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Ēriks Jēkabsons

amerikas savienoto valstu jaunekļu 
kristīgās savienības (ymca; young men 

christian association) un jaunavu kristīgās 
savienības (ywca; young women christian 
association) darbība latvijā 1920.–1922. gadā

raksts sniedz ieskatu divu radniecīgu amerikas Savienoto valstu nevalstisko organizāciju – 
Jaunekļu kristīgās savienības (YMCA) un Jaunavu kristīgās savienības (YWCA) darbībā latvijā 
1920.–1922. gadā, kad tās, sevišķi pirmā, sniedza ļoti nozīmīgu atbalstu latvijas valstij un tās 
iedzīvotājiem. YMCA atbalsts galvenokārt izpaudās kā palīdzība latvijas armijas karavīriem un 
klubu ierīkošana, kur karavīri varēja ne tikai iegādāties ēdienus un bezalkoholiskos dzērienus, 
bet arī lasīt presi un literatūru, skatīties kino, nodarboties ar sportu utt. 
Atslēgvārdi: YWCA, YMCA, latvijas armija Neatkarības karā un pēc tā, palīdzības darbs, sporta 
vēsture latvijā.   

laikposmā no 1918. gada, kad aSv valdība pirmo reizi saskārās ar 
neatkarīgas latvijas pastāvēšanas jautājumu, līdz 1922. gadam, kad šī 
lielvalsts pēc ilgas vilcināšanās izšķīrās atzīt latviju, Igauniju un lietuvu de 
iure, tās attieksmē bija vērojama nenoteiktība, nevēlēšanās pieļaut iedomātās 
nelielinieciskās nākotnes Krievijas interešu aizskaršanu. vienlaikus aSv 
valdošās aprindas izrādīja paaugstinātu ieinteresētību lielinieciskās Padomju 
Krievijas politiskā iespaida izplatīšanās nepieļaušanā, kā arī, saskaņā ar 
pārējām antantes lielvalstīm, tās politiskās iekārtas maiņā. Sakarā ar to 
amerikāņi izrādīja sevišķu interesi arī par baltijas valstīm un latviju tajā skaitā, 
jo šīs valstis robežojās ar Padomju Krieviju. Pēc aSv vadītāju pieņēmuma, 
lieliniecisma tālāku izplatīšanos pasaules kara izpostītajā un novājinātajā 

vēsture
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Eiropā bija iespējams apturēt, novēršot trūkumu, badu un slimības visvairāk 
cietušajās valstīs. tieši tāpēc aSv iesaistījās minēto (īpaši austrumeiropas) 
valstu atbalstīšanā ar pārtiku un nepieciešamajām ikdienas patēriņa precēm.1 
Nozīmīgs bija arī aSv nevalstisko organizāciju sniegtais humanitārais 
atbalsts cietušo valstu iedzīvotājiem. latvijas piemērā uzskatāmi var redzēt 
amerikāņu palīdzības raksturu un apjomu. tā bija atbilstoša savas valdības 
ārpolitikai austrumeiropā. vienlaikus nav noliedzamas atsevišķu aSv 
pilsoņu un tautas daļas kopumā dziļās simpātijas pret jauno latvijas valsti 
un vēlēšanās palīdzēt tās jaunuzbūvē un aizsardzībā. 

Palīdzības sniegšanā latvijas iedzīvotājiem jau 1919. gadā iesaistījās aSv 
valdības struktūra amerikāņu Palīdzības administrācija un nevalstiskais 
amerikas Sarkanais Krusts, bet 1920. gadā – aSv Jaunekļu kristīgā savienība 
(YMCA; Young Men Christian Association) un aSv Jaunavu kristīgā savienība 
(YWCA; Young Women Christian Association). 1844. gadā anglijā dibinātā 
organizācija, kuras mērķis bija kristīgo vērtību praktiska izplatīšana 
sabiedrībā, attīstot “veselīgu garu, prātu un miesu”, kopš 1855. gada kļuva 
par vispasaules organizāciju. No paša sākuma spēcīgas organizācijas darbojās 
anglijā, Kanādā, austrālijā, aSv, Šveicē, beļģijā, vācijā, Francijā, Nīderlandē 
u. c. 1900. gadā Ziemeļamerikas YMCA uzsāka darbību ar izceļotājiem uz 
ameriku Eiropas ostu pilsētās, bet 1910. gadā organizācija aSv un vācijā 
bija cieši saistīta ar skautu kustības pirmsākumiem. arī mūsdienās YMCA 
kustība aptver vairāk par 45 miljoniem biedru 124 valstīs. Uz līdzīgiem 
pamatprincipiem darbojās arī YWCA (viens no tās darbības galvenajiem 
pamatprincipiem bija cīņa par sieviešu līdztiesību un sociālā statusa 
uzlabošanu), kura savu darbību latvijā uzsāka 1921. gadā. tās pirmsākums 
bija anglijā 1855. gadā, bet no 1898. gada YWCA bija vispasaules organizācija 
(mūsdienās – vislielākā sieviešu organizācija pasaulē).

YMCA

Jau pirms Pirmā pasaules kara liepājā – Krievijas impērijas ostas pilsētā – 
bija uzsācis darbu YMCA sekretārs. 1914. gada aprīlī viņš sagaidīja 10 liepājas 
ostā iebraucošos kuģus, kuru pasažieriem sniedza dažāda veida palīdzību.2

1920. gada janvārī Polijas karaspēks ieņēma daugavpili, un drīz pēc tam 
šajā pilsētā ieradās arī Polijas armijas paspārnē darbojošās amerikāņu YMCA 
locekļi, kuri uzturējās šeit līdz aprīlim, kad kopā ar galvenajiem poļu spēkiem 
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no latvijas pārcēlās uz fronti Ukrainā. daugavpils centrā tika atvērta ar aSv 
karogu rotāta YMCA kantīne, ko vadīja bijušais Ilinoisas štata skolotājs, aSv 
armijas kapteinis Hoffe. tajā par divas reizes zemākām cenām (salīdzinājumā 
ar citām vietām) poļu karavīri varēja iegādāties kakao ar kondensēto pienu, 
uzkodas, lētas amerikāņu cigaretes. varēja spēlēt galda spēles un lasīt 
jaunākos piesūtītos laikrakstus. Kantīnes pārzinim darbā palīdzēja kantīnei 
piekomandēts, poļu gūstā kritis sarkanarmietis.3 tomēr oficiāli YMCA 
pārstāvji daugavpilī nedarbojās latvijā, bet formāli vienkārši funkcionēja 
Polijas armijas sastāvā, savukārt poļu karaspēks sadarbojās ar latvijas armiju 
dienvidlatgales atbrīvošanas operācijas laikā.

latvijas Ministru prezidents Kārlis Ulmanis un latvijas armijas 
virspavēlnieks Jānis balodis (atsevišķās vēstulēs) pēc latvijas armijas aviācijas 
parkā dienošā amerikāņu pulkvežleitnanta džozefa Čārlza Stēlina (Stehlin)4 

ieteikuma (viņš sagatavoja arī YMCA nosūtāmā pirmā valdības raksta 
projektu5) jau 1920. gada 12. martā vērsās pie YMCA vadības ar piedāvājumu 
apsvērt iespēju uzsākt šīs organizācijas darbu arī latvijas armijā. viņi uzsvēra 
latvijas armijas un valsts smago stāvokli, kuru atbalsts ievērojami atvieglotu: 
“Šī palīdzība varētu labākajā veidā iespaidot karavīru cīņasgaru, kas paši savām acīm 
redzētu aizokeāna nācijas simpātijas viņu cīņai pret civilizācijas ienaidniekiem.”6 
3. aprīlī pienāca organizācijas vecākā Eiropas sekretāra Gordona l. berija 
(Berry) parakstīta atbilde no biroja Ženēvā, kurā viņš informēja J. balodi, 
ka nosūta d. Stēlinam tālāknodošanai pārskatu par YMCA līdzšinējo 
darbību Igaunijā (tur bija izveidots štābs ar četriem sekretāriem, tā galvenais 
uzdevums – palīdzēt krievu bēgļiem). Stēlinam tika uzdots rīgā paskaidrot, 
ka jautājumu nevar izšķirt pirms deriusa a. deivisa (Darius A. Davis) – 
organizācijas vecākā sekretāra Eiropā – ierašanās maijā.7

Jautājumu izšķīra pozitīvi un 1920. gada 18. jūnijā G. berijs no Parī-
zes – YMCA Galvenās mītnes Eiropā – informēja par to latvijas armijas 
virspavēlnieku J. balodi. vēstulē tika paziņots, ka nolemts uzsākt darbu 
latvijā “ar nelielu sekretāru skaitu, kuri tomēr, jācer, ar vietējo darbinieku palīdzību 
spēs izveidot tādu programmu, kāda darbojas citu Eiropas valstu armijās un kura 
izrādīsies materiāli lietderīga tiem cilvēkiem Latvijas armijā, kurus tā sasniegs”. 
G. berijs arī paziņoja, ka par organizācijas vecāko sekretāru latvijā iecelts 
aira raimonds lainss (Lines), kurš pirms tam bija strādājis par YMCA 
ģenerālsekretāru bombejā, austrumāfrikā un tādējādi ir pilnībā pazīstams ar 
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organizācijas kara laiku “ārkārtas” programmas (Emergency Program) darbu, 
tāpat – ka pamatdarbībai nepieciešamie materiāli jau nosūtīti uz rīgu, bet 
kinematogrāfa inventārs u. c. tiks nosūtīts tuvākajā laikā, tiklīdz a. lainss 
ziņos par nepieciešamo apjomu.8

organizācijas pārstāvji ieradās latvijā 1920. gada 23. jūlijā un 27. jūlijā 
rīgā tika noslēgts YMCA un latvijas armijas virspavēlniecības līgums par 
sadarbību, kas paredzēja, ka YMCA ierīko telpas, bet ar iekārtām, kurināmo 
un apgaismojumu tās apgādā latvijas apsardzības resors. latvijas puse 
apņēmās arī nodrošināt transportu preču nogādāšanai uz karaspēka daļām 
un piešķirt virsnieku tiesības tos pavadošām YMCA amatpersonām, latvijas 
kara resors YMCA iegādātās automašīnas nodrošina ar garāžām un remontu, 
kā arī piešķir degvielu par iepirkuma cenām, YMCA sarakste latvijā ar pasta, 
telegrāfa vai kurjeru starpniecību tiek uzskatīta par militāru korespondenci 
un nav apliekama ar maksu, YMCA iestādēm tiek piekomandēts 
nepieciešamais kareivju un instruktoru skaits palīgfunkciju veikšanai, kas 
saņem atalgojumu no latvijas armijas. turklāt līgums noteica, ka YMCA 
klubos var tikt pārdotas arī preces no latvijas armijas noliktavām par latviešu 
puses noteiktām (“militārām”) cenām.9 dienā, kad armijas virspavēlnieks 
J. balodis apstiprināja parakstīto līgumu – 16. augustā, virspavēlnieka štābs 
informēja par to YMCA vadību.10 latvijas prese atzīmēja, ka organizācijas 
galvenais mērķis latvijā ir veidot un uzturēt karavīru atpūtas klubus, ko tā 
ar panākumiem veikusi pasaules kara laikā Francijā un beļģijā, bet “mūsu 
iestādes dara visu, lai veicinātu amerikāņu jauno pasākumu”.11

tūlīt pēc līguma noslēgšanas abu tā parakstītāju no YMCA puses – 
organizācijas galvenā pārstāvja (vecākā sekretāra) latvijā a. lainsa12 un 
ģenerālsekretāra dž. a. Šafhauzera (Schaffhauser) – vadībā tā uzsāka savu 
darbību latvijas armijā, saņemot visu nepieciešamo atbalstu un palīdzību no 
latvijas armijas virspavēlnieka štāba un latvijas valdības. Norisinājās aktīva 
sarakste starp YMCA vadību un Ministru prezidentu K. Ulmani, kā arī viņa 
pēcnācēju šajā amatā Z. Meierovicu (vecākais sekretārs vairākkārt griezās pie 
K. Ulmaņa ar lūgumu pēc atbalsta dažādos jautājumos (piemēram, panākt 
amerikāņu pa jūras ceļu sūtītās pārtikas un citu preču neaizturēšanu muitā 
1921. gada 22. aprīlī utt.), ko arī saņēma.13 Septembra sākumā tika iecelti trīs 
YMCA sekretāri provincē – Herberts brants daugavpilī, alfreds Mašeks 
(Maschek) Kārsavā (vēlāk rīgā, Maskavas ielā) un bijušais pulkvedis Klementijs 
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didorovs rēzeknē.14 organizācijas pārvalde atradās rīgā, Elizabetes ielā 
9a, vēlāk – tērbatas ielā 4 (Skolas ielā 1, šī adrese figurē uz dažām YMCA 
veidlapām, atradās organizācijas centrālais karavīru klubs). līdz gada beigām 
organizācijai latvijā piešķirto līdzekļu ietvaros (25 000 dolāru15) frontes 
joslā tika organizētas bezmaksas kinoizrādes karavīriem, kā arī 1920. gada 
septembrī–novembrī atvērti un uzturēti divi karavīru klubi rīgā, pa vienam 
daugavpilī, rēzeknē un rozenavā (no turienes tas 1921. gada sākumā tika 
pārvietots uz ludzu). Neilgu laiku klubs darbojās arī Kārsavā. turklāt 1921. 
gada vasarā organizācija dāvāja galda spēles un rakstāmpiederumus arī 
Kurzemes divīzijas karavīru klubam liepājā.16 tiesa, YMCA vadība nespēja 
izpildīt personiski Ministru prezidenta K. Ulmaņa izteikto lūgumu par kluba 
atvēršanu liepājā, kaut arī 1921. gada 7. janvārī a. lainss apgalvoja latvijas 
valdības vadītājam, ka šis jautājums tiek apsvērts.17

Jau 1920. gada septembra sākumā armijas virspavēlnieka štābs deva 
telegrāfisku rīkojumu daugavpils, rēzeknes un Kārsavas komandantiem 
sagatavot ēkas klubu ierīkošanai un “arī citā ziņā sniegt palīdzību”.18 No paša 
sākuma pastāvēja īpaša vienošanās ar daugavpils un rēzeknes garnizonu 
priekšniekiem par bezmaksas elektroenerģijas piegādi YMCA klubiem 
kinofilmu demonstrēšanai.19 tiesa, dažkārt sadarbība nenoritēja pilnīgi gludi, 
ko apliecina a. lainsa 1920. gada 5. novembra lūgums dot rīkojumu rēzeknes 
komandantam piegādāt kluba darbībai nepieciešamo malku, jo šajā jautājumā 
ar sekretāru un kluba vadītāju K. didorovu radušās domstarpības. vienlaikus 
viņš uzsvēra atbalstu savai organizācijai no garnizonu vadības daugavpilī un 
rīgā, kur šajā laikā tika atklāts klubs Maskavas priekšpilsētā, Maskavas ielā 
140. namā. Par zināmu, kaut arī acīmredzami pārejošu nesaprašanos liecina 
a. lainsa tālāk rakstītais (armijas virspavēlnieka štābā 1920. gada novembrī 
veiktā tulkojumā no oriģināla angļu valodā): “Man ticis zināms, ka kāds no Jūsu 
štāba virsniekiem ir tajās domās, it kā mūsu iestāde iesitot [domāts: pelna. – Ē. J.] 
naudu. Tas ir pilnīgi nepareizi, jo mēs nevis iesitam naudu, bet gan izdodam lielas 
summas. Turklāt, ja Jūs jeb kāda no armijas jeb valdības iestādēm domā, ka mūsu 
iestāde iesit naudu, tad mūsu grāmatas būs vienmēr pieietamas priekš pārliecināšanās. 
Varu paskaidrot, ka pēc mūsu Parīzes galvenā štāba noteikumiem mums jāņem maksa 
par tēju, kafiju, kakao un cepumiem, lai atmaksātu šo produktu iepirkšanas cenu. Pie 
šīs iepirkšanas cenas aprēķināšanas nekādā ziņā netiek pieskaitīti algas, operatīvie 
izdevumi un citi izdevumi un, kā līdz šim, tā arī turpmāk mēs nevēlamies pelnīt 
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nevienas kapeikas uz mūsu darbu. Šo rakstu jums priekš informācijas un ceru, ka 
neviena armijas jeb valdības iestāde nenāks ar aizdomām, it kā mēs dzenam savās 
kantīnēs peļņu.”20 

Savukārt arī latvijas iestādes, meklējot telpas YMCA klubam rīgā, 
saskārās ar zināmām grūtībām. 21. augustā armijas virspavēlnieka štāba 
komandantūras dzīvokļu pārvaldes priekšnieks ziņoja komandantam, 
ka saskaņā ar armijas virspavēlnieka mutisku pavēli viņš atradis klubam 
(kinematogrāfam, bibliotēkai, sporta zālei u.c.) piemērotas telpas lielajā 
rīgas latviešu biedrības namā. rezultātā izveidota komisija no armijas un 
biedrības vadības pārstāvjiem zvērināta advokāta Jāņa Krastkalna vadībā 
un pēdējie uzstādījuši absolūti nepieņemamus nomas maksas noteikumus 
(180 000 latvijas rubļu gadā, kaut arī līdzšinējie nama ienākumi veidoja 
tikai 72 000 rubļu), turklāt uzņemoties arī apmaksāt garderobistu, ekonomu, 
apkurināšanu, remontu, apgaismošanu u. c., kā arī sešas reizes mēnesī 
atbrīvojot telpas pašas biedrības vajadzībām. Pārvaldes priekšnieks, kuru 
atbalstīja arī sakaru virsnieks pie YMCA Herberts brašņevics, lūdza namu 
vienkārši rekvizēt, ievērojot to, ka ““Ziemeļamerikas Kristīgo jaunekļu savienība” 
ir ļoti apmierināta ar minētām telpām un caur projektējamām no savienības 
labierīcībām nāktu sevišķi labumi mūsu karavīriem priekš lietderīgas laika pavadīšanas 
un ka citas piemērotas telpas nav iespējams atrast.” tomēr virspavēlnieka štābs 
neizšķīrās par tik radikālu soli21 un meklēja telpas citur.      

1920. gada 31. oktobrī un vēlreiz decembra sākumā klubus latgalē 
apmeklēja latvijas armijas virspavēlnieks J. balodis. visumā palikdams 
gandarīts ar tajos redzēto, viņš 6. decembra vēstulē a. lainsam tomēr izteica 
neapmierinātību ar daudzajām klubu amatpersonām – “ārzemniekiem”, 
vairāki no kuriem nav pratuši latviešu valodu, tādējādi izraisot neuzticību 
apmeklētājos – karavīros, kuri spiesti runāt ar tiem krieviski: “Tas rada arī 
zināmu neuzticību un lietas labā ļoti būtu vēlams palielināt pēc iespējas latviešu 
personāla skaitu.” viņš arī piedāvāja pēc pieprasījuma nosūtīt YMCA 
rīcībā spējīgus, latviešu valodu protošus darbiniekus.22 atbildē a. lainss 
apgalvoja, ka tas nav noticis ar nodomu, jo amerikā netiek praktizēta šāda 
“diskriminācija”. tomēr viņš atzina, ka latvijā valdošie īpatnējie apstākļi 
izvirza savas prasības, un apsolīja panākt, ka viss apkalpojošais personāls 
prastu latviešu valodu un turpmāk izvairītos no “jebkāda veida diskusijām 
par politiku”. Sekoja piebilde, ka YMCA vienīgais mērķis latvijā ir kalpot 
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karaspēkam un organizācija nekādā veidā nav saistīta ar aSv valdību (kaut 
gan kara laikā pastāvējusi saikne ar aSv armiju). Sakarā ar minēto 20. decembrī 
tika nomainīts daugavpils kluba pārzinis vācietis H. brants. organizācijā 
kopumā tika nodarbināti samērā daudzi vietējie iedzīvotāji. Šajā laikā kluba 
pārzinis daugavpilī bija ar latvieti precētais bijušais latvijas armijas leitnants 
igaunis adalberts Kergs. No pārējiem 9 darbiniekiem 5 bija latvieši, 2 – krievi, 
pa vienam lietuvietim un polim. Savukārt rēzeknē, kur no 11 darbiniekiem 
latvieši bija 7, darbu kā YMCA sekretārs vadīja latvijas pilsonis, bijušais 
Krievijas armijas pulkvedis Klementijs didorovs23, kura iecelšanai amatā bija 
piekritis latvijas armijas virspavēlnieks J. balodis. latviešu sievietes, kuras 
strādāja kantīnē, bija no Sieviešu palīdzības korpusa. ludzā darbu vadīja 
franču–vācu izcelsmes latvijas pilsonis augusts Sikards, kurš, tāpat kā pārējie 
darbinieki, bija dienējis bijušajā vācbaltiešu landesvērā (vēlākajos latvijas 
armijas vācu zemessargos), bet kopumā šajā klubā strādāja 9 baltvācieši 
un 1 krieviete. YMCA bija uzsākusi sadarbību tieši ar vācu zemessargu 
karavīriem (pēc pārdēvēšanas par 13. tukuma kājnieku pulku) rozenavā, 
no kurienes kantīne ar visiem darbiniekiem tika pārcelta uz ludzu. tomēr 
lielais nelatviešu daudzums starp darbiniekiem vēl 1921. gada martā izraisīja 
J. baloža nepatiku un viņš, pamatojoties uz valsts drošības apsvērumiem, 
vēlreiz lūdza a. lainsu nomainīt kantīnēs latgalē nelatviešus ar latviešiem. 
7. martā J. balodis konkrēti lūdza apsvērt iespēju nodarbināt klubos ludzā, 
rēzeknē un daugavpilī vairāk latviski runājošu cilvēku. 14. martā a. lainss 
apsolīja uzdot šo jautājumu vēlreiz noskaidrot, solot dot galīgo atbildi.24 12. 
aprīlī a. lainss pieklājīgi atteicās veikt klubu amatpersonu nomaiņu, lūdzot 
pierādījumus par attiecīgo personu profesionālo nepiemērotību amatam un 
norādot, ka viņam nav iemesla atbrīvot cilvēku no amata, ja tas ir latvijas 
pilsonis un ir lojāls valdībai.25

Savukārt Zemgales divīzijas komandieris oskars dankers 1920. gada 25. 
novembrī, atbildot uz  armijas virspavēlnieka štāba priekšnieka iepriekšējās 
dienas pieprasījumu, ziņoja, ka YMCA daugavpils klubu katru dienu apmeklē 
vidēji 300 karavīru, uzkodu un dzērienu cenas ir “diezgan dārgas, tomēr klubs 
priekš kareivjiem atnes zināmu labumu, sagatavodams par velti brīva laika kavēkli, jo 
pie kluba ierīkots kinematogrāfs, dažādas spēles un kursi angļu valodā un matemātikā, 
kuras kareivji apmeklē par velti un diezgan lielā skaitā”. Saskaņā ar o. dankera 
ziņojumu, šajā laikā no apkalpotājiem divi bija latviešu, bet pārējie trīs – krievu 
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tautības, taču pēdējie “sevišķas aizdomas politiskā ziņā nerada, jo tie ir no vietējiem 
Daugavpils iedzīvotājiem un jau agrāk kalpojuši Daugavpils Garnizona kareivju 
klubā”. Kluba pārzinis – vācietis H. brants, pēc dankera domām, varēja “zināmā 
mērā radīt aizdomas kā bijušais Krievijas flotes virsnieks, bet līdz šim viņa darbībā 
nekas sevišķs un Latvijas valstij un armijai kaitīgs nav novērots un politiskā ziņā tas 
liekas būt diezgan nenoteikta persona”.26 YMCA klubu apmeklētāju viedokli savā 
un savu biedru vārdā izteica kareivis Ulberģis 1920. gada novembrī vēstulē 
laikrakstam “latvijas Kareivis”. tajā viņš pauda pārsteigumu par vienā no 
klubiem valdošo “kārtību un tīrību”. viņš izteica pateicību amerikāņiem un 
Sieviešu palīdzības korpusa dalībniecēm, kuras “ziedo savu laiku, lai apkalpotu 
ar lielāko rūpību klubā ienākušos karavīrus”. tāpat atzinīgi vārdi sacīti arī par 
klubā pieejamo bibliotēku, mūziku vakaros u. c.27 Savukārt YMCA sporta 
pārzinis r. Hansens mēneša pārskatā par organizācijas klubu darbību 1920. 
gada decembrī atzīmēja, karavīru uzvedība klubos ir teicama, bijis tikai viens 
nenopietna pārkāpuma gadījums: “Karavīri ļoti lielā mērā ir parādījuši, ka viņi 
ir kārtīgi, pieklājīgi un ar labām manierēm.”28

Pēc Neatkarības kara noslēguma 1920. gada augustā YMCA darbība 
tika paplašināta. YMCA paspārnē, tāpat kā aSv Sarkanajā Krustā, darbojās 
latvijas armijas virspavēlnieka štāba un vidzemes divīzijas štāba sakaru 
virsnieki.29 organizācijai pastāvīgi bija piekomandēti vairāki virsnieki un 
kareivji, kas izpildīja bibliotekāru, ziņnešu un citus amatus. Kopumā 1921. 
gada jūlijā organizācijā latvijā strādāja trīs sekretāri no aSv, septiņi – vietējie, 
54 vietējie civilie darbinieki un 6 piekomandētie karavīri.30 YMCA rīgā, 
netālu no vidzemes divīzijas kazarmām Maskavas ielas 140. namā 1920. 
gada novembrī ierīkoja plašu karavīru klubu, kurā bija lasītava, bibliotēka, 
notika lekcijas, muzikāli priekšnesumi. Par salīdzinoši zemām cenām varēja 
iegādāties pārtiku. 1921. gada 14. jūnijā šajā klubā, latvijas apsardzības 
ministra biedra Eduarda laimiņa klātbūtnē, orķestrim vairākkārt spēlējot aSv 
himnu, tika atklāta kinozāle, kuru karavīri varēja apmeklēt par simbolisku 
samaksu. 1921.–1922. gada ziemā klubā tika sarīkoti latviešu valodas kursi 
apmēram 300 karavīriem – nelatviešiem, varēja mācīties arī angļu, franču 
un vācu valodu. Kopumā palīdzība bija vērā ņemama, un latvijas iestādes 
no savas puses centās atvieglot YMCA darbību. Piemēram, 1921. gada 21. 
jūlijā apsardzības ministrs izdeva pavēli karaspēka daļām apmaksāt YMCA 
telegrammas un citus sūtījumus latvijas valsts robežās.31 
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YMCA darba nozīmi latvijas valdības acīs skaidri apliecina pastāvīgā 
uzmanība, ko izrādīja valdības pārstāvji. tas arī bija saprotams. 1920. gada 17. 
decembrī valdības vadītājs K. Ulmanis personiski vērsās pie YMCA vadības 
ar lūgumu materiāli atbalstīt ar 1000 dolāru summu 400 lekciju sarīkošanu 
rīgā un citur par dažādām tēmām. a. lainss 7. janvārī atbildēja principā 
pozitīvi, vienīgi skaidrojot, ka juridisku apsvērumu dēļ asociācija nevar 
piešķirt šim mērķim visu pieprasīto summu (organizācija nevar piešķirt 
līdzekļus pasākumiem ārpus tās programmas, kā arī – arvien sarežģītāk 
ir panākt naudas piešķīrumus Savienotajās valstīs). tomēr YMCA izteica 
gatavību piešķirt 500 latvijas rubļus par katru organizēto lekciju kopumā ne 
vairāk par 240 šāda veida pasākumiem gadā.32   

Pēc minētās vienošanās 1921. gada 20. janvārī virsnieku kluba telpās 
rīgā organizācija atklāja brīvkursus dažādās zinātnes nozarēs. Ministru 
prezidents visas valdības vārdā izteica YMCA “izjustu pateicību” par šo kārtējo 
apliecinājumu “labvēlībai” pret latvijas armiju, kā arī par to, ka organizācija, 
“sekojot valdības lūgumam, kopš mēnešiem sekmīgi darbojas Latvijā, rūpējoties par 
kareivju fizisko labklājību un sabiedrisko un garīgo dzīvi”.33 21. janvārī a. lainss 
savukārt kopā ar pateicību K. Ulmanim par viņa personiski kursu atklāšanā 
teiktajiem “labajiem vārdiem” tomēr izteica arī neapmierinātību, ka runā nav 
skaidri pateikts – YMCA to organizēšanā vienīgi līdzdarbojas, un pauda 
cerību, ka to skaidri norādīs kursus vadošie virsnieki turpmākajās nodarbībās. 
viņš arī apstiprināja, ka organizācija ir gatava piešķirt kursu organizācijai 
pat vairāk nekā 140 000 latvijas rubļu (K. Ulmanis iepriekš bija prasījis 
120 000, bet a. lainss apstiprināja 140 000 summu, respektīvi, tika apsolīts 
vēl vairāk). tāpat februāra sākumā K. Ulmanis vēlreiz pateicās a. lainsam 
par 600 aktuālajām sezonas lekcijām piešķirtajiem dolāriem un apsolīja, ka 
priekšlasījumu organizētāji piegādās YMCA vadībai informāciju par lektoriem 
un pašiem priekšlasījumiem, kā arī publiskos ziņas par organizācijas sniegto 
atbalstu to organizēšanā.34 

Gadījumos, kad organizācijas darbībā latvijā radās kaut kāda veida 
traucējumi, tās vadība varēja meklēt palīdzību pie valdības vadītāja. 
Piemēram, 1921. gada 3. janvārī vecākais sekretārs a. lainss informēja 
Ministru prezidentu K. Ulmani, ka YMCA ir pastāvīgas problēmas ar 
latvijas muitas iestādēm, kuras sagādā sarežģījumus transporta, malkas un 
preču ievešanas jautājumos, it kā nezinātu, ka YMCA darbojas latvijā “nu 
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jau ilgāk par četriem mēnešiem”. arī raksta tapšanas brīdī muitas iestādēs bija 
aizturēts miltu sūtījums un a. lainss lūdza K. Ulmani spert soļus, lai latvi-
jas iestādes izturētos pret YMCA tāpat kā pret aSv Sarkano Krustu. Savukārt 
28. februārī, atsaucoties uz tikko notikušo personisko sarunu, a. lainss lūdza 
K. Ulmani nodrošināt organizācijai papildu telpu piešķiršanu rīgā, kas tai 
nepieciešamas darbam (valsts kanceleja atbildē gan ieteica šajā jautājumā 
vērsties pie apsardzības ministrijas).35 tāpat 1921. gada 5. jūlijā visus YMCA 
sporta laukumus un klubu Maskavas ielā personiski apmeklēja apsardzības 
ministrs G. Zemgals, bet vēl pēc dažām dienām šajā klubā vizītē ieradās 
Ministru prezidents Zigfrīds anna Meierovics.36  

YMCA klubus labi raksturo latvijas armijas virspavēlnieka štāba sakaru 
virsnieka – kapteiņa Herberta brašņevica rakstītais 1921. gada 2. aprīlī, 
savu darbību YMCA nobeidzot37: “Visās telpās valda lielākā tīrība un patīkamo 
sajūtu vēl papildina pretim plūstošais siltums un laba apgaismošana. telpas visas ir, 
pateicoties arī attiecīgo karaspēka daļu priekšnieku laipnai pretimnākšanai, pienācīgi 
izlabotas. Vienā no šām telpām mūsu brašie karavīri var par iepirkšanas cenām 
saņemt kakao, kafiju, tēju, kūkas, cigaretes un t.t. Lai nebūtu jāgarlaikojas, tad liek 
spēlēt gramofonam, jeb vakaros tiek sniegti priekšnesumi uz klavierēm. Pie sienām 
karājas skaistas gleznas, pie kurām var pakavēt acis vaļas brīžos. Pēc pabeigtas 
maltītes karavīrs var iet vai nu biljarda istabā un kādu partiju biljarda spēlēt, jeb 
tas iet lasāmā jeb rakstāmā istabā, kur viņš atrod priekšā derīgas grāmatas visās 
trijās vietējās valodās, laikrakstus, spēles, kā šahu, dambreti un citas. Ja viņš grib 
rakstīt vēstuli, tad turpat atrodas viņa rīcībā jau papīrs un konverti.38 To visu viņš 
var lietot par brīvu. Vienreiz nedēļā notiek sacenšanās šaha, dambretes jeb biljarda 
spēlē, pie kam vinnētājiem tiek izdalītas godalgas piemiņai no YMCA. Šie vinnesti 
no karavīriem ir ļoti iecienīti. Ar vārdu sakot, viscaur klubos valda labākā kārtība 
un mūsu karavīri, sarunās ar mani, ir ar lielāko mīlestību izteikušies par YMCA. 
Ja kāds no karavīriem grib turpināt izglītību, tad viņš var par brīvu apmeklēt 
vispārizglītojošos kursus, kādi pastāv pie katra kluba. Šajos kursos tiek pasniegtas 
latviešu, angļu, franču un krievu valodas, kā arī matemātika, ģeogrāfija, vēsture, 
literatūra un t. t. Kas interesējas par reliģiju, tas var noklausīties arī priekšlasījumus 
par reliģijas jautājumiem. Ka šie kursi ir atraduši dzīvu interesi, norāda viņu lielais 
apmeklētāju skaits. Vienu reizi par 2 mēnešiem YMCA priekšnieks Lines kungs un 
es apmeklējam tos klubus, kas atrodas ārpus Rīgas. Arī tur visur tā pati kārtība un 
tīrība, un visi viņi ir ļoti apmeklēti no mūsu karavīriem. Gribu še atzīmēt, ka uz mani 
sevišķi labu iespaidu atstāja Rēzeknes klubs, kuru vada Didorova kungs.”39 
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līdzīgi labi iekārtots bija arī klubs Kārsavā, kas tika atvērts 1920. gada 
septembrī: “Ir dabūjamas grāmatas, laikraksti, ir pieietas dažādas spēles: šahmats, 
šaškas un citas. Ir arī mazs biljards un gramofons ar teicami izvēlētām platēm. Klubā 
karavīri var arī uz amerikāņu dāvātā papīra  rakstīt vēstules saviem tuviniekiem. 
Turklāt pret lētu atlīdzību var dabūt kakao, kafeju un labu baltmaizi. Tikai telpu 
ziņā sajūtama liela neērtība, jo viss klubs ar bufeti saspiesti četrās mazās istabiņās.” 
Interesanta ir tālāk laikrakstā “latvijas Kareivis” publicētajā rakstā ievietotā 
piezīme: “Pašā sākumā, kad klubs sāka darboties, dažs labs kareivis nevarēja saprast 
amerikāņu rīcību. Tā, piemēram, viens ne par ko negribēja ticēt, ka tik dārgas grāmatas 
dodot līdz uz mājām bez jebkādas drošības naudas. Tagad pie amerikāņu draudzības 
un uzticības sākam pierast un, gribas ticēt, ka dāvāto uzticību arī attaisnosim. 
Kārsavas amerikāņu klubs īsā laikā ir pārvērties par vietējo kareivju visiemīļotāko 
sapulcēšanās vietu, kamdēļ pa brīvlaiku viņš pastāvīgi pārpildīts.”40  

Pirmajā darbības gadā (līdz 1921. gada septembrim) YMCA piecos klubos 
karavīriem bija sarīkotas 474 kinoizrādes (noskatījās 122 976 karavīri), 
319 priekšlasījumi (40 509 klausītāji), novadīta 1001 izglītības un mūzikas 
stunda svešvalodās, vēsturē un literatūrā (14 489 karavīri), 21 koncerts (7196 
karavīri), 31 morāliska un reliģiska rakstura sapulces (1162 personas). bija 
sarīkots 21 koncerts (7196 kareivji), klubus ik dienas apmeklēja 1363 kareivji, 
neskaitot tos, kuri piedalījās priekšlasījumos un kursos, izmantoja grāmatas 
un presi. lielākoties pasākumi bija bezmaksas. tikai no 1921. gada rudens 
tika ieviesta simboliska samaksa par kinoizrādēm un lekcijām. Katru dienu 
klubus apmeklēja vidēji 1365 karavīri, kuri tajos uzrakstīja 81 308 vēstules 
un izmantoja iespēju lasīt presi un literatūru latviešu, vācu un krievu valodā 
(87 000 kareivji). turklāt tika sarīkoti sešu nedēļu armijas sporta instruktoru 
kursi, organizētas futbola, volejbola, tenisa, hokeja un vieglatlētikas 
sacensības. tiesa, sākot ar 1921. gada 1. septembri, līdz ar organizācijas 
darbības sašaurināšanu Eiropā, YMCA klubu skaits valstī tika samazināts no 
pieciem līdz diviem – pa vienam rīgā (Maskavas ielā) un rēzeknē. Pārējos 
klubus, zināmu laiku izmantojot amerikāņu atstātās iekārtas bez tiesībām tās 
pārdot, pārņēma latvijas armija (piemēram, daugavpilī 29. augustā noslēgtā 
vienošanās paredzēja, ka Zemgales divīzijas komandieris uzņemas atbildību 
par aizdotajām grāmatām, galda spēlēm, traukiem un kinoaparatūru41). 
Palikušajos amerikāņu uzturētajos klubos aktīva darbība turpinājās.42 

Septembra beigās latvijas Ministru prezidents Z. Meierovics vēstulē 
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dž. Somervillam (Sommerville) izteica valdības pateicību organizācijai, sevišķi 
tika atzīmēts paša dž. Somervilla un viņa palīga Šafhauzera, viņa priekšgājēja 
lainsa un sporta direktora Hansena “pašaizliedzīgais nopelnu bagātais darbs”.43

organizācijas veikumu labi raksturo dati tikai par viena mēneša laikā 
paveikto – 1920. gada decembrī klubus daugavpilī, rēzeknē, rozenavā 
(Zilupē), divās vietās rīgā (klubs Maskavas ielā gan tikko bija atklāts un šajā 
mēnesī strādāja tikai 13 dienas) bija apmeklējuši 38 927 karavīri, grāmatas 
bibliotēkās aizņēmušies 5927, vēstules rakstījuši 8317 karavīri, demonstrētas 
54 kinoizrādes, organizēti 4 priekšlasījumi, kā arī izsniegtas 27 148 kakao, 
6670 kafijas krūzes, 49 003 kūkas, 2608 otrie ēdieni, 6984 sviestmaizes 
(sendviči), dota iespēja spēlēt biljardu, šahu, domino u.c. spēles, katrā 
klubā bija pieejams gramofons, četros no tiem – klavieres.44 Salīdzinājumam: 
1921. gada oktobrī divos palikušajos organizācijas klubos rīgā (Maskavas 
priekšpilsētā) un rēzeknē bija sarīkotas 30 kinoizrādes (8720 skatītāji), 
trīs priekšlasījumi (714 klausītāji), koncerti (1938 klausītāji), mūzikas un 
izglītības kursi (73 nodarbībās piedalījās 1993 kursanti), ik dienas abus 
klubus apmeklēja vidēji 862 karavīri, bija lasītas 7242 grāmatas vai žurnāli, 
uzrakstītas 6668 vēstules, karavīriem izsniegtas 3346 tases kakao, 550 – kafijas, 
2489 sviestmaizes un kafijmaizītes, 6130 kūkas; Fiziskās audzināšanas nodaļa 
oktobrī rīgā bija sarīkojusi deviņas futbola spēles (6000 apmeklētāji), noīrēta 
vingrotāju biedrības zāle, kur atklāti pastāvīgi vingrošanas kursi, rīgas 
Kultūrtehniskās skolas skolēniem un valsts tehnikuma audzēkņiem vadīts 
pašdarbības un pašizglītības pulciņš “Kvēle”, Priekuļu lauksaimniecības 
centrālbiedrības skolā vienu nedēļu pasniegtas sporta nodarbības, latvijas 
armijas rīgas pils apsardzības rotai un ieslodzījumā Kara cietumā ievietotajām 
personām organizētas dažādas sporta spēles un vingrošanas kursi (kopumā 
3420 apmeklētāji); turklāt organizācijas Karagūstekņu nodaļa bija apgādājusi 
trīs karagūstekņu transportus (tajā skaitā 1. ungāru virsnieku transportu no 
Krievijas) – nodaļas telpās transportētie gūstekņi bija uzrakstījuši 2525 vēstules, 
936 gūstekņiem bija noskūta bārda, 279 – nogriezti mati, tiem bija dota iespēja 
lasīt grāmatas, žurnālus un avīzes, sarīkotas dambretes un šaha sacensības, 
gandrīz katru vakaru karagūstekņi izklaidēti ar dažādiem priekšnesumiem.45 
tāpat nākamajā mēnesī – 1921. gada novembrī bija sarīkotas 36 kinoizrādes, 
ko noskatījās 9608 karavīri, 6 koncerti un 4 lekcijas (1502 karavīri), kā arī 135 
priekšlasījumi par audzināšanas un mūzikas jautājumiem. Klubus dienā 
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apmeklēja vidēji 894 cilvēki, bet klubu spēļu telpās bija nospēlētas 2559 
biljarda, 1533 šaha un dambretes partijas; karavīriem bija ierīkotas slidotavas 
un vairāki nobrauciena kalni, aizdotas slidas un ragavas; organizācijas 
kantīnēs karavīri par salīdzinoši zemām (iepirkuma) cenām bija iegādājušies 
tēju, kafiju, kakao, raušus, sviestmaizes, augļus utt. 

rīgā bija nodibināta YMCA fiziskās audzināšanas instruktoru skola, 
pirmo reizi atvērtas ģimnāzijas klases privātpersonām, ko apmeklēja kopumā 
455 cilvēki. 1922. gada janvārī situācija bija līdzīga, atskaitē teikts, ka abos 
klubos karavīri izrāda lielu interesi par izglītību un mūziku – pasniegtas 
164 latviešu valodas stundas, ko apmeklējuši 7905 cilvēki, 66 angļu, vācu 
un franču valodas stundas (498 karavīri), 14 matemātikas stundas (144 
cilvēki), 80 mūzikas stundas (dziedāšana, orķestris, vijole un teorija – 2367 
cilvēki), 32 kinoizrādes noskatījās 13 667 skatītāji, sniegti 10 priekšlasījumi 
par veneriskajām slimībām, demonstrējot kinomateriālus (3844 virsnieki 
un kareivji), kareivji turpināja izmantot slidotavas un slidkalnus, kā arī “pa 
reizei” spēlēja hokeju. organizacijas vingrošanas kursus bija apmeklējuši 3898 
rīgas civiliedzīvotāji, bija izveidotas hokeja komandas, septiņas komandas 
pieteikušās gadskārtējām vidusskolu audzēkņu ātrslidošanas stafetes 
sacensībām, 2100 rēzeknes skolēniem bija demonstrētas četras mācību 
kinoizrādes, bija organizēta Ziemassvētku eglīte kareivjiem un vairāku skolu 
skolēniem, tāpat tika turpināta arī rīgai caurbraucošo karagūstekņu aprūpe 
un citi pasākumi.46

organizācijas vadība palīdzēja latvijas iedzīvotājiem tuvinieku 
meklējumos visās pasaules vietās, kur vien darbojās YMCA nodaļas, kā 
arī palīdzēja latvijas organizācijām ar dāvinājumiem (lauksaimniecības 
centrālbiedrība un citas šāda rakstura organizācijas 1921. gada rudenī saņēma 
aSv lauksaimniecības departamenta YMCA piesūtītās gadagrāmatas un 
laikrakstus).47 turklāt 1921. gada aprīlī a. lainss nodeva latvijas augstskolas 
trūcīgajiem studentiem aSv saziedotos 2000 dolārus (sadarbībā ar aSv 
Sarkano Krustu tika sarūpētas studentiem nepieciešamās drēbes).48  

1921. gada martā rīgā tika izveidota YMCA Kara gūstekņu sekcija 
donalda a. lourija (Lowrie) vadībā, kura sadarbojās ar Starptautisko 
Sarkano Krustu un rūpējās par bijušajiem krievu karagūstekņiem, kuri cauri 
latvijai atgriezās mājup no vācijas (no Štetīnas ostas), un vāciešiem, čehiem, 
ungāriem atceļā uz dzimteni no Padomju Krievijas. Martā berlīnē (YMCA 



44 ĒrIKS  JĒKabSoNS

Karagūstekņu palīdzības un Krievijas palīdzības birojā apstiprinātais sekcijas 
budžets pirmajiem septiņiem darbības mēnešiem bija 607 000 latvijas rubļu 
(izdevumi nama īrei Popova ielā 7, iekārtām, darbinieku algām, kurināmajam 
utt.).49 Sākot ar augustu, amerikāņi uzņēma vairākus gūstekņu transportus 
mēnesī. oktobrī namā Popova ielā pabija kopumā 1145 personas no trijiem 
transportiem. YMCA latvijas nodaļas vadītājs džozefs džons Somervills, 
kuram jau pirms tam bija bagāta personiska pieredze YMCA darbā ar krievu 
karagūstekņiem vācijā,50 īpaši atzīmēja ungāru virsnieku aktivitāti – piecu 
rīgā pavadīto dienu laikā viņi noorganizēja orķestri, sarīkoja vairākus 
koncertus un galda spēļu turnīrus. raksturīgi, ka Popova ielas namā minētie 
virsnieki kādu laiku dzīvoja kopā ar ungāru komunistiem, pret kuriem viņi 
tika samainīti (viens komunists pret sešiem virsniekiem) un kuri atradās ceļā 
uz Padomju Krieviju. Novembrī YMCA uzņēma trīs bijušo karagūstekņu 
(galvenokārt ungāru) transportus no Padomju Krievijas 488 cilvēku sastāvā. 
viņi uzturējās latvijā kopumā 21 dienu, un organizācija deva tiem iespēju 
nosūtīt vēstules, apmeklēt bārddzini, sarīkot vairākus šaha turnīrus, koncertus 
un izrādes, kā arī apgādāja tos ar ziepēm, cigaretēm, saldumiem un pārtiku. 
berlīnē speciāli tika pasūtīti laikraksti ungāru valodā. arī decembrī cauri 
rīgas YMCA mītnei izgāja 1361 cilvēks ceļā no Padomju Krievijas uz vāciju, 
un 1010 personas no vācijas uz Padomju Krieviju. transporti no Padomju 
Krievijas pienāca arī 1922. gada pirmajos mēnešos.51 Interesanti, ka 1921. 
gada 25. oktobrī latvijas policijas pārstāvji centās veikt namā Popova ielā 
kratīšanu un pat uzlauza tā durvis, par ko 27. oktobrī YMCA vadība sūdzējās 
Ministru prezidentam Z. Meierovicam. Iekšlietu ministrijā tika noskaidrots, 
ka kontrole patiesi veikta, taču pārtraukta, tikko policisti uzzinājuši, kādas 
organizācijas pārziņā atrodas nams.52

īpašas aktivitātes bija sporta jomā. Jau 1920. gada septembra sākumā 
organizācija dāvāja latvijas armijas Sporta savienībai pirmo ziedojumu – 24 fut-
bola, 6 beisbola bumbas, 6 gaisa pumpjus un tenisa piederumus.53 organizācijas 
vadībā no 1921. gada janvāra sākuma bija īpašs sporta pārziņa amats, ko 
ieņēma ievērojamais Čikāgas sportists, bijušais leitnants rudijs C. Hansens 
(Hansen), kurš pirms tam bija ļoti sekmīgi darbojies rumānijā. 1921. gada 
17. janvārī Ministru prezidents K. Ulmanis rakstā a. lainsam izteica valdības 
prieku par r. Hansena ierašanos, atcerējās savus personiskos Savienotajās 
valstīs gūtos iespaidus par augsto sporta dzīves līmeni un pauda pārliecību, 
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1. att. Jaunekļu kristīgās savienības vēstule Ministru prezidentam 
K. Ulmanim par r. C. Hansena ierašanos rīgā. 1921. gada 4. janvāris. 

LVVA, 1307. f., 1. apr., 784. l., 2. lp.
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ka “fiziskajām nodarbībām skolās un armijā ir nenovērtējama nozīme nacionālajā 
attīstībā”. tāpat viņš izteica pārliecību, ka r. Hansena pieredze ļaus sasniegt 
augstus rezultātus arī latvijā, un informēja par to, ka valsts kancelejai ir dots 
rīkojums nodibināt sporta instruktoram sakarus ar attiecīgajām armijas un 
izglītības institūcijām.54

r. Hansens ieradās rīgā jau 1920. gada 28. decembrī un, aktīvi sadarbojoties 
ar latvijas armijas Sporta savienības priekšsēdētāju kapteini dāvidu veisu, 
panāca, ka 1921. gada 5. februārī, pēc iepriekšējā dienā notikušās tikšanās 
ar r. Hansenu, latvijas apsardzības ministrs izdeva rīkojumu par komisijas 
izveidošanu amerikāņu fiziskās attīstības metožu ieviešanai latvijas armijas 
apmācībā (Kara skolas priekšnieka pulkveža Jāņa Ceplīša, pulkvežleitnanta 
rūdolfa Klinsona un Kara skolas vingrošanas pasniedzēja leitnanta alfreda 
lukstiņa55 sastāvā). Komisija kopīgi ar r. Hansenu izstrādāja darbības plānu, 
un 1921. gada 25. februārī kara ministrs izsludināja tā realizācijas sākumu.56 

Maijā r. Hansena un r. Klinsona organizētos sporta instruktoru sešu nedēļu 
kursus beidza 32 latvijas armijas virsnieki. r. Hansens rīgā pilsētas domes 
ierādītajās vietās ierīkoja un uzturēja četrus sporta spēļu laukumus (Suvorova 
ielā pretī Kara skolai, Maskavas priekšpilsētā Katoļu ielā un pie galvenā pasta 
ēkas kanālmalā, kā arī Mežaparkā), kuros brīvo laiku pavadīja gan bērni, gan 
pieaugušie. turklāt vasarā YMCA ierīkoja sporta laukumu arī rīgas jūrmalā 
un Kojusalas ielā. Ievērojamu palīdzību r. Hansenam no 1921. gada maija 
sniedza viņa asistents, tikko no Padomju Krievijas atbraukušais aleksandrs 
Miezītis un ūdenssporta speciālists Herberts baumanis, kā arī Žanis dzenis 
un vēl vairāki vietējie instruktori. Pēc Ministru prezidenta K. Ulmaņa 
lūguma YMCA instruktori uzņēmās valdības namu apsargājušo karavīru 
apmācīšanu boksā un sporta spēlēs.57 Par ikdienišķu parādību armijā kļuva 
YMCA organizētās sporta spēles. īpašu popularitāti ieguva futbols, volejbols 
un basketbols, kā arī hokejs ziemā. Pirmie publiskie amerikāņu sporta spēļu 
demonstrējumi latviešu karavīru izpildījumā notika 1921. gada 5. janvārī rīgā, 
Esplanādē, izraisot lielu skatītāju atsaucību.58 1921. gada 31. jūlijā latvijas 
YMCA 1. futbola komanda, kas sastāvēja no latvijas armijas karavīriem, 
piedalījās mačā ar tallinas sporta kluba komandu tallinā,59 bet septembrī 
YMCA rēzeknes futbola komanda ieguva šīs pilsētas meistara nosaukumu.60 
No 1921. gada oktobra organizācija rīkoja arī vingrošanas stundas (divas 
reizes nedēļā) rīgā strādājošajiem amerikāņiem (no konsulāta, aSv Sarkanā 
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2. att. Jaunekļu kristīgās savienības vēstule Ministru prezidentam 
K. Ulmanim par nosūtīto paveiktā darba apskatu. 1921. gada 15. marts. 

LVVA, 1307. f., 1. apr., 784. l., 25. lp.
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3. att. Ministru prezidentam K. Ulmanim nosūtītais paveiktā darba apskats. 
1921. gada 15. marts. LVVA, 1307. f., 1. apr., 784. l., 25a., 25b. lp.
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Krusta, aSv Militārās komisijas baltijas valstīs, ara) blakus latvijas 
ārlietu ministrijai esošajā sporta zālē vingrotāju ielā 1.61 tieši šeit amerikāņi 
uzstādīja atvesto basketbola inventāru un  jaunā spēle ātri piesaistīja vietējās 
jaunatnes uzmanību.62 Novembrī turpat sākās sporta nodarbības arī vietējiem 
jauniešiem. turklāt oktobrī YMCA sporta instruktori palīdzēja organizēt 
fizisko audzināšanu Priekules lauksaimniecības skolā un valsts tehnikumā 
rīgā.63 Katrā ziņā 1921. gada rudenī sportists un sporta žurnālists Kārlis bone 
atzina, ka YMCA ir kļuvusi par pirmo patieso un populārāko sporta biedrību 
valstī, jo visas līdzšinējās organizācijas bijuši tikai sporta klubi.64

1922. gada aprīlī r. Hansens slimības dēļ bija spiests atgriezties aSv, 
kur viņam tika izdarīta operācija. augustā pie dž. Somervilla ar lūgumu 
panākt r. Hansena atgriešanos latvijā vērsās YMCA Futbola, vieglatlētikas, 
Smagatlētikas, vingrošanas sekciju, kā arī Izglītības ministrijas Skolu 
departamenta pārstāvji. Minētajās vēstulēs r. Hansena latvijā paveiktais 
bija raksturots patiesi izjustiem vārdiem. lūgumam, kuram panākumu 
gan nebija, pievienojās arī r. Hansena pienākumu pagaidu izpildītājs – jau 
pieminētais a. Miezītis.65 

tāpat kā citām amerikāņu organizācijām, arī YMCA darbība latvijā bija 
ļoti daudzpusīga. Piemēram, 1922. gada sākumā pie organizācijas ar lūgumu 
sniegt atbalstu baltkrievu skolām latgalē, piegādājot mācību grāmatas krievu 
valodā, griezās Izglītības ministrijas baltkrievu izglītības pārvalde. aprīlī 
no YMCA mītnes berlīnē uz latviju tika izsūtītas kopumā 752 organizācijas 
izdotās mācību grāmatas, kuras līdz tam tika dalītas vienīgi krievu bēgļu 
skolās.66

Noslēdzot pirmo darbības gadu latvijā, YMCA vadība 1921. gada 21. 
septembrī informēja Ministru prezidentu Z. Meierovicu par tā rezultātiem: 
bija demonstrētas 474 kinofilmas (122 976 apmeklētāji), nolasītas 719 lekcijas 
(40 509 klausītāji), sarīkoti 1001 izglītojoši un muzikāli kursi (14 489 klausītāji), 
31 saruna par morāles un reliģiskiem jautājumiem (1162 dalībnieki), sarīkots 
21 koncerts (7196 skatītāji), klubos bija uzrakstītas 81 308 vēstules, ik dienas 
klubus apmeklēja (neskaitot kursu klausītājus) 1365 karavīri, 87 000 karavīru 
bija aizņēmušies lasīšanai grāmatas, žurnālus un laikrakstus. apkopojums 
neietvēra statistiku par organizācijas sporta aktivitātēm, atzīmējot vienīgi 
sarīkotos 6 nedēļu kursus armijas sporta instruktoriem un plašo darbību 
futbola, volejbola, tenisa, hokeja u.c. sporta veidu popularizēšanā. 
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24. septembrī Z. Meierovics valdības vārdā izteica sirsnīgu pateicību 
dž. Somervillam un citiem YMCA vadītājiem, kā arī lūdza nodot šo pateicību 
YMCA Eiropas galvenajai mītnei londonā.67    

1922. gada 10. februārī YMCA vadība latvijā informēja latvijas armijas 
vidzemes divīzijas komandieri Jāni apini, ka organizācijas centrālās iestādes 
nav apstiprinājušas iesniegto latvijas nodaļas budžetu, tādēļ izlietojamie 
līdzekļi būs mazāki, turklāt saņemts “aizrādījums, ka pēc 31. decembra 1922. 
gada nebūs vairs svabada kapitāla šī darba turpināšanai”. Par šo ziņu satrauktais 
J. apinis 8. februārī lūdza Galvenā štāba priekšnieku un karaspēka inspektoru 
Mārtiņu Peniķi rūpēties, lai kluba darbība vidzemes divīzijā netiktu pārtraukta 
gada beigās vai gadījumā, ja tas nebūtu novēršams, panākt kluba uzturēšanu 
par valsts līdzekļiem. tomēr finansiālā situācija spieda rīkoties arī pašu Peniķi, 
turklāt pretēji tam, uz ko cerēja apinis, rakstot šo lūgumu. Sakarā ar izdevumu 
samazinājumu armijai 1922. gada pavasarī radās zināmi sarežģījumi arī ar 
YMCA noslēgtā līguma izpildi. 1922. gada 22. martā M. Peniķis, sakarā 
ar dzelzceļa pārvadājumu kredīta ievērojamu samazinājumu militārajam 
resoram, lūdza apsardzības ministru ar 1. aprīli atcelt 1921. gada 26. sep-
tembra ministra pavēli, saskaņā ar kuru YMCA preces un personāls pa 
latvijas dzelzceļiem jāpārvadā uz latvijas apsardzības resora rēķina. Uz to 
apsardzības ministra biedrs Eduards laimiņš 31. martā atbildēja, ka tas nav 
iespējams, jo apmaksu paredz ar YMCA noslēgtais līgums. E. laimiņš pat 
norādīja M. Peniķim, ka pārvadājumums varētu pārtraukt, vienīgi laužot 
līgumu, ja organizācijas darbība tiktu atzīta latvijas armijai par mazvērtīgu.68 
rezultātā Galvenais štābs izsūtīja pieprasījumus uz visu divīziju štābiem pēc 
viedokļiem par YMCA darbības “vēlamību”. vienīgi Zemgales un Kurzemes 
divīzijas štābs īsi informēja, ka divīzijas darbības teritorijā amerikāņu 
organizācija nedarbojas. tehniskās divīzijas štābs atzina, ka no tās karaspēka 
daļām vienīgi Elektrotehniskais divizions ir bijis saistīts ar YMCA (saņēmis 
no tās sporta piederumus), tāpēc divīzijai organizācijas darbība nav svarīga, 
tomēr “YMCA daudz ir darījusi priekš armijas sporta veicināšanas, ierīkodama gan 
lasītavas, gan sporta laukumus, un tādēļ, ja viņas prasības no valsts nav lielākas par 
to labumu, ko viņa ir darījusi priekš armijas, tad vēlams būtu, ka tā savu darbību 
turpinātu”. vidzemes divīzijas komandieris J. apinis, kuram pakļauto 
vienību dislokācijas vietā atradās YMCA klubs rīgā, Maskavas priekšpilsētā, 
balstoties uz savas divīzijas pulku komandieru ļoti pozitīvajām atsauksmēm, 
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20. aprīlī lūdza Galveno štābu, lai “YMCA klubs kā vienīgā iestāde, kura 
karavīriem pieietama un kurā viņi var lietderīgi pavadīt laiku, arī daudz ko mācīties, 
netiktu slēgta”. arī latgales divīzijas komandieris Krišjānis berķis, kura 
vienības atradās otra YMCA kluba darbības vietā – rēzeknē, savā ziņojumā 
uzskaitījis visas organizācijas darbības pozitīvās puses, rakstīja, ka “YMCA 
darbība Rēzeknē arī uz priekšu būtu ļoti vēlama”. Pēc šo viedokļu apkopošanas 
1922. gada 23. maijā M. Peniķis ziņoja apsardzības ministram par divīziju 
komandieru viedokļiem un no sevis piebilda, cita starpā demonstrējot vēl 
vienu, līdz šim neminētu argumentu par labu YMCA darbībai no armijas 
vadības redzesviedokļa: “No savas puses, atrodu, ka YMCA darbībai ir plaša 
nozīme, viņa darbojas ar nenoliedzamiem panākumiem. Kareivji pa savu brīvo laiku 
mācīdamies lasīt un rakstīt (analfabēti), kā arī svešās valodās un matemātikā, jeb 
arī piekopdami sportu, jeb noklausīdamies lietderīgus priekšlasījumus, atraujās no 
žūpošanas, tiek atturēti no tādu vietu apmeklēšanas, kur dažādiem aģitatoriem būtu 
izdevība uzturēties viņu starpā, caur ko kareivji tiek pasargāti no nelabvēlīgiem 
iespaidiem un atturēti no dažādiem disciplīnu ārdošiem pārkāpumiem. No augšā 
pievestām divīziju komandieru atsauksmēm, kā arī no personīgiem ieskatiem vadoties, 
atrodu, ka YMCA darbība ir lietderīga, pat nepieciešama, un būtu turpināma, vai nu 
no viņas tagadējiem darbiniekiem, jeb arī no Latvijas pilsoņiem, sabiedrības vai kara 
resora jeb arī pievelkot pie šī darba kā sabiedrību, tā arī minētās iestādes. YMCA 
darbībai vajag stāvēt ārpus politiskiem iespaidiem, izejot vienīgi no tīra nacionālisma 
principa, kuram jāpiešķir vissvarīgākā loma. Šo iestāžu darbība būtu jo plašā mērā 
pabalstāma arī no valdības puses. Tikai šādā kārtībā nostādīta YMCA darbība būs 
ievērojams faktors, kurš palīdzēs nostiprināt armijā disciplīnu un izveidot viņu 
kā nesatricināmu valsts aizstāvi.”69 Citētais Galvenā štāba priekšnieka raksts 
zināmā mērā netieši atklāj viedokli, kāds par YMCA bija izveidojies latvijas 
armijas vadībā un nacionāli noskaņotajā virsniecībā: organizācijas materiālā 
darbība tika vērtēta pilnīgi pozitīvi, taču pastāvēja zināmi iebildumi pret tās 
nacionālo politiku, jeb pareizāk – YMCA vadības kadru politiku (pieņemot 
darbā karavīru klubos personas, kuras neprot latviešu valodu, utt.), iebildumi 
pret kuru, kā jau minēts, jau 1920. gada beigās radās arī toreizējam armijas 
virspavēlniekam J. balodim. acīmredzot tieši tas arī bija galvenais iemesls 
1921. gada pavasarī izrādītajai M. Peniķa iniciatīvai, un, kad to neizdevās 
realizēt, viņš citētajā rakstā faktiski atklāj šīs iniciatīvas iemeslus.
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Kad 1922. gada septembrī latviju atstāja YMCA vecākais sekretārs 
dž. Somervills, kurš vadīja organizācijas darbu latvijā no 1921. gada jūlija, 
ārlietu ministra biedrs voldemārs Salnais 11. septembrī sarīkoja viņam 
par godu brokastis, kurās piedalījās arī aSv sūtnis Evanss Jangs un viņa 
palīgs Kvartens, apsardzības ministrs pulkvedis Eduards laimiņš, ārlietu 
ministrijas augstākie ierēdņi un latvijas jaunatnes organizāciju pārstāvji. 
voldemārs Salnais pateicās dž. Somervillam par darbību latvijā, atzīmējot 
tās “bezpartejiskumu”, taupību un enerģiju. atbildes runā dž. Somervills 
uzsvēra, ka latvija ir viena no tām retajām valstīm Eiropā, kur no paša 
darbības sākuma “nacionālie spēki ir darbojušies kopā ar YMCA organizāciju”.70 
aizbraukšanas dienā pie viņa atvadīties ieradās vidzemes divīzijas štāba 
delegācija ar komandieri ģenerāli J. apini priekšgalā un dāvāja viņam adresi 
un visu divīzijas pulku krūšu nozīmes. Ģenerālis J. apinis kara orķestra 
pavadībā ieradās arī pavadīt dž. Somervillu un viņa kundzi Emīliju rīgas 
dzelzceļa stacijā, no kurienes viņi devās uz liepājas ostu.71 Pēc dž. Somervilla 
aizbraukšanas darbu latvijā turpināja organizācijas jaunais sporta nozares 
direktors (no 1922. gada augusta) latvijā Harijs d. andersons (Anderson), 
vecākais sekretārs berts G. Mičels (Mitchell), kurš kopā ar ģimeni (kundzi 
un divām meitām) ieradās rīgā 24. oktobrī no livingstonas pilsētas aSv,72 

ģenerālsekretārs a. Šafhauzers, sekretārs vācietis teodors tīcs (Teetz) rīgā un 
jau pieminētais sekretārs K. didorovs rēzeknē.73 

latvijas valdība vairākkārt izteica YMCA oficiālu pateicību. to 1921. 
gada 24. septembrī izdarīja arī Ministru prezidents Z. Meierovics vēstulē 
dž. Somervillam.74 1922. gada 26. jūlijā, svinīgajā uzrunā sakarā ar YMCA 
pārstāvja Karleslija v. Haiberda (Hibbard) viesošanos latvijā, Z. Meierovics 
latvijas valdības un visas tautas vārdā izteica organizācijai dziļu pateicību par 
tās divos gados latvijā paveikto, kā arī cerību, ka darbs tiks turpināts.75 YMCA 
vadība daudz darīja savas organizācijas popularizēšanai ar priekšlasījumiem. 
Piemēram, 1922. gada 8. novembrī angļu valodas institūtā rīgā YMCA 
galvenais sekretārs latvijā Mičels referēja par organizācijas izcelšanos. 
Saskaņā ar latvijas preses atreferējumu, tas bijis viens no interesantākajiem 
šajās telpās nolasītajiem referātiem: “Dzīvā, tekošā un gleznu pilnā valodā 
M. kgs vispirms attēloja tos saimnieciskos un sociālos apstākļus, kādi valdīja 
pagājušā gadusimteņa sākumā, it sevišķi lielpilsētās, kad veikala strādnieks Džordžs 
Viljams (George William) 1821. gadā sācis Anglijā pulcināt jauniešus, savus darba 
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biedrus, vispirms uz garīgām sapulcēm. Šī kustība drīz izplatījusēs tālāk un 1844. 
gadā pieņēmuse tagadējo Y.M.C.A. nosaukumu. Tagad Amerikā vien šai savienībai 
ir viens miljons biedru un apmēram tikpat daudz citās pasaules daļās. Viņas darbība 
tagad ir ļoti plaša un daudzpusīga.”76

1922. gada 31. decembrī darbību izbeidza arī divi pēdējie amerikāņu 
uzturētie latvijas armijas karavīru klubi (rēzeknē un rīgā), to uzturēšanu 
un inventāru pārņēma latvijas armija (bezmaksas lietošanā). līdz ar to 
izbeidzās YMCA darbība armijā. Kopumā YMCA palīdzības veidā latvijas 
armijai bija ziedojusi apmēram 220 000–250 000 latu. Pēc tam organizācija, 
saskaņā ar latvijas Ministru kabineta 1922. gada 28. novembra lēmumu, 
sāka darbu ar skolu jauniešiem. amerikāņi lielu darbu ieguldīja jauniešu 
fiziskajā attīstībā. Pēc līguma noslēgšanas ar rīgas pilsētu 1923. gadā YMCA 
uzsāka, bet 1928. gadā pabeidza lielākā pilsētas sporta stadiona celtniecību 
Ķieģeļu ielā (ieguldot tajā apmēram 70 000 latu). No 1923. gada organizācijas 
īpašumā bija nams J. alunāna ielā 7. 1923. gadā tika izveidota arī latvijas 
Jaunekļu kristīgā savienība, kas pārņēma līdzšinējos amerikāņu īpašumus 
latvijā, kā arī turpināja lietot YMCA simboliku un saņēma finansiālu atbalstu 
no aSv. 1925. gadā par organizācijas līdzekļiem tika iegādāta tehnika 2. rīgas 
arodskolai. Savienībai darbojās nodaļas rīgā, tukumā, valkā un babītē.77 

tomēr YMCA darbības un latvijas Jaunekļu kristīgās savienības darbība 
latvijā un starp latviešiem nebūtu pilnīga, nepieminot Imantas pulkā 
vladivostokā 1919.–1920. gadā notiekošo. 1919. gada marta sākumā pēc 
apakšvirsnieka P. Stālberga priekšlikuma un iniciatīvas, nolūkā saņemt 
YMCA atbalstu pulka karavīriem, pulka komandieris vērsās pie šīs 
organizācijas pārstāvjiem. 7. martā pulkā ieradās kanādiešu YMCA pārstāvis 
un iepazinās ar karavīru dzīves apstākļiem, bet nākamajā dienā notika 
pulka Jaunekļu kristīgās savienības latviešu nodaļas dibināšanas sapulce. 
1919. gada rudenī organizācija tika pārdēvēta par latvijas Jaunekļu kristīgo 
savienību, un no šā laika tās darbība aptvēra ne tikai Imantas pulku, bet arī 
visus vladivostokā esošos latviešu bēgļus. tā strādāja YMCA International 
Allied Division vladivostokā vecākā sekretāra vorena Petersa (Peters) pa-
līga – YMCA sekretāra latvieša P. Stālberga vadībā. Nodaļa pārņēma visu 
pulka kultūras dzīves vadību, uzturēja teātra trupu, kori un divus karavīru 
klubus. Inventāru (mēbeles, traukus, gramofonus, kinematogrāfu u.c.) deva 
kanādiešu un amerikāņu YMCA organizācijas pārstāvji. Klubos karavīriem 
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bija pieejams arī amerikāņu apgādātais lasāmgalds, vēstuļpapīrs un aploksnes 
par brīvu, galda spēles, bufete ar lētām precēm (pēc miera noslēgšanas 1919. 
gada vasarā amerikāņi gan pārtrauca kluba apgādi ar pārtiku un turpmāk 
nodaļa tās iepirka pilsētā pati). 1919. gada Ziemassvētku sarīkojumā visiem 
pulka karavīriem tika dāvāti amerikāņu atsūtītie dāvanu sainīši. amerikāņi 
piegādāja pulkā arī sporta spēļu (futbola, volejbola, beisbola) piederumus. 
īpašu popularitāti guva futbols, un pulka komanda vairākkārt piedalījās 
turnīros vladivostokas pilsētā. Savienība rīkoja dažādus priekšlasījumus, 
angļu, vācu un franču valodas kursus. lielāki pasākumi un angļu valodas 
kursi karavīriem tika rīkoti plašākās telpās – vladivostokas pilsētā esošajās 
amerikāņu YMCA kluba telpās. atstājot vladivostoku un dodoties atpakaļceļā 
uz latviju, 1920. gada martā latvieši saņēma no amerikāņu YMCA kārtējo 
naudas ziedojumu (tas tika izlietots ceļa izdevumu segšanai), amerikāņu 
inventārs tika viņiem atdots, bet savienība turpināja kultūras darbību uz 
kuģa līdz pat jūnijam, kad tas ieradās latvijā (teātra izrādes, priekšlasījumus 
un koncertus, viens no kuriem tika sarīkots Singapūrā vietējā YMCA klubā 
un guva plašu atsaucību starp angļiem). 1920. gada jūlijā rīgā pulkā esošā 
latvijas Jaunekļu kristīgā savienība izbeidza savu darbību, inventāru 
nododot armijas Sporta savienībai un armijas virspavēlnieka štābam.78 tāpat 
atsevišķi latvieši bija iesaistīti YMCA darbā arī citās Pilsoņu kara apņemtās 
Krievijas vietās. Piemēram, bijušais Krievijas kara flotes praporščiks Pēteris 
alfrēds bernhards 1919. gada ziemā un pavasarī darbojās par organizācijas 
iepirkšanās aģentu arhangeļskā.79

Savukārt iepriekš minētā, 1923. gadā dibinātā organizācija ar identisku 
nosaukumu veidojās no jauna, iepērkot namu rīgā, J. alunāna ielā 7 un 
ierīkojot sporta laukumu Ķieģeļu ielā. Savas darbības laikā organizācija 
turpināja saņemt materiālu atbalstu arī no aSv YMCA. Kopumā darbība 
latvijas armijā 1920.–1922. gadā amerikāņu YMCA bija izmaksājusi apmēram 
250 000 latu.80

YWCA

1921. gadā darbību latvijā uzsāka arī YWCA organizācija, kura īrēja rīgā 
lielu ēku un vasarā organizēja meiteņu sporta nometni.81 1921. gada martā 
latvijā no aSv ieradās šīs organizācijas pārstāves – vēlākā Studentu palīdzības 
pārstāve latvijā Mersija o. danhema (Dunham) un vēlākā organizācijas 
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latvijas nodaļas pirmā ģenerālsekretāre un YWCA izpilddirektore baltijas 
valstīs ruta b. rūla (Rule), kuras stājās sakaros ar latvijas valdību (K. Ulmanis 
arī vēlāk uzturēja kontaktus un sniedza vispusīgu atbalstu organizācijas 
vadībai82). Pēc tam, kad viņas bija guvušas priekšstatu par iestādēs un 
uzņēmumos nodarbināto sieviešu skaitu, atalgojumu, izglītības līmeni, 
sociālajiem apstākļiem un iespējām sniegt tām palīdzību un atbalstu, tika 
sastādīta organizācijas pagaidu komiteja un valde ar latviešu sabiedrisko 
darbinieci Martu bergu priekšgalā. Komiteja, kurā iegāja M. danhema, 
r. rūla, M. berga, v. bērziņa, skolas īpašniece olga Ļišina, a. Kranhala, firste 
(kņaziene) Serafima līvena, sekretāres t. baimakova un vilhelmīne Mūna 
(Moon; latviete) organizēja latvijas augstskolas studentēm vasaras koloniju 
Mežaparkā, asociācijas vajadzībām noīrēja plašas telpas rīgā, antonijas 
ielā 1, kuras saveda kārtībā par amerikāņu līdzekļiem, un jau augustā tajās 
atklāja svešvalodu, stenogrāfijas un mašīnrakstīšanas, šūšanas un cepuru 
izgatavošanas kursus. tika uzsāktas arī vingrošanas nodarbības, atklāta 
lasītava, tējas galdi (ar precēm par zemām cenām). amerikānietes organizēja 
jaunavu grupas (klubus) ar mērķi apvienot sievietes ar vienādām interesēm, 
1922. gadā sākot rīkot diskusiju vakarus. turklāt šajā gadā organizācija 
latvijā sarīkoja pirmos savus paraugdemonstrējumus, divas dienas aprīlī 
rādot sabiedrībai savus sasniegumus – tajā skaitā praktisko darbu izstādi, 
basketbola, volejbola spēles, sieviešu fizisko vingrinājumu demonstrējumus 
amerikānietes, YWCA darba vadītājas latvijā Gledisas Gormenas (Gorman) 
izpildījumā. tāpat 1922. gada vasarā Jūrmalā, asaros, YWCA ierīkoja 
divnedēļu vasaras koloniju mazturīgām jaunavām (šim nolūkam ziedojumi 
tika vākti jau no pavasara). vēl 1922. gada vasarā pirmajā pēckara vispasaules 
YWCA konferencē piedalījās arī četras latvijas pārstāves. turpmākajos 
gados organizācijas darbs latvijā turpināja attīstīties, ieņemot stabilu vietu 
sabiedrības dzīvē (tā tika reģistrēta tieslietu ministrijā 1922. gadā). organizācija 
aSv arī turpmāk sedza vienu daļu no latvijas organizācijas budžeta (1928. 
gadā – 29%) no amerikā savāktajiem brīvprātīgajiem ziedojumiem.83

YWCA, tāpat kā YMCA un aSv Sarkanais Krusts latvijā, pirmajos darbības 
gados baudīja pastāvīgu atbalstu gan no aSv diplomātiskās pārstāvniecības, 
gan latvijas valdības puses. Piemēram, 1921. gadā organizācijai radās 
domstarpības par telpu īri ar Zemkopības ministrijas Mežu departamentu 
(kā jau minēts, no 1921. gada jūlija YWCA īrēja telpu daļu rīgā, antonijas 
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ielas 1. namā, ar noteikumu, ka departaments augustā atstās visas telpas 
un nodos tās YWCA rīcībā, taču vēl septembrī tas nebija noticis). Septembra 
sākumā YWCA vadība izklāstīja konfliktsituāciju diplomātiskajam pārstāvim 
E. Jangam, uzsverot, ka tiek nopietni kavēts organizācijas darbs ar meitenēm, 
jo nav iespējams departamenta joprojām aizņemtajās telpās atklāt iecerēto 
skolu, turklāt valsts iestādi pastāvīgi apmeklē un stāv rindās desmitiem un 
pat simtiem vīriešu, kas pats par sevi traucē organizācijas darbību. 
16. septembrī E. Jangs lūdza minēto jautājumu noskaidrot personiski Ministru 
prezidentam Z. Meierovicam, bet 4. oktobrī valsts kanceleja atbildēja 
E. Jangam, ka Zemkopības ministrijai ir izsūtīts attiecīgs pieprasījums un uz to 
tiek gaidīta atbilde. Galu galā jautājums tika atrisināts organizācijai pozitīvi, 
Mežu departamentam 1921. gada novembra beigās, gan pēc atkārtotas YWCA 
un E. Janga interpelācijas atbrīvojot telpas.84

Gan YMCA, gan YWCA kopā ar amerikāņu Palīdzības administrāciju 
(ARA) 1921. gadā aktīvi iesaistījās Pasaules Studentu kristīgās federācijas 
Eiropas Studentu palīdzības organizācijas rīkotajā palīdzības akcijā 
trūcīgajiem latvijas studentiem (palīdzība izpaudās galvenokārt studentu 
apgādē ar apģērbu un pārtiku ARA šim mērķim ierīkotajās virtuvēs, ko 
vadīja pašu studentu komitejas, kas pēc veiktajiem aprēķiniem saņēma 
pieprasīto pārtiku katru mēnesi ARA). YWCA pārstāve M. danhema vadīja 
šo darbu latvijā līdz savai aizbraukšanai uz Maskavu 1921. gada novembrī, 
kad šos pienākumus uzņēmās YMCA sekretārs latvijā dž. Somervills. Kaut 
arī pastāvēja ievērojamas grūtības līdzekļu iegūšanā, Eiropas Studentu 
palīdzības organizācijai izdevās 1921. gada oktobrī aizņēmuma veidā iegūt 
pēdējos 6000 dolārus pārtikas iegādei studentu virtuvju darbam rīgā 
1921./1922. gada ziemā. Ievērojamas naudas summas amerikāņi ziedoja arī 
studentu nama ierīkošanai (apmēram 5000 angļu sterliņu mārciņu), studentu 
grāmatu kooperatīva organizēšanai utt.85 

*     *     *

abu amerikāņu organizāciju – YMCA un YWCA (sevišķi pirmās), tāpat 
kā vēl vienas aSv nevalstiskās organizācijas – amerikas Sarkanā Krusta – dar-
bība latvijā Neatkarības kara un tam sekojošā perioda laikā jāatzīst par 
ļoti nozīmīgu, vispirms no kopš 1914. gada bez pārtraukuma ilgušo karu 
un dažādu okupācijas režīmu latvijas zemei un tautai nodarīto smago 
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postījumu un izraisītā trūkuma likvidācijas un atvieglošanas viedokļa. 
latvijas iedzīvotājiem (YMCA gadījumā – sevišķi bruņoto spēku karavīriem) 
sniegtais bezmaksas atbalsts bija ļoti būtisks un tā saņēmēji vēl pēc daudziem 
gadiem atcerējās amerikāņus tieši saistībā ar šo palīdzību. YMCA palīdzība 
aplūkojamajā laika periodā, līdzīgi kā citās austrumeiropas valstīs, 
koncentrējās uz palīdzības darbu armijā, kura kara laikā bija iesaistīta 
cīņās latgales frontē ar Sarkano armiju. armijas skaitliskais sastāvs bija ļoti 
augsts, un latvijas varas iestādes esošajos saimnieciskajos apstākļos spēja 
karavīriem nodrošināt vienīgi iztikas minimumu, turpretī YMCA savos 
karavīru klubos un sporta laukumos spēja dot tiem arī fiziskajai un garīgajai 
attīstībai nepieciešamo. turklāt tieši YMCA ieviesa latvijā vairākas līdz 
tam šeit nepazīstamas kolektīvās sporta spēles, kuras vēlāk ieguva augstu 
popularitāti (basketbols, volejbols u.c.). Savukārt, raugoties no divpusējo 
attiecību viedokļa, aSv nevalstisko organizāciju – Sarkanā Krusta, YMCA 
un YWCA darbinieku latvijā paveiktais skaidri apliecināja, ka aSv valdības 
oficiālais viedoklis par latvijas un citu baltijas valstu pagaidu neatzīšanu 
nekādā gadījumā nav amerikāņu tautas pārliecība, tieši šīs organizācijas lielā 
mērā panāca pozitīvu attieksmi pret savu valsti latvijā un arī citās zemēs, 
kurās tās darbojās.  

atsauces un piezīmes

1 Sk. sīkāk: Jēkabsons, Ē. aSv attieksme pret latviju 1918.–1922. gadā. Grām.: bērziņš, J. (sast.). 
Vēsturnieks profesors Dr. phil. LZA ārzemju loceklis Andrievs Ezergailis. Bibliogrāfija. darbabiedru 
veltījumi 70 gadu jubilejā. rīga: lU latvijas vēstures institūts, 2000. 198.–263. lpp.

2 latvijas valsts vēstures arhīvs (turpmāk – lvva), 2490. f., 1. apr., 220. l. (Rindge F.H. Partial 
Prelimenary Report on Latvia. Time spent. July 23rd–27th 1921. P. 10, 12).

3 Mączewski, P. Z podróźy na Łotwę. Gazeta Warszawska. 1920. 19 marzec.
4 Pulkvedis-leitnants d. Stēlins, kurš bija J. balodi informējis par YMCA aktivitātēm Polijas 

armijā, vēstulē tika nosaukts par “pirmo amerikāņu virsnieku latvijas armijā” un tās “aviācijas 
nodaļas amerikāņu eskadriļas komandieri”, patiesībā atsevišķas amerikāņu eskadras izveide 
palika tikai ieceres līmenī. Sīkāk par dž. Stēlinu sk.: Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, v. (sast.). 
Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918–1940. Biogrāfiska vārdnīca. rīga: latvijas valsts vēstures 
arhīvs, 1998. 437., 438. lpp.  

5 Sk.: lvva, 3601. f., 1. apr., 279. l., 147. lp. (dž. Stēlina 1920. g. marta raksts K. Ulmanim).
6 turpat, 2490. f., 1. apr., 75. l., 1. lp. ((Comander in Chief of the Latvian Army to the YMCA, 12 March 

1920; 217. l. K. Ulmanis to the YMCA, 12 March 1920). tas pats arī: turpat, 3601. f., 1. apr., 279. 
l., 101. lp. 

7 turpat, 3601. f., 1. apr., 281. l., 15. lp.
8 turpat, 287. l., 160., 161. lp.
9 lvva Zinātniskā bibliotēka. latvijas kara ministra 1921. g. 26. sept. pavēle; lvva, 2490. f., 1. 

apr., 229. l.; 3601. f., 1. apr., 288. l., 2., 3. lp.; 289. l., 242. lp.



59aSV YMCA un YWCA darbība latvijā (1920–1922)

10 lvva, 3601. f., 1. apr., 290. l., 209. lp.
11 amerikāņu labdarība. Valdības Vēstnesis. 1920. 27. jūl.
12 a. lainss pirms kara bija ilgstoši strādājis par YMCA sekretāra palīgu omahā, Nebraskas 

štatā.
13 lvva, 2490. f., 1. apr., 221. l., 39. lp.
14 turpat, 75. l., 69. lp. (a. lainsa 1920. g. 2. sept. vēstule latvijas armijas virspavēlnieka štābam). 

tas pats (oriģināls): lvva, 3601. f., 1. apr., 290. l., 209. lp.
15 turpat, 2490. f., 1. apr., 219. l., b. p.
16 turpat, 75. l., 38.–40. lp. (Kurzemes divīzijas komandiera K. Ķūķa un YMCA vadības 1921. 

gada jūnija sarakste).  
17 turpat, 1307. f., 1. apr., 784. l., 5. lp.
18 turpat, 3601. f., 1. apr., 290. l., 210. lp.
19 turpat, 2490. f., 1. apr., 217. l., b. p.
20 turpat, 3601. f., 1. apr., 297. l., 2.–4. lp.
21 turpat, 289. l., 50. lp.
22 turpat, 298. l., 26. lp.
23 Pulkveža K. didorova personība vēlāk izraisīja dažāda rakstura strīdus. 1919.–1920. gadā viņš 

bija dienējis kņaza anatola līvena nodaļā latvijā un Krievijas Ziemeļrietumu armijā. 1921. 
gada jūlijā un augustā augsta YMCA amatpersona džeremijs deiviss (Davis), uzturēdamies 
rīgā, neoficiāli izteica pretenzijas pret to, ka par sekretāriem organizācijā pieņemtas personas, 
kas “šāvušas lielinieku strādniekus”. Sk.: lvva, 2490. f., 1. apr., 218. l., b. p.    

24 tupat, 3601. f., 1. apr., 296. l., 1722. lp.
25 turpat, 2490. f., 1. apr., 75. l., 4., 6., 7., 8.–13. lp. 
26 turpat, 3601. f., 1. apr., 298. l., 86. lp.
27 Latvijas Kareivis. 1920. 26. nov.
28 lvva, 3601. f., 1. apr., 296. l., 412. lp.
29 turpat. 5601. f., 1. apr., 912. l., 4. lp. (Sakaru virsnieka pie aSv Sarkanā Krusta un YMCA 

kapteiņa H. brašņevica personīgā lieta); 5850. l., 3. lp. (Sakaru virsnieka pie YMCA kapteiņa 
a. Skrēbera personīgā lieta).

30 turpat, 2490. f., 1. apr., 75. l., 28. lp.,  220. l. (rindge F.H. Partial Prelimenary report on latvia. 
time spent. July 23rd–27th 1921. P. 11).

31 Latvijas Kareivis. 1921. 16. jūn.; 1922. 13. sept.; Jaunākās Ziņas. 1921. 15. jūn.; Latvijas Vēstnesis. 
1921. 15. jūn.; lvva Zinātniskā  bibliotēka. latvijas apsardzības ministra 1921. g. 21. jūl. 
pavēle.

32 lvva, 1307. f., 1. apr., 784. l., 5., 6. lp.
33 turpat, 12. lp. (Ministru prezidenta 1921. g. 21. janv. pateicība amerikas jaunekļu savienībai). 

atreferēta arī: Latvijas Kareivis. 1921. 23. janv.; Valdības Vēstnesis. 1921. 25. janv.
34 turpat, 1307. f., 1. apr., 784. l., 15. lp.
35 turpat, 1., 22., 23. lp.
36 turpat, 2490. f., 1. apr., 79. l.; Latvijas Kareivis. 1921. 7. jūl.
37 YMCA vadības ļoti pozitīvo H. brašņevica darbības un spēju novērtējumu sk.: lvva, 3601. f., 

1. apr., 296. l., 2976. lp. (a. lainsa 1921. g. 1. apr. raksts J. balodim).
38 aizpildītu YMCA vēstules veidlapas paraugu sk., piemēram: lvva, 3601. f., 1. apr., 298. l., 

140. lp.
39 lvva, 2490. f., 1. apr., 78. l., 2.–5. lp.
40 ��. amerikas draugi. Latvijas Kareivis. 1920. 15. okt.
41 lvva, 2490. f., 1. apr., 218. l. b. p. 
42 turpat, 2490. f., 1. apr., 75. l., 17. lp. (YMCa pārstāvja latvijā  dž. Sommervilla 1921. g. 21. 

sept. vēstule apsardzības  ministram G. Zemgalam). vēstule tika publicēta: Valdības Vēstnesis. 
1921. 24. sept.

43 Ministru prezidents Meierovics. Valdības Vēstnesis. 1921. 27. sept.
44 lvva, 3601. f., 1. apr., 296. l., 412. lp. (YMCa sporta pārziņa r. Hansena rakstītais mēneša 

pārskats).
45 turpat, 5192. f., 1. apr., 548. l., 206. lp. 



60 ĒrIKS  JĒKabSoNS

46 lvva, 5192. f., 1. apr., 703. l., b. p.5192. f., 1. apr., 703. l., b. p.703. l., b. p.
47 turpat, 2490. f., 1. apr., 211., 208. l., b. p. 
48 turpat, 218. l., b. p.
49 turpat, 2490. f., 1. apr., 221. l., 24. lp. (budget for Prisoner of War Work, riga, revised, March 

24, 1921).
50 Sk.: Steuer, Kenneth. Unparalleled Opportunity: The American YMCA and Prisoner of War 

Diplomacy among Central Power Nations during World War I, 1914–1923. Pieejams: http://www.
gutenberg-e.org/steuer/steuer.ch18.html (sk. 2009. 15. okt.).

51 turpat, 1468. f., 1. apr., 147. l., 334. lp.; 2490. f., 1. apr., 79., 204., 218. l.
52 turpat, 1307. f., 1. apr., 784. l., 85.–95. lp.
53 turpat, 2490. f., 1. apr., 75. l., 2. lp. (Chief of the Sporting Section of the latvian army Captain 

d. veiss to representatives of the YMCa in riga, 12 Sept. 1920). 
54 turpat, 2490. f., 1. apr., 26.–27.lp. (YMCa vadības 1921. g. 4. janv. paziņojums). tas pats (kopā 

ar pavadvēstuli adresēts Ministru prezidentam K. Ulmanim): lvva, 1307. f., 1. apr., 784. l., 
2., 11. lp. 

55 1921. gada pavasarī YMCA vadība latvijā un visā Eiropā nopietni apsvēra iespēju nosūtīt 
a. lukstiņu mācībās uz Springfīldas YMCA koledžu par aSv valsts līdzekļiem, kur viņš 
apgūtu sporta instruktora iemaņas. Sk.: lvva, 2490. f., 1. apr., 220. l. (YMCA amatpersonas 
viljama ora (Orr) 1921. g. 14. marta ziņojums K. Haibardam) 12. lp.; 221. l., 193.–194. (v. ora 
vēstules 1921. g. 8. un 9. marta vēstules džeimsam H. Karrdijam (Curdy) un l. dodžetam 
(Dogget) Springfīldas koledžā).  

56 lvva, 2490. f., 1. apr., 78. l., b. p.
57 turpat, 79. l. (Statistical report of Phisycal Activities on the Playgrounds organized in Riga 1921 by 

the Physical departament of the N.-American YMCA). 
58 turpat, 2490. f., 1. apr., 43. l.; Šadeiko, J. Volejbols spēle visiem. rīga, 1935. 6. lpp. 
59 turpat, 1468. f., 1. apr., 146. l., 501. lp. (r. Hansena 1921. g. 19. jūl. raksts apsardzības ministram 

G. Zemgalam). 
60 Latvijas Vēstnesis. 1921. 17. sept.
61 lvva, 2490. f. 1. apr., 208. l., b. p.
62 Basketbols 60. rīga, 1983. 7. lpp.
63 lvva, 2490. f., 1. apr., 79. l., b. p. 
64 bone, Kārlis. Par mūsu sporta biedrībām. Latvijas Kareivis. 1921. 21. okt.
65 lvva, 2490. f., 1. apr., 229. l., b. p.
66 turpat, 2125. f., 5. apr., 393. l., 36., 37. lp.
67 turpat, 1307. f., 1. apr., 784. l., 58.–61. lp. 
68 turpat, 5192. f., 1. apr., 554. l., 87. lp.
69 turpat, 5192. f., 1. apr., 703. l., b. p.
70 brokastis par godu amerikas kristīgās jaunekļu savienības priekšstāvim. Valdības Vēstnesis. 

1922. 12. sept.
71 lvva, 2490. f., 1. apr., 78. l.; Latvijas Kareivis. 1922. 13. sept. 
72 lvva, 2490. f., 1. apr., 229. l., b. p.
73 turpat, 78. l., b. p. 
74 turpat, 221. l., 89. lp. 
75 turpat, 219. l., b. p.
76 Valdības Vēstnesis. 1922. 15. nov.
77 turpat, 2490. f., 1. apr., 77. l. (Jaunekļu Kristīgā Savienība YMCA. 1920–1930. Svētku raksts. rīga, 

1930. 19.–26. lpp.); Jaunekļu kristīgā savienība. Grām: Latviešu konversācijas vārdnīca. 7. sēj. 
rīga, 1931.–1932. 14140. sl..

78 lvva, 3598. f., 1. apr., 69. l., 154.–174. lp. (Imantas pulka Jaunekļu Kristīgās savienības 
materiāli).

79 turpat, 5601. f., 2. apr., 171. l., 3. lp.
80 Jaunekļu kristīgā savienība. Grām.: Latviešu konversācijas vārdnīca. 7. sēj. 14140. sl.



61aSV YMCA un YWCA darbība latvijā (1920–1922)

81 lvva, 2490. f., 1. apr., 220. l. (rindge F.H. Partial Prelimenary report on latvia. time spent. 
July 23rd–27th 1921. P. 11.).

82 turpat, 2545. f., 1. apr., 26. l. (latvijas YWCA ģenerālsekretāres r. b. rūlas 1922. g. 3. janv. 
raksts K. Ulmanim).

83 turpat, 2545. f., 1. apr., 27. l., 1., 2., 29. lp.; 91. l., b. p. (latvijas Jaunu Sieviešu Kristīgā savienība 
YWCA. 1921–1931. Mašīnraksts); bīlmans, r. (red.). Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados. 
rīga, 1928. 553. lpp.

84 lvva, 1307. f., 1. apr., 784. l., 53., 54., 79.–84., 100. lp.
85 turpat, 2545. f., 1. apr., 218., 219. l.

 

Ēriks Jēkabsons

the activities in latvia of the us young men’s christian 
association (ymca) and young women’s christian 

association (ywca) in between 1920 and 1922

this paper is about two related organisations from the United States – the 
Young Men’s Christian association (YMCa) and the Young Women’s Christian 
association (YWCa) – and their activities in latvia between 1920 and 1922. 
both of them, but particularly the former one, offered very substantial support 
to the latvian state and its residents. 

their work and that of another US non-governmental organisation – the 
american red Cross – was of great importance during the latvian war of 
independence and the period thereafter. this is particularly true in terms 
of the help that they gave in terms of dealing with the serious damages 
and relevant poverty caused by the war and different occupation regimes 
which had continued from 1914 onwards. the people of latvia received free 
assistance (in the case of the YMCa, this particularly applied to the latvian 
armed Forces), and the recipients remembered the americans for years 
thereafter because of the aid that was given. 

the YMCa worked in latvia and in other Eastern European Countries, 
focusing on assistance to military personnel. In latvia’s case, the focus was 
on men who had fought on the latgale front lines against the red army. 
there were a great many soldiers, and given the economic conditions that 
prevailed, the latvian government could provide no more than the survival 
minimum to its soldiers. the YMCa opened clubs and sports facilities for 
soldiers, providing them with physical and spiritual assistance, as well.  the 
YMCa also introduced several new team games to latvia which later became 
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very popular – basketball, volleyball, etc. the work of these NGos – the red 
Cross, the YMCa and the YMCa – showed clearly that the hesitation of the 
US government as to the official recognition of the baltic States in no way 
represented the beliefs of the american people. It was these organisations in 
specific which did a lot to ensure a positive attitude toward america in latvia 
and other countries where they were active.

Keywords: YMCa, YWCa, the latvian army during the war of independence 
and afterward, assistance, the history of sports in latvia.
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