāko daļu SPK budžeta veidoja ziedojumi. Korpusa dar-
binieces vēlāk atcerējās: ”Nekad Latvija nav piedzīvojusi tik lielu ziedošanas 
sajūsmu kā Atbrīvošanas cīņu laikā.”24 Korpusa Ziedojumu vākšanas no-
zari M. Bergas vadībā organizēja jau pirmajās korpusa pastāvēšanas dienās, 
un oficiāli nozare savu darbību sāka 22. septembrī. Ziedojumu vākšanai 
izraudzījās trīs samērā populārus veidus – uzsaukumu publicēšana laikraks-
tos, ziedojumu vākšanas sarakstu veidošana un dažādu pasākumu rīkošana, 
kuru peļņu novirzīja SPK kasei. Paralēli naudai vāca arī dažādus priekšmetus 
un lietas – apģērbu, veļu, pārtiku u. c., kas varētu noderēt karavīriem, pašas 
organizācijas darbībai un vēlāk arī trūkumcietēju atbalstam.25

Ziedotāju loks bija ļoti dažāds – sākot ar privātpersonām līdz pat dažādām 
organizācijām. Ziedojumi tika saņemti arī no ārvalstīm, īpaši no ārzemēs 
dzīvojošiem latviešiem. Pirmais ziedojums no ASV dzīvojošajiem latvie- 
šiem – ap 2000 komplektu veļas un drēbju – pienāca laika posmā no  
1919. gada 27. septembra līdz 10. oktobrim. Oktobrī ziedojumos tika savākti 
12 772 Latvijas rubļi, bet līdz 1920. gada 1. janvārim nodaļai ziedojumos bija 
izdevies savākt 96 629 Latvijas rubļus.26

Pasākumu rīkošanu ieviesa laikā, kad ziedojumu plūsma samazinājās. 
SPK rīkotie pasākumi bija dažādi – sākot no ballēm un loterijām līdz 
dažādiem priekšnesumiem. Tā, piemēram, 13. decembrī Latviešu biedrības 
namā norisinājās korpusa rīkotais ”bazārs un loterijas ar priekšnesumiem”, 
kur tika sarīkotas dažādas izklaides, kā krāmu tirgus, tautiski un moderni 
krodziņi, ”čigānu nometne”, laimes aka, ”kliņģeru bode”, rotaļas u. c. iz-
klaides.27
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Tā kā ikviena nozare un nodaļa arī individuāli bija tiesīga vākt ziedojumus 
un rīkot pasākumus ar mērķi gūt peļņu, par galveno Ziedojumu vākšanas 
nozares uzdevumu izvirzījās visu – gan Rīgā, gan provincē – saņemto zie-
dojumu pārzināšana, kontrole un tālākās darbības ar tiem. Priekšnoteikums 
šādai sistēmai bija ziedotāju un ziedoto preču un naudas precīza uzskaite zie-
dojumu vākšanas grāmatā, kā arī regulāru atskaišu sūtīšana korpusa vadībai 
(centram) Rīgā.28

Lielāko daļu organizācijas izdevumu veidoja palīdzības darbs. Par korpu-
sa līdzekļiem izsniedza pusdienas karavīriem un nosūtīja viņiem ziedojumus 
tieši uz fronti, kara slimnīcām, armijas pārvaldēm un trūkumcietējiem, kā arī 
līdzekļus izlietoja citu korpusa nozaru un nodaļu finansēšanai. Tāpat kor-
pusa līdzekļi aizgāja malkas iegādē, šķūtnieku pakalpojumu izmantošanā, 
elektrības u. c. rēķinos. Sākotnēji visus palīdzības darbus sievietes veica bez 
atalgojuma, bet, sākot ar 1919. gada decembri, korpuss izsniedza algu ne-
lielam skatam korpusa darbinieču.29

Darbība Bermontiādes laikā

Darbības izvēršana. 1919. gada 6. oktobrī SPK organizēšanas darbus bija 
spiests pārtraukt P. Bermonta armijas uzbrukuma dēļ. Saspringtā situācija 
lika vairākus juridiskus jautājumus atlikt līdz vēlākam laikam, bet korpu-
sa uzmanību koncentrēt aktīvai darbībai. Īsajā organizēšanās laikā nebija 
izdevies ne reģistrēt korpusu, ne arī izstrādāt statūtus. Organizācijas statūtus 
pieņēma 1920. gada 26. maijā, līdz to pieņemšanai SPK uzskatāms par Lat-
vijas armijai pakļautu institūciju. Kā organizācijas galvenos noteikumus no-
vembra pirmajā pusē pieņēma oktobrī izstrādātās Pagaidu instrukcijas, kas 
kalpoja arī kā korpusa juridiskā bāze. Jāņem vērā, ka instrukcijās paustos 
principus ievēroja jau oktobrī, pirms instrukciju oficiālas pieņemšanas. Pa-
gaidu instrukcijās sniegts ieskats dažādos praktiskos jautājumos, piemēram, 
jaunu biedreņu uzņemšana korpusā, jaunu nozaru un nodaļu dibināšana, 
lietvedības principos u. c.30

Tā kā nozaru un nodaļu priekšnieču sēdes karadarbības apstākļos ne-
bija iespējams bieži sasaukt, neizdevās ievēlēt korpusa tiešu vadību jeb 
prezidiju, bet izveidojās situācija, ka ikviena nozare rīkojās zināmā mērā 
patstāvīgi. Organizācijas un centralizācijas darbu veica viens cilvēks – kor-
pusa priekšnieks A. Galindoms. Tomēr korpusa darbinieces neaizmirsa 
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disciplīnas un kārtības ievērošanu. E. Freivads par organizāciju izteicās: 
”Korpuss pastāv stiprā subordinācijā, kā tas ir nepieciešams iestādē, kas stāv 
tuvu armijai. Dāmu komiteju parastās garās spriešanas korpuss neatzīstot.”31

Lielā brīvprātīgo darbinieču pieplūduma dēļ korpusa darbība strau-
ji izplatījās, un Bermontiādes laikā Rīgā nodibināja vairākas nozares – 
Apgādības, Veļas, Ziedojumu vākšanas, Apbedīšanas, Bibliotēkas (saukta 
arī par Literatūras un mākslas nozari), Sociālās apgādības nozari, kā arī 
Sieviešu Zelta fondu. Visas nozares aktīvi izvērsa savu darbību, un jau ok-
tobra sākumā SPK vadība apgalvoja, ka ”Palīdzības korpusa īsajā darbības 
laikā var uzrādīt spožus panākumus”32.

Paralēli darbības izvēršanai Rīgā, kas bija korpusa galvenā darbības vie-
ta, aktivizējās arī darbība ārpus tās. Jau oktobrī provincēs dibināja vairākas 
nodaļas, piemēram, Bolderājas nodaļu 26. oktobrī, un līdz ar to 20. okto-
bra sēdē paralēli pagaidu instrukcijām pieņēma atsevišķus noteikumus 
lauku nodaļu darbībai, kas noteica sēžu apmeklēšanas kārtību un citus 
praktiskus jautājumus. Tomēr visaktīvāk nodaļu dibināšanu ārpus Rīgas 
izvērsa novembrī, kad dibināja vairāk nekā 50 korpusa nodaļu. Kopumā  
1919. gadā, aptverot plašu teritoriju, bija dibinātas 92 SPK lauku nodaļas. 
Vismaz septiņas lauku nodaļas 1919. gada nogalē, attālinoties karadarbībai 
vai arī darbinieču trūkuma dēļ, slēdza, piemēram, Katlakalna, Krustpils, 
Mazstraupes, Ogres un Vaidavas nodaļu, tomēr nepārtraukti risinājās jaunu 
nodaļu organizēšana.33

Ārpus Rīgas izdevās noorganizēt četras nozares (atšķirībā no Rīgas lauku 
teritorijās nozares, tāpat kā nodaļas tika veidotas pēc teritoriālā principa), kas 
apvienoja vairākas apkārtnes nodaļas un palīdzēja centram pārzināt nodaļu 
darbību, un tās bija Cēsu (dibināta 13. oktobrī), Valmieras (15. oktobrī), 
Limbažu (2. novembrī) un Jelgavas (25. novembrī) nozares. Panākums bija 
divu korpusa nodaļu dibināšana ārzemēs. 1919. gada 22. novembrī Švēdes 
vadībā dibināja nodaļu Helsinkos Somijā un 10. decembrī ar priekšnieci  
A. Veitneri un vēl 10 darbiniecēm atklāja nodaļu Tallinā Igaunijā. Jāmin, ka 
abu ārzemju nodaļu dibināšanā īpaši nopelni pienākas Kristīnei Bakmanei34. 
Tieši viņa jau 1919. gada 5. novembrī ierosināja nodaļas dibināšanu Tallinā. 
Savukārt 20. novembrī viņa devās uz Helsinkiem, lai dibinātu kontaktus ar 
Somijas kaimiņvalstī Zviedrijā dzīvojošām latvietēm.35
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Nodaļu galvenais uzdevums ārpus Rīgas bija saistīts ar ziedojumu vākšanu 
armijas vajadzībām. No laukiem pirmie ziedojumi Rīgā ienāca 27. oktobrī, un 
tas bija vilciena vagons no Smiltenes ar dažādiem produktiem. Tomēr reizēm 
nozares un nodaļas rīkojās patstāvīgi un, sazinoties ar centru, savāktos 
līdzekļus nevis iesūtīja centram, bet gan izlietoja uz vietas trūkumcietēju 
vai arī vietējā karaspēka vajadzībām. Tāpat, kur tas bija nepieciešams, lauku 
nodaļām bija jāierīko karavīru tējnīcas pēc Rīgas parauga.36

Lai būtu vieglāk koordinēt gan Rīgas, gan provinču nozaru un nodaļu 
darbību, Rīgā tika izveidots SPK birojs (centrs), kas atradās priekšnieka tiešā 
pakļautībā. Centram iesūtīja visus lūgumrakstus, atskaites, darbības un ka-
ses pārskatus u. c. dokumentus. Tas ne tikai centralizēja visu korpusa darbību, 
bet, tā kā karadarbības apstākļos sēdes un apspriedes nebija iespējams 
regulāri sasaukt, tieši no centra nāca visi rīkojumi un norādes. 1919. gada 
2. decembra priekšnieču sēdē pieņēma lēmumu SPK darbību sadalīt divās 
lielās grupās – SPK Rīgas nozares un nodaļas, vadītāja Berta Ašmane, un 
SPK nozares un nodaļas ārpus Rīgas, vadītāja Olga Znotiņa37. Šāda kārtība 
pastāvēja visu turpmāko Neatkarības kara laiku.38

Tomēr darba sākumā radās dažādi sarežģījumi. Trūka daudz svarīgu lie-
tu, piemēram, ēdināšanas punktos nebija svaru un sākotnēji darbinieces bija  
spiestas produktus izdot pēc acumēra (pēc svara produktus sāka izdot ti-
kai no 21. oktobra). Nozīmīgs bija telpu jautājums: SPK bija spiests nosūtīt 
daudzus lūgumus saistībā ar telpu piešķiršanu un labiekārtošanu. Tāpat 
korpusam nācās lūgt Rīgas pilsētas komandantūru, armijas Saimniecības 
pārvaldi, Dzīvokļu pārvaldi, armijas Apgādes pārvaldi, Kara ieguvumu 
nodaļu, Iekšlietu ministriju un citas struktūras piešķirt traukus, izsniegt lam-
pas un petroleju (3. novembrī SPK ziņo, ka, ”pietrūkstot elektrībai, ēdināšanas 
punkts un citas iestādes palikušas pilnīgā tumsā”), mēbeles, malku un citus 
vitāli nepieciešamus priekšmetus.39

Tāpat SPK negāja secen visā Latvijas teritorijā izplatītā nelegālā komu-
nistu aģitācija. 1919. gada 5. decembrī korpusa centrs saņēma ziņojumu no 
5. Cēsu kājnieku pulka komandiera, kurā viņš informē korpusa vadību par 
divu SPK Katlakalna tējnīcas darbinieču māsu Ernas (SPK Katlakalna nodaļas 
priekšniece) un Annas (nodaļas sekretāre) Cintu nelegālo darbību. Ziņots, ka 
abas sievietes piederīgas komunistiskajai partijai un nodarbojas ar pretval-
stisku propagandu. Pēc ziņojuma izskatīšanas korpusa vadība pieņēma 
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lēmumu Katlakalna nodaļu likvidēt un abu māsu lietu nodot izskatīšanai 
atbildīgajām institūcijām. Katlakalna nodaļa tika izformēta 13. decembrī.40

Nereti palīdzības darbs prasīja smagu fizisku darbu nelabvēlīgos lai-
ka apstākļos. Tā, piemēram, Jaunjelgavas nodaļas dibinātāja un vadītāja 
skolotāja Marta Vēzis, neraugoties uz stipru salu un bīstamiem apstākļiem 
P. Bermonta armijas apšaudes dēļ, kājām veica vairākus kilometrus garu 
ceļu līdz Skrīveru stacijai, lai organizētu tur uzsākto palīdzības darbu. Tālā 
pārgājiena laikā sieviete saslima un vēlāk no iegūtās slimības mira.41

Armijas apgādības nozare. Militārā situācija noteica atsevišķu nozaru 
paātrinātu organizēšanu. Īpaši nepieciešama kara apstākļos bija Armijas 
apgādības nozare, kuras sākotnējie uzdevumi bija kareivju ēdināšanas punk-
tu un tējnīcu ierīkošana frontes tuvumā, frontes nodrošināšana ar produk-
tiem, drēbēm un veļu un kara slimnīcu apgādāšana. Nozares priekšgalā 
atradās Justīne Čakste.42

Šī nozare bija pirmā, kas darbību uzsāka 1919. gada 8. oktobrī, atverot 
pirmo SPK karavīru ēdināšanas punktu Romanova (tagad Lāčplēša) ielā 
25. Tomēr telpu šaurības dēļ jau 10. oktobrī ēdināšanas punkts tika pārcelts 
uz Pauluči (tagad Merķeļa) ielu 13 – uz Rīgas Latviešu biedrības namu. 
1919. gada 12. oktobri SPK ēdināšanas punktā atceras R. Valdess-Bērziņš: 
””Mamuļā” [Rīgas Latviešu biedrības nams. – A. B.] pie garajiem galdiem 
kareivji bauda to, ko viņiem pienes labvēlīgas rokas. Tās rokas ir čaklas, viņu 
tik daudz: aiz katra krēsla stāv daiļaviņa – baltmatīte zilacīte. Kad no ielām 
skan dziesma ”Izdzer alu, sasit kalnu, nobučoju nesējiņ,”– tad galdi pildās ar 
”zaftsmaizēm” un tējas krūzēm.”43

Ēdināšanas punktā nodarbināja aptuveni 180 darbinieču. Vienas dar-
binieces dežūra ēdināšanas punktā ilga astoņas stundas. Produktus 
ēdināšanas punktam ieguva ziedojumu ceļā, kā arī no Apgādības ministri-
jas un armijas Saimniecības pārvaldes. No 12. līdz 27. oktobrim ēdināšanas 
punkts darbojās visu diennakti, bet pēc tam – no sešiem dienā līdz pusnaktij. 
Darbalaika izmaiņas noteica apstāklis, ka frontes tuvumā darbojās divas SPK 
karavīru tējnīcas, tāpēc nebija nepieciešamības ēdināšanas punktam darbo-
ties visu diennakti. Kopumā Bermontiādes laikā tā apmeklētāju skaits sa-
sniedza pat 7000 dienā. No 1919. gada 9. oktobra līdz 31. decembrim izsniedza  
216 677 porcijas brokastu, 133 062 pusdienu un 76 518 porcijas vakariņu, kopā 
426 257 maltītes.44
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Otru korpusa ēdināšanas punktu atvēra 9. novembrī Aleksandra (tagad 
Brīvības) bulvārī 2 ar vadītāju Buduli priekšgalā. Šajā punktā, kas produk-
tus saņēma no armijas Saimniecības pārvaldes, uzturu varēja saņemt invalīdi 
un karazēni45. Karazēniem un tā sauktajiem boiskautiem produktus papil-
dus izsniedza arī Dr. Orbisona Amerikas palīdzības komiteja. Kaujas rajo-
nam attālinoties, izzuda nepieciešamība pēc diviem ēdināšanas punktiem, kā 
rezultātā 15. decembrī abus punktus apvienoja. Punktā ēdināja karazēnus, 
invalīdus, invalīdu apsardzības rotas, Rīgas pilsētas komandantūras, izlūku 
nodaļas, sargu rotas un caurbraucošus karavīrus. Kopumā pēc apvienošanās 
paēdināja vidēji 800–900 karavīru un 120 karazēnu dienā.46

Daļu ēdienu piegādāja ārpus Latviešu biedrības nama telpām – Sarkanā 
Krusta pārsienamajiem punktiem un sargu posteņiem. No 20. oktobra siltu 
kafiju un zupu izsūtīja arī uz ierakumiem 2. Studentu rotas 130 cilvēkiem. 
Tieši ar šo apstākli saistāms traģiskākais brīdis SPK vēsturē – nesot pārtiku 
no biedrības nama karavīriem, kuri bija novietoti Esplanādē, tika nāvīgi 
ievainota korpusa darbiniece Elza Žiglevica47. Tāpat smagi ievainoja dar-
binieci Emīliju Jātnieci48.

Elza Žiglevica 21 gada vecumā, kad Rīgai uzbruka P. Bermonta karaspēks, 
iestājās SPK un aktīvi darbojās korpusa ierīkotajā karavīru ēdināšanas punktā 
Latviešu biedrības namā, iznēsādama karavīriem pusdienas. 10. novembrī 
Elizabetes un Brīvības ielas krustojumā sprāgstošs vācu šāviņš jaunietei 
sadragāja abas kājas. Pulkveža Jorģa Zemitāna automobilī E. Žiglevicu aizve-
da uz Rīgas pilsētas 1. slimnīcu, kur viņai amputēja abas kājas. Taču operācija 
meiteni neglāba, un pēc slimnīcā pavadītām divām nedēļām 29. oktobrī viņa 
nomira. 2. novembrī E. Žiglevicu apbedīja Rīgā, Jāņa draudzes kapos.49

Pēc nāves 1928. gadā E. Žiglevicu apbalvoja ar 3. šķiras Lāčplēša Kara 
ordeni, un viņa ir viens no spilgtākajiem piemēriem, kas raksturo sievietes 
nesavtīgo darbību Neatkarības kara laikā. Lāčplēša Kara ordeņa pieteikumā 
teikts: ”Elza Žiglevica krita par upuri savam tēvzemes mīlestības un patrio-
tisku pienākumu darbam. Viņu dzina uz ielas zem granātām ne vieglprātīga 
ziņkārība, ne kairinošu piedzīvojumu meklēšana briesmu pilnā atmosfērā, 
bet gan rūpes un gādība par tēvzemes sargu – karavīru miesīgo un garīgo 
labklājību cīņu vietās uz Daugavas krastiem.., paslepus savā sirdī viņa nesa 
līdzi stiprinošus un mīļus vārdus pagurušiem un no nesenām neveiksmēm 
sagrautiem karavīriem.”50
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SPK 1919. gada noteikumi tējnīcām (fragments). 
LVVA, 2498. l. f. 1. apr., 1. l.

Anna Rūmane-Ķeniņa 
(dzimusi 13.11.1877.) ar 

dēlu Tālivaldi 1920. gadā. 
Bermontiādes laikā organizēja 

SPK tējnīcu atvēršanu un 
darbību. 

Ikstena, N. Pārnākšana. 
Rīga: Garā pupa, 1993

Apgādības nozares pārziņā ietilpa arī karavīru tējnīcu organizēšana An-
nas Rūmanes-Ķeniņas pārraudzībā. Pirmo tējnīcu atvēra 8. oktobrī Voleru 
muižā žēlsirdīgās māsas Marijas Tobiasas51 vadībā. Kopumā oktobrī teritorijā 
no Bolderājas līdz Stukmaņiem atvēra 13 tējnīcu – Bolderājā (25. oktobrī), 
Sarkandaugavā (26. oktobrī), Mīlgrāvī (26. oktobrī) u. c. Karaspēkam 
pārvietojoties, tējnīcas Rīgā slēdza un atvēra jaunas, tuvāk karadarbības zo-
nai – Rembatē, Iecavā, Stukmaņos, Ieriķos, Balvos, Biržos, Vecgulbenē u. c. 52
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Tējnīcās karavīriem bez maksas izsniedza tēju, kafiju un sviestmai-
zes. Reizēm iespēju robežās izdeva arī tabaku, papirosus un ziepes. Tāpat 
ēdināšanas punktos bija ierīkots laikrakstu galds, kur karavīri uz vietas 
varēja izlasīt laikrakstus, ko nākamajā dienā nosūtīja uz fronti. Nereti tējnīcas 
uzņēmās arī papildu pienākumus.53 Piemēram, tējnīcu darbinieces piegādāja 
sausos produktus karavīriem, kuri sargāja Ikšķili un Doles salu un bija  
spiesti ilgstoši dzīvot zemnīcās, kā arī, kad karavīrus pārvietoja uz citu kau-
jas rajonu, viņiem līdzi deva ”ceļa maizi”.54

Tējnīcu darbību kontrolēja SPK izdotie noteikumi tējnīcām un tējnīcu 
darbiniecēm, kur bija uzskaitīti galvenie uzdevumi un nosacījumi. Darba 
laikā tējnīcu darbiniecēm bija aizliegtas jebkāda veida privātas sarunas ar 
karavīriem, tādējādi veicinot darba ražīgumu un kārtības uzturēšanu. Tāpat 
arī ārpus darba laika tējnīcu darbiniecēm bija jāievēro cieņa un atturība saziņā 
ar karavīriem, atceroties, ka ikviena darbiniece reprezentē SPK un no katras 
personiskās izturēšanās atkarīga korpusa reputācija.55

11. decembrī Armijas apgādības nozares SPK nodaļa sāka darboties Rīgas 
Kara slimnīcā A. Meierovicas un Dr. Alvīnes Rozentāles vadībā. Nodaļas uzde-

Karavīri un korpusa darbinieces pie SPK tējnīcas Katlakalnā 
1919. gada novembrī. LNVM krājums
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vumi slimnīcā bija kontrolēt produktu svēršanu, gatavošanu un izdalīšanu, 
noteikt nepieciešamību izsniegt papildu porcijas, kā arī gādāt par slimnieku 
garīgo dzīvi. No 1. novembra Kara slimnīcā darbojās arī SPK Literatūras un 
mākslas nodaļa. No SPK līdzekļiem abonēja 150 eksemplāru un saņēma 50 
bezmaksas eksemplāru avīžu, korpusa darbinieces rīkoja koncertus, kuros 
piedalījās daudzi pazīstami mākslinieki, piemēram, Biruta Skujeniece, Tija 
Banga, Aleksis Mierlauks u. c. Tāpat korpusa darbinieces palīdzēja slimnieku 
kopšanā un tīrības uzturēšanā un pēc iespējas centās palīdzēt karavīriem, kas 
atradās citās slimnīcās. Pavisam Kara slimnīcā darbojušās aptuveni 250 SPK 
darbinieces.56

Veļas nozare darbu uzsāka oktobra sākumā. Tās vadītāja bija Johanna 
Reinharda, kā nodaļu vadītājas aktīvi darbojās arī Marta Petrova, Mari-
ja Golta, Kirkuma, H. Ruškēvica un M. Kalniņa. Nozare veica negatavu 
materiālu pārstrādi veļā un apģērbā. Materiālus galvenokārt ieguva no armi-
jas Saimniecības pārvaldes un ziedojumu ceļā. Jāatzīmē, ka lielu daudzumu 
veļas izgatavoja no ASV miltu maisiem. SPK skaidroja: ”Nekas netiek projām 
mests: no lielākiem gabaliem šuj kreklus, bikses, palagus, no mazākiem – 
dvieļus, autus, kabatas lakatus, no lupatām ada kurpes.” Nereti materiālus 
sievietēm deva uz mājām, lai darbs tiktu veikts tur.57

Veļas izgatavošanā piesaistīja vairākas skolas un sabiedriskās organizācijas, 
kā arī aptuveni 250 privātpersonu. Organizāciju vidū bija Demokrātiskais 
dāmu pulciņš, Skolotāju arodnieciskā savienība, Skolotāju savienība, Kartiņu 
nodaļa, Sociāldemokrātiskais jaunatnes pulciņš. Šajā darbā iesaistījās arī 
SPK nozare pie Satiksmes un darba ministrijas. Aktīvu dalību ņēma skolēni 
no septiņām Rīgas pamatskolām un 13 vidusskolām, piemēram, Millera 
ģimnāzijas un Pilsētas vācu meiteņu skolas.58

Karavīru apbedīšanas nozare darbu uzsāka 1919. gada 24. oktobrī Mil-
das Sleikšas vadībā. Sākotnēji nozarē darbojās 10 darbinieces, bet novembrī 
darbinieču skaits jau sasniedza 14. Kopumā nozare pildīja šādus uzdevumus: 
ziņu ievākšana no slimnīcām par kritušajiem karavīriem, kapliču un zārku 
dekorēšana u. c. priekšdarbi bēru sarīkošanai, zārku sagāde un piesūtīšana 
slimnīcām, ziņu sniegšana piederīgajiem un izziņošana laikrakstos, 
nezināmo kritušo fotogrāfiju uzņemšana un identitātes noskaidrošana, no 
frontes atsūtīto un slimnīcās esošo kritušo pārvešana uz Brāļu kapiem un to 
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apglabāšana, kritušo pārvešana pēc piederīgo pieprasījuma. Korpusa vadība 
atzina, ka ”šīs nozares darbs ir viens no visgrūtākajiem darbiem sievietei, kur 
no kara lauka atvesto sasalušo līķu iezārkošana saistīta ar lielām grūtībām”59.

Pirmā SPK kritušo apbedīšana, kurā Brāļu kapos apglabāja 16 kritušos 
karavīrus, notika 26. oktobrī. Lielākās bēres sarīkoja 26. novembrī, kad 
apbedīja 90 karavīru. Kopumā 1919. gada oktobrī—decembrī noorganizēja 
10 apbedīšanas, apglabājot 277 kritušos. Iespēju robežās nozare gādāja par 
godpilnu un svinīgu bēru sarīkošanu un par bērēm plaši izziņoja laikrak-
stos.60

1920. gada sākumā, karadarbībai norimstot, pirmā savu darbību izbeidza 
Karavīru apbedīšanas nozare. Jau 6. februārī pieņēma lēmumu likvidēt šo 
nozari, tomēr darbu līdz martam vēl turpināja viena darbiniece, kura sniedza 
nepieciešamās atskaites un norādījumus un risināja citus organizatoriskus 
jautājumus, kā arī rūpējās par Kara slimnīcā no ievainojumiem un slimībām 
mirušo karavīru apglabāšanu. Darbības laikā nozare sarīkoja bēres 924 
kritušajiem karavīriem – 867 zināmiem un 57 nezināmiem.61

Bibliotēkas nozares vadītājas pienākumus uzņēmās H. Kaire. Bez viņas 
darbojās 24 darbinieces, lielākoties studentes. Galvenais nozares uzdevums 
bija organizēt ceļojošas bibliotēkas, ko veidoja ziedotās grāmatas. Šim uzde-
vumam tika sarīkoti speciāli ziedošanas punkti, un līdz 27. oktobrim nozare 
ziedojumos bija saņēmusi jau 560 grāmatu latviešu valodā, 216 krievu, 43 
vācu, 10 lietuviešu, vienu franču valodā, kā arī 10 nošu burtnīcas. Kopumā 
nozarei izdevās noorganizēt un izsūtīt 43 bibliotēkas, no kurām 16  izsūtīja 
uz fronti.62

Nozare pie Satiksmes un darba ministrijas darbību uzsāka 1919. gada  
17. novembrī Paulīnes Hermanovskas un Elzas Klaustiņas vadībā, tās centrālā 
atrašanās vieta bija Gogoļa iela 3. Šī nozare veica funkcijas, kas piekrita citām 
nozarēm, piemēram, ziedojumu vākšana, armijas apgāde u. c., bet svarīgākā 
bija nozares vadītā darbnīca, kas nodarbojās ar veļas un apģērba šūšanu, kā 
arī labošanu.63

Sociālās apgādības nozares dibināšanas nepieciešamību noteica apstāklis, 
ka bija izveidojušies vairāki uzdevumi, kas nebija tieši saistīti ar sākotnējo 
mērķi – palīdzību armijai. Amerikas Sarkanā Krusta piedāvājums SPK piešķirt 
izdalīšanai trūcīgajiem iedzīvotājiem dažādus apģērba gabalus, sadarbība ar 
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Ivande, K. Sieviešu palīdzības 
korpusa “Sieviešu Zelta fonds”. 

Latvijas Sargs. 1919. Nr. 186. 11. nov.

Ivande Kaija. LVVA, 3234. f., 
33. apr., 42889. l.
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Amerikas misiju, kā arī nepieciešamība sniegt palīdzību trūkumcietējiem notei-
ca jaunas nozares nepieciešamību. Darbība skolotājas Olgas Jesenas vadībā tika 
uzsākta 1919. gada novembrī. Tās pirmais uzdevums bija veikt Rīgas un Rīgas 
nomaļu trūcīgo iedzīvotāju, nespējnieku un karā iesaukto ģimeņu reģistrāciju, 
neraugoties uz trūcīgo tautību. 1919. gada nogalē SPK izdarītajā reģistrācijā 
Rīgā apzināja 14 121 trūcīgu bērnu. Citās reģistrācijās, ko veica ārpus Rīgas, tika 
apzināti vēl  23 624 bērni. Tāpat visā Latvijā reģistrēja ap 102 880 nespējnieku. 
Sociālo palīdzību galvenokārt sniedza karavīru ģimenēm. Īpaši nozīmīga no-
zares darbība kļuva, norimstot kara situācijai, kad priekšplānā izvirzījās sociālo 
problēmu risināšana valstī.64

Sieviešu Zelta fondu dibināja 1919. gada 5. novembrī pēc rakstnie-
ces Ivandes Kaijas65 (īstajā vārdā Antonija Lūkina) iniciatīvas. I. Kaija dar-
bam SPK pieteicās 1919. gada 14. oktobrī un darbojās Klaustiņa ģimnāzijā 
esošajā karavīru mēteļu darbnīcā, kas bija padota Veļas nozarei. 5. novembrī 
laikrakstā ”Latvijas Sargs” publicēts Ivandes Kaijas uzsaukums latviešu 
sievietēm, kurā rakstniece ierosina dibināt Zelta fondu. Tajā aicina: ”Dodat 
bez apdomas visu savu zeltu, lai Latvija var būt lepna uz savu Sieviešu Zelta 
fondu. Ja arī Latviju jūs napadarīsat bagātu, tad jūsu solis būs tomēr skaists 
rokas mājiens pasaules un vēstures priekšā.”66

Fonda mērķis bija vākt ziedojumus Latvijas valsts labā, un savāktos 
cēlmetālus paredzēja nodot Valsts zelta fondam. Nozares priekšnieces amatu 
pēc SPK lūguma uzņēmās tās dibinātāja I. Kaija. Nedaudz vēlāk nodibināja 
Zelta fonda komiteju, kurā līdz ar I. Kaiju darbojās Klāra Kalniņa, ārste 
Anastasija Čikste67, Maija Cielēna68, Ada Benfelde69, Lūcija Kuršinska70, 
Emīlija Zemgale71, Marija Jurjāne72 un Helēna Jurjāne. Komitejas uzdevumi 
bija ziedojumu vākšanas pārzināšana, ziedotāju un ziedoto lietu uzskaite, 
apsardzība u. c.73

Ziedotāju atsaucība bija liela. Elza Klaustiņa atceras: ”..kāds no ziedotājiem 
noņēma no pirksta savu laulības gredzenu un sacīja: ”Tas ir viss, kas man no 
zelta vai sudraba pieder. Lūdzu, ņemiet to.” Cits atdeva savu pulksteni. Kāda 
jaunava izbēra uz galda veselu sauju sīku gredzentiņu, spirālīšu, visu, ko 
varēja saukt par rotas lietām, un teica: ”Lūdzu, ņemiet!””74

Fonds darbību izbeidza 1920. gada aprīlī. 1920. gada 12. jūnijā Valsts kases 
telpās notika Finanšu ministrijas izveidotas komitejas sēde V. Āboltiņa vadībā, 
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kas pieņēma Sieviešu Zelta fonda savāktās vērtības un tās iemaksāja Valsts 
kasē. Valsts kasē no Sieviešu Zelta fonda ienāca ap 400 000 Latvijas rubļu.75

Sporta nozari dibināja 16. decembrī Mildas Ķempeles76 vadībā, kad 
karadarbība Rīgā bija norimusi. Sākotnēji tajā darbojās 15 darbinieces, bet 
vēlāk to skaits palielinājās līdz 30. Nozares mērķis bija veicināt sportisku, 
veselīgu dzīvesveidu karavīru vidū, kas būtu ne vien lietderīgi, bet arī 
veicinātu katra fizisko sagatavotību, tādējādi kāpinot kaujasspējas. Tomēr 
aktīvāku darbību nozare izvērsa vēlākā laikā, iekārtojot futbola, vieglatlētikas, 
tenisa u. c. sporta laukumus, kā arī no Somijas iegādājoties sporta inventāru, 
tādējādi būtiski papildinot Latvijas armijas karavīru brīvā laika pavadīšanas 
iespējas.77

Secinājumi

SPK armijas palīdzības darbs aptvēra plašu darbības loku, iekļaujot 
apgādes, ēdināšanas, sanitārās, izklaides u. c. funkcijas. Ēdināšanas punktu 
un tējnīcu iekārtošana un uzturēšana ievērojami atviegloja karavīru ikdie-
nu, tādējādi kāpinot viņu kaujasspējas un armijas Saimniecības pārvaldes 
darbu. Tas pats sakāms par apgādes darbu, ko veica SPK. Karavīrus frontē 
apgādāja ar siltām zeķēm, cimdiem, veļu un pārsienamajiem materiāliem. 
Tā kā lielākajai daļai karavīru bija gadalaikam un karadarbībai nepiemērots 
apģērbs, šai palīdzības akcijai bija ārkārtīgi liela nozīme. 

Ne mazāk nozīmīgs bija sociālais darbs, ko veica sieviešu korpuss. 
Sākotnēji nepieciešamību pēc šādas jomas noteica sadarbība ar Amerikas 
Sarkano Krustu, bet pakāpeniski tam aizvien vairāk pievērsās pats korpuss 
un sevišķi plašu darbību šajā jomā izvērsa jau pēc Bermontiādes beigām, 
iezīmējot korpusa nākotnes darbības virzību. Kara izpostītajā Latvijā, kur 
neskaitāms daudzums cilvēku bija zaudējis tuviniekus, to skaitā apgādniekus, 
mantu un bija nonācis grūtos apstākļos, sociālās palīdzības darbs bija īpaši 
nepieciešams. 

Paralēli sadarbības izvēršanai ar militārajām institūcijām tā tika veido-
ta arī ar valsts un pašvaldību iestādēm. Sieviešu Zelta fonds var kalpot kā 
spilgtākais piemērs korpusa attiecībām ar Latvijas valdību. Tautas brīvprātīgie 
ziedojumi un Latvijas sieviešu darbs, tos savācot, palīdzēja nostiprināt Valsts 
kasi smagā brīdī, kad līdzekļu ieplūšana fondā bija sevišķi nozīmīga. 

Latvijas sieviešu organizācijai bija arī starptautiska loma. Dibinot divas 
nodaļas ārzemēs un izvēršot sadarbību ar valstīm no dažādiem kontinen- 
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tiem, organizācija ne vien informēja par jaundibinātās valsts eksistenci, bet arī 
piesaistīja būtiskus līdzekļus Latvijas vajadzību apmierināšanai, piemēram, 
palīdzībai bērniem un trūkumcietējiem. 

Korpusa nodaļu tīkls aptvēra visu Latviju. Tā bija pirmā neatkarīgās Lat-
vijas sieviešu organizācija. Korpusa dibināšanai bija nozīmīga loma sieviešu 
sabiedriskā stāvokļa mainīšanā. Iepriekš tikai neliela daļa Latvijas sieviešu 
bija sabiedriski aktīva, bet Neatkarības kara laikā liels skaits sieviešu, 
piedaloties korpusa darbībā, iekļāvās arī sabiedriskajā dzīvē. Tikai pēc tam, 
kad sevi kā dzīvotspējīgu un veiksmīgu organizāciju bija pierādījis Sieviešu 
palīdzības korpuss, tika dibinātas citas ietekmīgas starpkaru Latvijas sieviešu 
politikās un sociālās organizācijas, piemēram, Latvijas sieviešu savienība, 
Latvju sieviešu apvienība un Latvju sieviešu nacionālā līga.

Korpusa darbība Brīvības cīņu laikā par spīti dažādiem sarežģījumiem 
un sīkiem pārkāpumiem vērtējama pozitīvi. Vispāratzīts ir fakts, ka valsts 
neatkarības izcīnīšana, īpaši uzvara pār P. Bermonta armiju, bija visu Lat-
vijas iedzīvotāju, ne tikai karavīru nopelns. Būtisku un neaizvietojamu 
ieguldījumu sniedza Latvijas sievietes, kuras veltīja brīvo laiku, nereti riskējot 
arī ar dzīvību, brīvprātīgam un plašam armijas un sabiedrības palīdzības 
darbam. Tas pozitīvi ietekmēja ne tikai situāciju armijā, bet arī valstī kopumā.
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Aiga Bērziņa

latvian women’s relief corps during 
the bermondt affair, october–december 1919

The Women’s Relief Corps (WRC) under the guidance of Captain 
A.Galindom was founded on September 22, 1919 as the rear service support 
of the regular army. The formation activities of WRC were hindered and 



179latvijas sieviešu palīdzības korpuss bermontiādes laikā

stopped by the Bermondt army attack, consequently WRC focused its 
activities on active aid. The main activities of the corps were concentrated in 
Riga, where eight sectors were in action during the Bermondt Affair and the 
ninth was founded in the end of 1919. At the same time the operation was 
launched in the provinces as well, where the first divisions were founded. As 
the network grew, the WRC centre was established in Riga, which coordinated 
the operation of WRC, and in the beginning of December the Corps was 
divided into two large groups: WRC Riga divisions and sections and WRC 
divisions and sections outside Riga. WRC relief work covered a wide range of 
activities, including supplies, catering, sanitary, entertainment etc. functions. 
Catering stations and tearooms operated by WRC greatly eased the daily 
life of soldiers, thereby increasing their combat capability and the work of 
the Administrative Department of the army. The same holds true for the 
supply work carried out by WRC. Soldiers on frontline were supplied with 
warm socks, gloves, underwear and dressing materials. Since the clothing 
of majority of the soldiers was inappropriate, this aid campaign was of utter 
importance.  No less important was the social work of the Women’s Corps. 
Initially the activities in this sphere were determined by the cooperation with 
the American Red Cross, but gradually the Corps itself became more focused 
on it, especially expanding social activities after the end of the Bermondt 
Affair thus marking the future direction of the relief activities. The social 
services were badly needed in war-torn Latvia. 

The activities of the Corps during the Freedom fights despite various 
difficulties and misdemeanors should be appreciated. It is generally 
accepted that the two victories - the victory over the Bermondt’s army and 
independence of the state were won by all residents of Latvia, not only 
soldiers. Contribution of the Latvian women who accomplished relief work, 
often at the risk of their lives, was fundamental. It had a positive impact not 
only on the situation in the army but also the country as a whole.

Key words: Latvian Women’s Relief Corps, rear service support of the army, 
relief work, social activities, War of Independence, Bermondt Affair
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