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medicīnas aprūpe latvijas armijā 
bermontiādes laikā, 1919. gada 

oktobris – decembris
pētījums veltīts līdz šim historiogrāfijā neaplūkotai tēmai – latvijas armijas sanitārās pārvaldes 
darbībai bermonta karaspēka uzbrukuma laikā no 1919. gada oktobra līdz decembrim. 
sanitārajai pārvaldei šajā laikā bija apgrūtināta darbība, jo notika kaujas gan ar bermonta 
karaspēku, gan sarkano armiju latgales frontē.
pētījumā aplūkota sanitārās pārvaldes veidošanās un darbība bermontiādes laikā. tā 
sagatavošanā izmantoti līdz šim nepētīti vēstures avoti, kā arī attiecīgā perioda preses materiāli 
un pieejamā literatūra. sanitārās pārvaldes darbība raksturota vairākos aspektos – cīņa pret 
dažādu slimību izplatību, evakuācija, medicīnas personāla, medikamentu un medicīnas 
piederumu trūkums un citi aspekti.
Atslēgvārdi: neatkarības karš, bermontiāde, latvijas armija, kara medicīna, latvijas armijas 
sanitārā pārvalde, sanitārpriekšnieks.

latvijas teritorijā pēc pirmā pasaules kara atradās dažādu valstu armijas, 
bet latvijas armija militārās un politiskās situācijas dēļ tika nodibināta tikai 
1919. gada jūlijā. oktobrī jaundibinātajai latvijas armijai sākās vissmagākais 
pārbaudījums neatkarības kara vēsturē – cīņa pret bermonta karaspēku. 
19. jūlijā tika nodibināta latvijas armijas sanitārā pārvalde, ko vadīja ārsts 
pulkvedis, vēlāk ārsts ģenerālis pēteris sniķers. sākotnēji sanitārā pārvalde 
atradās divās nelielās istabās rīgā, vaļņu ielā 2, tad to pārcēla uz Šķūņu ielu 11, 
bet oktobrī – uz nikolaja (tagad krišjāņa valdemāra) ielas 10./12. namu.1

bermontiādei sākoties, sanitārajai pārvaldei radās daudz vairāk darba nekā 
bija līdz tam. karaspēka daļās vajadzēja apkopt ievainotos un slimos, nemitīgi 
tika pieprasīti ārstniecības līdzekļi. no tikko ierīkotiem pārsienamajiem 
punktiem īpaši daudz tika pieprasīti pārsienamie materiāli un līdzekļi pirmās 
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palīdzības sniegšanai. bermonta uzbrukuma pirmajās dienās, neskaitot jau 
gatavās marles saites, tika sagriezts vēl līdz pat 2000 metriem dienā.2

Žēlsirdīgās māsas elzas Grīvānes atmiņās lasāms, kāda situācija 
valdīja latvijas sarkanā krusta slimnīcā rīgā, sākoties bermonta armijas 
uzbrukumam: “drausmīga rudens nakts. cīņa notiek pie daugavas tiltiem. 
slimnīcā ievesto kareivju ievainojumi ļoti smagi. daudzus var glābt tikai 
steidzīga operācija. [..] Ziņojam par stāvokli dr. med. J. Jankovskim3 [..]. kāds 
jauns kareivis ļoti smagi vēderā ievainots [..], operācija seko operācijai līdz 
apmēram plkst. 5 rītā.”4

medicīnas iestādes rīgā 1919. gada 8. oktobra rītā saņēma pavēli evakuēties 
un doties ropažu virzienā. e. Grīvānes atmiņās teikts, ka vieglāk ievainotajiem 
lika apģērbties un doties uz ropažiem, bet ar smagāk slimajiem5 – palikt 
slimnīcā, tāpēc radušās problēmas. tos nedrīkstēja pārvietot, bet slimnieki 
sākuši uztraukties, un dažs pat mēģinājis “aizkļūt prom” pats saviem 
spēkiem. neevakuējās arī slimnīcas personāls. tā kā ienaidnieka karaspēks 
pāri tiltiem netika un fronte nostabilizējās gar daugavas līniju, tad medicīnas 
iestādes, kas atradās rīgā, varēja turpināt darbu. no daugavmalas katru 
dienu pienāca arvien vairāk ievainoto.6

īpaši spilgti e. Grīvāne raksturo smagās sajūtas, kādas piedzīvojusi 
slimnīcā, kad tika ievesti jauni, smagi ievainoti trīspadsmit – četrpadsmit 
gadu veci zēni. viens no viņiem bija miris turpat, nestuvēs. pēc daugavas 
tilta forsēšanas gandrīz visiem, kurus nogādāja slimnīcā, bija nāvīgi vēdera 
ievainojumi.7 savukārt karavīrs kristaps Zommers atceras gadījumu, kad 
novembrī uz tilta kāda žēlsirdīgā māsa lika pagaidu pārsējus ievainotajiem 
karavīriem, tādā veidā riskējot ar savu dzīvību.8

Medicīnas personāla trūkums. intensīvās kauju darbības dēļ sāka trūkt 
medicīnas personāls, tādēļ situācijas uzlabošanas nolūkā tika mobilizēti ārsti 
un zemākais sanitārais personāls, un tos nozīmēja darbā karaspēka daļās un 
iestādēs. sanitārās pārvaldes darbinieki strādāja no rīta līdz vakaram, lai spētu 
izpildīt savus pienākumus. situāciju vienībās uzlaboja tas, ka evakuācija un 
sanitārā apgādība bija centralizēta – to norīkoja un vadīja pārvalde.9

bermontiādes laikā bija daudz ievainotu karavīru. piemēram, 4. valmieras 
kājnieku pulks bermontiādes laikā, t.i., no 8. oktobra līdz 11. novembrim, 
zaudēja kritušos – 13 karavīru un instruktoru, ievainotos – četrus virsniekus, 
28 karavīrus un instruktorus.10 savukārt 3. Jelgavas kājnieku pulka zaudējumi 
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neatkarības karā bija šādi: krituši pieci virsnieki, 69 instruktori un karavīri, 
ievainoti un kontuzēti – 13 virsnieku, 101 instruktors un karavīrs.11

to, ka šajās kaujās klājās grūti un medicīnas personālam bija daudz darba, 
liecina arī daudzo atļauju izdošana, kas bija paredzētas karavīru mirstīgo 
atlieku pārvešanai vai pārbedīšanai.12 kā zināms, bieži vien smagi ievainotos  
sanitāriem neizdevās nogādāt pat uz aizmuguri, jo viņi nomira kaujas laukā, 
pulka ambulancēs vai šķūtnieku ratos.

situācijas uzlabošanas nolūkā sanitārās pārvaldes priekšnieks ārsts 
pulkvedis p. sniķers novembrī lūdza latvijas kara slimnīcas galvenajam 
ārstam augustam pētersonam komandēt visus brīvos un nepārslogotos 
medicīnas darbiniekus viņa rīcībā, jo “frontē sajūtams liels feldšeru 

latvijas armijas sanitārās pārvaldes priekšnieka pētera sniķera pavēle. 
1919. gada 19. jūlijs. LVVA, 3413. f., 1. apr., 1. l., 2. lp.
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trūkums”13. sanitārpriekšnieks 6. rīgas kājnieku pulka rīcībā piekomandēja 
feldšerus o. bergmani un p. pīrāgu, kā arī sanitārus – medicīnas studentu  
o. ozoliņu un a. Franci.14

kara slimnīca – oktobrī slimnīcu no latviešu kara slimnīcas pārdēvēja par 
latvijas, bet 1920. gadā – par rīgas kara slimnīcu – bermontiādes laikā strauji 
palielināja gultu skaitu, jo esošais bija par mazu. 1919. gada 1. septembrī gultu 
skaits bija 300, 1. oktobrī – 500, 1. novembrī – 700, bet vēl pēc mēneša gultu 
skaits jau sasniedza 1000. līdz ar to tika palielināts medicīnas personāls, 
kas decembrī jau bija pieaudzis līdz 294 (no tiem 18 ārstu) darbiniekiem. 
ar algoto darbaspēku tomēr nepietika, tādēļ palīgā nāca privātpersonas. 
novembrī pieteicās sieviešu palīdzības korpusa 69 brīvprātīgās, kuras tika 
nodarbinātas slimnīcā kā slimnieku kopējas. tomēr slimnīcas telpas bija par 
šaurām, un tādēļ vieglāk slimos bieži pārveda uz citām slimnīcām vai atlaida 
uz mājām ambulatoriskai ārstēšanai.15

oktobra beigās, kad bermontiāde jau notika pilnā sparā, pie latvijas kara 
slimnīcas darbu sāka galvenā ārstu komisija. tā pārbaudīja karavīrus un 
noteica, vai tie ir vai nav derīgi karadienestam. pārbaudīja arī tos, kuriem 
slimības vai ievainojuma dēļ bija jāpiešķir ilgāks atvaļinājums.16 Galvenajai 
ārstu komisijas nodibināšanai bija liela nozīme, jo tādā veidā varēja atbrīvot 
no dienesta karam nederīgos kadrus un uzlabot armijas kaujasspējas.

intensīvās karadarbības rezultātā kara slimnīcai radās nepieciešamība 
palielināt brīvo gultu skaitu smagāk slimajiem un ievainotajiem karavīriem, 
tādēļ 11. novembrī no slimnīcas izrakstīja 372 vieglāk ievainotos un slimos, 
kurus pārveda uz ambulancēm, lai atbrīvotu vietu smagāk slimajiem un 
ievainotajiem karavīriem. Šajā pašā dienā bija arī uzdots ierīkot telpas 
apmēram 200 vieglāk ievainotajiem pie rīgas etapa komandanta pārvaldes 
kazaku (tagad abrenes) ielā 3/5.17 svarīgi minēt arī to, ka bija ierīkoti 
vairāki pārsienamie punkti, piemēram, Grēcinieku ielā18 un pauluči (tagad 
merķeļa) ielā 21,19 lai operatīvāk sniegtu medicīnas palīdzību ievainotajiem 
kareivjiem.

kritiska situācija ar sanitārās palīdzības sniegšanu bija atsevišķajam 
izlūkošanas bataljonam. tā komandieris 27. oktobrī ziņoja, ka bataljons trīs 
nedēļas atrodas frontē pirmajās pozīcijās un bieži sadursmēs ar ienaidnieku 
tiek ievainoti un rudens nepastāvīgo laika apstākļu dēļ slimo daudzi 
karavīri.20 ievainotajiem un slimajiem pirms nogādāšanas uz slimnīcu nav 



99medicīnas aprūpe latvijas armijā bermontiādes laikā 

sniegta pietiekama medicīnas palīdzība uz vietas, jo bataljonam ir maz 
medicīnas līdzekļu un arī medicīnas personāla – tikai viens feldšeris. bieži 
gadījās, ka smagi ievainotajiem vilcienu retās satiksmes dēļ un sakarā ar to, 
ka tuvumā nav nevienas privātas ārstniecības iestādes, dienām ilgi jāgaida 
medicīnas palīdzība. tādēļ viņš lūdz piekomandēt bataljonam ārstu.21 
situācija novembrī neuzlabojās, piemēram, 7. novembrī sanitārajai pārvaldei 
pienāca telegramma, kurā teikts, ka vienā no 3. Jelgavas pulka bataljoniem 
trūkst ārstu.22

lai novērstu feldšeru un sanitāru trūkumu, vidzemes divīzijas komandieris 
pulkvedis mārtiņš peniķis 1919. gada 17. oktobrī deva šādu atļauju: “lai 
neatrautu karavīrus no viņu tiešiem tēvijas sargu pienākumiem, tad no savas 
puses piekrītu tam, lai sanitāru un feldšeru vietas varētu ieņemt speciālistes – 
sievietes.”23 tomēr tas nenotika un sievietes pagaidām vēl neieņēma nekādus 
amatus pulku ambulancēs, jo sanitārās pārvaldes priekšnieks vidzemes 
divīzijas komandierim uz to atbildēja: “sieviešu klātbūtne pulkos ir par 
apgrūtināšanu, sevišķi aukstā laikā ziemā, tāpēc neatrodu par iespējamu 
žēlsirdīgās māsas pielaist pulku ambulancēs.”24 tomēr situācija bija tik smaga, 
ka neilgi pēc tam neliels skaits sieviešu tika nodarbināts pulku ambulancēs. 
piemēram, minētajā vidzemes divīzijā 26. novembrī 6. rīgas kājnieku pulka 
ambulancē ieskaitīja žēlsirdīgo māsu bertu kalniņu.25

runājot par sievietēm un to nodarbināšanu slimnīcās un citās aizmugures 
medicīnas iestādēs, jāteic, ka dažkārt radās problēmas, jo, kā norāda ārsts 
kapteinis aleksandrs mežciems: “Šodien pieņemtās kopējas bija rītu jau 
jāatlaiž, tās izrādījās viss kas cits, tikai ne kopējas un uzvedās kā ielas 
meitas.”26 acīmredzot a. mežciemam bija negatīva pieredze ar slimnieku 
kopējām, tomēr nevajadzētu domāt, ka visas bija nevīžīgas vai darbam 
medicīnas iestādē neatbilstošas.

sakarā ar to, ka sievietes centās nepieņemt par feldšerēm un sanitārēm 
attiecīgajās armijas daļās, bet vīriešu sanitāru un feldšeru skaits bija 
ierobežots un esošie nespēja apkalpot visas armijas daļas, vajadzēja meklēt 
citu risinājumu. Šo jautājumu sanitārpriekšnieks atrisināja, attiecīgajām 
armijas daļām liekot griezties pie norādīta ārsta, kam šajā gadījumā uzlika 
papildu pienākumus. kaut arī tas bija daudz apgrūtinošāk gan attiecīgajām 
karspēka vienībām, gan izvēlētajam ārstam, tomēr p. sniķers to uzskatīja par 
labāko risinājumu.
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var minēt dažus piemērus, lai labāk izprastu situāciju. oktobrī kurzemes 
artilērijas pulka 1. diviziona komandieris bija lūdzis piekomandēt virsštata 
feldšerus, jo ievainoto un slimo kareivju skaits strauji palielinājās sakarā ar 
intensīvo kaujasdarbību pret bermontu. līdz ar to, ka tas nebija iespējams 
jau minēto iemeslu dēļ, sanitārpriekšnieks ieteica kurzemes artilērijas pulka 
1. diviziona komandierim griezties pie artilērijas rezerves vecākā ārsta 
artura liepiņa, kura ambulance atradās artilērijas kazarmās pērnavas ielā.27 

24. oktobrī minētajam ārstam pienāca pavēle no sanitārpriekšnieka par to, 
ka viņam jāveic karaskolas ārsta pienākumi. artilērijas rezerves pulka 
vecākajam ārstam a. liepiņam tādējādi bija uzdots izpildīt vairākus papildu 
pienākumus.28

savukārt liepājā 1919. gada 12. septembrī bija publicēts ziņojums visiem 
ārstiem, ka ārstu trūkuma dēļ armijā “uz apsardzības ministra rīkojumu 
no 31. augusta nr. 1119 visiem brīvi praktizējošiem ārstiem jāsniedz par 
brīvu ārsta palīdzība, ja pie viņiem pēc tādas griežas: karaspēka daļas un 
komandantūras, kurām nav pēc štata paredzēts ārsts, tā arī atsevišķi karavīri 
ar attiecīgām apliecībām, ja viņu vajadzības gadījumā kara ārsti no viņu vai 
citām daļām atrodas lielā attālumā”29.

medicīnas personāla trūkums palielinājās arī tādēļ, ka tas nebija pasargāts 
no epidēmiskām slimībām, par to liecina fakts, ka bija daudz saslimšanu 
un nāves gadījumu. piemēram, 1919. gada 28. septembrī sanitārā vilciena 
sanitārs aleksandrs Šebanovs saslima ar tīfu.30 medicīnas students artūrs leja  
15. novembrī mira no slimības, ko ieguva, izpildot savus darba pienākumus.31 
visticamāk, ka tā bija kāda no izplatītajām infekcijas slimībām. arī vēlāk, 
latgales atbrīvošanas laikā, bija vairāki saslimšanas un miršanas gadījumi.32

1919. gada decembra beigās tika noteikts, ka ārstiem, feldšeriem, brīva 
līguma strādniekiem un citiem, kuri saslima ar lipīgām slimībām dienesta 
pienākumu pildīšanas laikā, algas izmaksu pārtrauca divus mēnešus pēc 
saslimšanas. valsts bija pārāk nabadzīga, lai spētu izmaksāt algas ilgāk.33

situāciju vēl vairāk sarežģīja tas, ka saslimušajiem medicīnas darbiniekiem 
bija grūti atrast aizvietotājus, bet, kad tos atrada, darbiniekus, kas bija 
izveseļojušies, sūtīja uz citām karaspēka daļām, jo citur to trūka vairāk.  
17. oktobrī sanitārpriekšnieks paziņoja, ka “2. ventspils kājnieku pulka 
feldšeris n. rudzīts pēc izveseļošanās ir norīkots uz 5. cēsu pulku vecākā 
ārsta rīcībā kā medicīnas feldšeris”34. tas radīja sajukumu, un, lai noskaidrotu 
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medicīnas personāla situāciju karaspēka vienībās, sanitārajai pārvaldei bija 
jāpieprasa ziņojumi par ārstniecības darbinieku sastāvu attiecīgajās karaspēka 
daļās. tas norāda uz to, ka sanitārā pārvalde bermontiādes laikā vēl nebija 
pilnīgi noorganizējusies, bet tieši šajā laikā tika likti pamati sanitārās iekārtas 
noorganizēšanai – izstrādāti noteikumi par sanitāro dienestu un organizāciju, 
slimību saraksti, instrukcijas utt.35

svarīgi minēt arī to, ka medicīnas darbinieki kauju laikā nereti ne vien 
saslima, bet bieži tika arī ievainoti, kas vēl vairāk palielināja medicīnas 
darbinieku trūkumu karaspēka daļās. piemēram, ārsts kapteinis a. mežciems, 
kurš darbojās liepājā kā garnizona lazaretes galvenais ārsts karostā, savās 
atmiņās raksta, ka novembra sākumā, tieši pirms uzbrukuma liepājai, bija 
“saķēris nejauku angīnu un iznāca pavadīt gultā, un no istabas neizejot 4 – 5 
dienas”36.

telefonogramma latvijas kara slimnīcas galvenajam ārstam par pārsienamā punkta 
izveidi kazaku ielā 3/5. 1919. gada novembris. LVVA, 3413. f., 1. apr., 205. l.,  46.  lp.
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apskatot bermontiādes kaujās ievainoto 6. rīgas pulka karavīru sarakstu, 
tur atrodami arī medicīnas darbinieki: 7. rotas kareivis feldšeris J. Jēkabsons 
ievainots 10. novembrī pie Šampētera muižas, 8. rotas kareivis feldšeris  
o. ozoliņš – pie Zolitūdes, 12. rotas kareivis feldšeris t. balodis – 8. novembrī 
pie torņakalna.37

to, ka medicīnas darbinieki bija ļoti drosmīgi, var spriest, aplūkojot 
lāčplēša kara ordeņa kavalieru sarakstu. par nopelniem neatkarības karā 
ar lāčplēša kara ordeni bija apbalvoti desmit medicīnas darbinieki: trīs 
ārsti – a. mežciems, e. vanags un a. rubins –  un septiņi feldšeri – J. berris, 
a. Freimanis, Z. Hops, p. Jēgers, a. krumbergs, n. rudzīts un k. vasiļevs. 
apbalvoto feldšeru skaits ir lielāks, jo viņiem bija bīstamāks darbs. piemēram, 
7. siguldas kājnieku pulka feldšeri seržantu Z. Hopu apbalvoja par to, ka 
1919. gada 3. novembrī rīgā kaujā pie cementa fabrikas viņš, neskatoties uz 
ienaidnieka uguni un bīstamo situāciju, iznesa no kaujaslauka ievainoto rotas 
komandieri un pēc tam leitnantu J. birznieku.38

kaut gan bermontiāde 1919. gada decembrī noslēdzās, ievainoto un slimo 
karavīru skaits tik un tā bija liels un tos nespēja uzņemt, piemēram, sanitārās 
pārvaldes iestādes Jelgavā. decembrī latgales divīzijas ārsts pēteris kalniņš 
ziņoja sanitārpriekšniekam, ka lauka lazaretes štats, kas bija aprēķināts  
60 gultām, ir par mazu, jo divīzijas lazaretei, uzsākot savu darbību Jelgavā, 
kad tika padzīts bermonta karaspēks no šīs pilsētas, jau pirmajā darbības 
dienā vajadzēja uzņemt ap 100 slimnieku. decembrī slimnieku skaits bija 
ap 300, bija pat dienas, kad tas sasniedza 400. tādēļ ārsts p. kalniņš lūdza, 
lai sanitārpriekšnieks palielina lazareti līdz 300 gultām un personālu – līdz  
153 darbiniekiem.39

Indīgo gāzu uzbrukumi. nepatīkams pārsteigums sanitārajai pārvaldei 
bija vāciešu uzbrukums ar smacējošām gāzēm – 14. oktobrī apšaudīja rīgu,  
23. – mīlgrāvi, bet 24. oktobrī – atkārtoti rīgu.40 oktobra sākumā frontē 
esošajām vienībām izdalīja apmēram 20 000 gāzmasku, kas, visticamāk, 
iegūtas no ārzemju misiju pārstāvjiem.41 tomēr, raugoties uz to, latvijas 
armijai joprojām trūka gāzmasku. piemēram, rīgas pilsētas komandantūra tās 
sargu rotai no sanitārās pārvaldes pieprasīja 50 pretgāzu masku.42 26. oktobrī 
rīgas rajona ārstam un sanitārās noliktavas pārzinim sanitārpriekšnieks 
lūdza “pasteigties saņemt no kara ieguvumu vākšanas noliktavas, [kas] 
atradās romanova ielā [tagad lāčplēša] nr. 78, pārējās pretgāzu maskas”43. 
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Jau 11. novembrī pienāca kārtējais pretgāzu masku pieprasījums: vidzemes 
inženieru rotas komandieris kapteinis alfrēds skudra lūdza armijas artilērijas 
pārvaldes priekšniekam izsniegt 75 pretgāzu maskas.44

Gāzu uzbrukumi bija ļoti bīstami tādēļ, ka šādu ievainoto kara laikā bija 
daudz un kaujas gāzes bija parādījušās tikai pirmā pasaules kara laikā. no 
gāzēm pasargāt varēja tikai gāzmaskas.45 k. Zommera atmiņās teikts, ka  
11. novembrī kaujā daugavas tilta malā bija jūtama gāzu smaka un zemi 
klāja dzelteni plankumi.46 karavīra, vēlākā operdziedātāja marisa vētras 
atmiņās stāstīts par to, kā karavīri saindējušies ar gāzēm: “[..] bālie, nāvīgās 
gāzes sarijušies karavīri vēma, pret sienu atspiedušies, un meklēja alkoholu, 
lai aizdzītu šo gāzu smago reiboņu un vēl smagāko nāves nogurumu. [..] 
nemūžam neaizmirsīšu šīs vārgās sejas, zaļas no gāzēm, putām uz lūpām, 
stiklainu skatu.”47

to, cik tieši karavīru ar gāzēm saindējies, precīzi pateikt nevar. tomēr, lai 
saprastu, ka indīgo kaujas gāzu jautājums bija nopietna problēma sanitārajai 
pārvaldei, var atsaukties uz ārsta augusta Šķipsnas teikto. 1919. gada 
novembra sākumā viņš norāda, ka slimnīcās ārstējas tikai daļa ar gāzēm 
saindējušos karavīru, vairāki simti ārstējas mājās, un tieši tādēļ precīzi dati 
nav zināmi.48

Evakuācija. kauju laikā pārsienamie punkti bija sagatavojušies 
evakuācijai varbūtējas atkāpšanās draudu dēļ. no pārsienamajiem punktiem 
ievainotos ar šķūtes zirgiem, sanitārajiem ratiem vai citu transporta līdzekli 
nogādāja uz aizmugures ārstniecības iestādēm. pārsienamie punkti atradās 
apmēram vienu – pusotras verstis no gaidāmās kauju vietas.49 pēc tam tos 
no pārsienamajiem punktiem nogādāja uz pulku ambulancēm un lielākiem 
medicīnas centriem – slimnīcām vai lazaretēm.

ievainoto karavīru pilnīgu evakuāciju varēja sākt tikai tad, kad pretinieka 
karaspēku piespieda atkāpties. tad no kaujaslauka varēja iznest ievainotos 
karavīrus. ārsts kapteinis a. mežciems stāsta, ka karavīri pēc kaujas gulējuši, 
“kur pagadās”, viņus vajadzēja sameklēt un nogādāt ārstniecības iestādēs.50

lai vieglāk evakuētu ievainotos no frontes un tiem sniegtu pilnvērtīgu 
palīdzību, sanitārās pārvaldes izejošā telefongrammā 1919. gada 4. novembrī 
teikts, ka rīgas pilsētas 1. slimnīcas direktoram e. putniņam jānodod 
sanitārautomobilis rīgas etapa ārsta oliņa rīcībā.51 slimos un ievainotos 
parasti evakuēja no frontes ar šķūtnieku zirgu palīdzību, tomēr šajā laikā 
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bieži bija izplatītas dažādas infekcijas slimības, un karavīrus, kuri ar tām bija 
saslimuši, centās nekavējoties evakuēt uz aizmugures medicīnas iestādēm, lai 
neizplatītos epidēmijas. intensīvāku kauju laikā mobilizēja vietējos ormaņus. 
piemēram, liepājā novembra vidū pēc kaujas pret bermontiešiem ārsts 
kapteinis a. mežciems ierosināja mobilizēt visus liepājas ormaņus ievainoto 
un kritušo transportam no piepilsētas uz pilsētu. “pēc nepilnas stundas arī 
piebrauca kādi 30 ormaņi un uzņēma visus smagāki ievainotos un kritušos. 
darba tur bija diezgan, [..] tanī dienā bija krituši kādi 60–70 kareivji un ne 
mazāk ievainoti nogādāti sarkanajā krustā un karostas lazaretē.” novembra 
beigās karostas lazaretē ārstējās jau ap 600 ievainoto un slimo karavīru. 
lazaretē sākumā bija paredzēts 100 gultu, tad to paplašināja – un varēja 
uzņemt 400 ievainoto un slimo. nebija vietas, kur visus novietot, un daudzi 
gulēja uz grīdas. daudz bija mirušo – decembrī vien nomiris 200 cilvēku, 
kuri ārstējās lazaretē. tik daudz mirušo ir bijis tāpēc, ka vācieši ievazājuši 
gripu.52

operatīvākas medicīniskās palīdzības sniegšanas nolūkos sanitārā 
pārvalde sadarbojās ar sarkano krustu, pašvaldībām, piemēram, rīgas 
pilsētas 2. slimnīcu, bērnu slimnīcu un privātām ārstniecības iestādēm, jo 
visus ievainotos sanitārās pārvaldes pakļautībā esošās slimnīcas nespēja 
uzņemt.53

risinot epidēmijas jautājumu, sanitārā pārvalde lika izveidot īpaši 
aprīkotus dezinfekcijas un atutošanas54 vagonus, kā arī vagonus – pirtis, kas 
apbraukāja piefrontes joslas apdzīvotās vietas. Jāatzīmē, ka šādus vagonus 
aprīkoja 1919. gada 3. augustā dibinātajā sanitārajā vilcienā, ko izveidoja 
kā atsevišķu militāru struktūru. sanitārā vilciena pārzinis no dibināšanas 
dienas bija ārsts kapteinis valters Jaunzems.55 Šāds vilciens sākotnēji bija 
paredzēts ievainoto un slimo karavīru evakuēšanai no latgales frontes 
uz aizmuguri – lazareti pļaviņās. taču 1919. gada beigās vilciens darbojās 
ne tikai latgales frontē, bet arī daugavgrīvā un olainē, jo bermonta armijas 
uzbrukuma laikā tur bija daudz ievainoto un slimo karavīru, kuriem vajadzēja 
sniegt palīdzību un evakuēt.56

sanitārās pārvaldes pakļautībā darbojās arī sanitārais transports, kura 
darbību apgrūtināja degvielas trūkums. pēc armijas apgādības priekšnieka 
ziņojuma sanitārās pārvaldes priekšnieks lika atbildīgajām personām 
pieskatīt, lai vieglos un smagos automobiļus izmantotu tikai ārkārtējas 
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armijas sanitārās pārvaldes  priekšnieka pētera sniķera pavēle par 
žēlsirdīgo māsu nepielaišanu ambulancēs.  1919. gada 20. oktobris  

LVVA, 3413. f., 1. apr., 67. l., 492. lp. o. p.   

vidzemes divīzijas komandiera pulkveža mārtiņa peniķa pavēle 
par iespēju sievietēm ieņemt sanitāru un feldšeru vietas. 1919. gada 17. oktobris

LVVA, 3413. f., 1. apr., 67. l., 493. lp.
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nepieciešamības gadījumos, jo bija novērtos, ka ar šiem automobiļiem 
pārvadā ne tikai ievainotos, bet arī malku.57

Dažādu piederumu un ārstniecības līdzekļu trūkums. bermonta 
uzbrukumam sākoties, rīgā nebija droši, un visi kaujasspējīgie tika sūtīti 
cīņai pret ienaidnieku. bija noteikta komandantstunda, un pa ielām gan 
dienā, gan naktī varēja pārvietoties ar speciālām atļaujām, ko izdeva rīgas 
rajona komandants. tādas izdeva arī medicīnas darbiniekiem, piemēram, 
ārstiem, arī vecmātēm.58

rīgā bija izsludināta mobilizācija,59 un līdz 10. oktobrim pilsētā un 
apriņķī mobilizēja 1811 cilvēku,60 tādēļ situācija pilsētā nebija īsti droša. lai 
apsargātu sanitārās noliktavas īpašumu piecos preču vagonos, kas bija ļoti 
nepieciešams, sanitārpriekšnieks lūdza rīgas pilsētas komandantam dot 
rīkojumu nolikt vienu sargu posteni 8. oktobrī plkst. vienos dienā rīgas 
preču stacijā pie piena rampas un apsargāt šos vagonus ar vērtīgajām 
lietām.61 Jau līdz bermonta karaspēka uzbrukuma laikam sanitārā noliktava 
medicīniskajā ziņā nodrošināja vairāk nekā 100 karaspēka vienību un izpildīja 
581 medicīnisko piederumu pieprasījumu, to skaitā daļēji pašvaldību iestāžu 
un latvijas sarkanā krusta pieprasījumus.62 tādēļ var uzskatīt, ka bermonta 
armijas uzbrukuma priekšvakarā karaspēka daļas un medicīnas iestādes bija 
zināmā mērā nodrošinātas ar nepieciešamajiem medicīnas piederumiem un 
vielām.

oktobra sākumā rīgas ostā ar kuģi “Euphemia” no amerikas bija ienākusi 
likvidācijas komisijas Francijā iepirktā krava. Šī komisija likvidēja asv 
noliktavās eiropā esošos militāros krājumus – medikamentus, apģērbu, 
karavīru drēbes u.c. priekšmetus. latvijas armija bija saņēmusi 19 vagonu 
medikamentu un aptiekas piederumu no šīs kravas. tās bija dažādas medicīnā 
vajadzīgas vielas – borskābe, glicerīns, opiuma pūderis, hloroforms narkozei, 
3000 termometru, 100 operāciju galdu u.c. lietas.63  kaut gan minētās preces 
situāciju būtiski uzlaboja, tomēr iegūtie medicīnas piederumi un vielas 
nespēja pilnībā apmierināt pieprasījumu.

tas, ka sanitārajai pārvaldei regulāri trūka sanitāro piederumu, īpaši 
bermontiādes laikā, atspoguļojas faktā, ka ar latvijas preses biroja 
starpniecību bieži bija nodoti pateicības raksti par ziedotiem priekšmetiem 
un šo priekšmetu uzskaitījums. Ziedojumi bija dažādi, salīdzinoši reti tie bija 
liela apmēra, parasti mazi, un paši ziedotāji visbiežāk bija civiliedzīvotāji. 
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piemēram, sanitārpriekšnieks oktobrī un novembrī iesniedza pateicības 
rakstus preses birojam par 50 koka karotēm, kas bija domātas kara slimnīcai 
un ko ziedoja a. reinvalds; par 50 latvijas rubļiem, ko ziedoja e. auniņa, kā 
arī par dažādiem medikamentiem.64 kāds advokāts dāvināja divus kreklus, 
piecas apakšbikses, vienu pāri cimdu, sešus pārus zeķu un vienu pāri vilnas 
kājas bindes.65 savukārt 3000 pudelīšu latvijas kara slimnīcas aptiekas 
vajadzībām dāvināja o. ozoliņš.66

latvijas kara slimnīca 1919. gada novembrī slimnīcas aptiekas vajadzībām 
lūdza ziedot tukšas pudeles un pudelītes.67 pudelīšu trūkums bija ļoti liels 
pat 1920. gada vasarā, kad sevišķu uzdevumu farmaceits nikolajs daugulis 
sanitārpriekšnieka uzdevumā apbraukāja aptiekas. n. daugulis konstatēja, ka 
daudzās aptiekās trūkst pudelīšu un medikamenti ir uzglabāti nepareizi.68

Ziemai tuvojoties, iedzīvotāji latvijas armijai ziedoja cimdus, zeķes, 
kreklus, mēteļus, aitādas un arī dažādas citas lietas, nodrošinot karavīriem 
nepieciešamo apģērbu aukstajā ziemā.69 kā redzams, trūka pat pašu 
nepieciešamāko lietu un apģērba, kas apgrūtināja sanitāro daļu pilnvērtīgu 
darbību. bieži bija ziedoti arī papirosi, kas nebija primārais, tomēr karavīrus 
īpaši iepriecinošs dāvinājums.70

lielākus ziedojums bermontiādes laikā dāvāja sanitārās pārvaldes 
sevišķu uzdevumu ārsts pulkvedis dāvis matvejs, ziedojot ļoti vērtīgus 
ķirurģiskos instrumentus,71 e. Gaile ziedoja ķirurģiskos instrumentus, kas 
nonāca latgales divīzijas lazaretes rīcībā.72 Franču kara misijas vadītājs 
pulkvežleitnants emanuels diparkē ziedoja 2000 vācijas marku.73 atsaucība 
bija liela, un visus gadījumus nav iespējams uzskaitīt, kas norāda uz to, ka 
iedzīvotāji atbalstīja latvijas armiju un sanitāro pārvaldi, īpaši bermonta 
karaspēka uzbrukumu laikā. dāvinājumi būtiski uzlaboja sanitāro iestāžu 
darbību, kas nav mazsvarīgi, īpaši kara laika smagajos apstākļos.

nepieciešamās lietas bija iegūtas ne tikai ziedojumu un pirkumu ceļā, bija 
arī iestādes, kas strādāja sanitārajai pārvaldei, piemēram, 1847. gadā  dibinātā 
volfšmita spirta un rauga fabrika, kas ražoja arī “rīgas zāļu balzamu”. ar šo 
fabriku sanitārā pārvalde noslēdza līgumu, minētajai fabrikai apņemoties dot 
zināmu daudzumu spirta bez maksas.74 medicīnas piederumus un iekārtas 
ieguva arī citos veidos – kā kara ieguvumus, atņemot piespiedu kārtā, kā arī 
aizņēmumu veidā.75

sanitārās iestādes ļoti uzmanīgi un taupīgi rīkojās ar nepieciešamajām 
lietām, it sevišķi karadarbībai pret bermontu paplašinoties. izejošajā sanitārās 
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pārvaldes telefonogrammā 24. oktobrī, kas bija adresēta visu triju divīziju 
ārstiem – sarkanā krusta slimnīcas vecākajam ārstam Ērgļu ielā 3, sarkanā 
krusta lazaretes vecākajam ārstam nikolaja (tagad krišjāņa valdemāra) 
ielā 36a un latvijas kara slimnīcas galvenajam ārstam –, bija dots rīkojums, 
“lai audekla un marļbindes tiktu mazgātas un vairākas reizes lietotas, 
jo pārsienamā materiāla sanitārā noliktavā ir ļoti maz un no ārienes nav 
iespējams dabūt”76. līdzīgu pavēli sanitārpriekšnieks izdeva 1920. gada aprīlī 
un noteica, ka visiem pulku ārstiem marļbindes ir ne tikai jālieto otru reizi, 
bet arī par katru izlietoto marļbindi jāveic ieraksts ambulances slimnieku 
žurnālā.77

1919. gada oktobrī sanitārpriekšnieks visiem karaspēku daļu un iestāžu 
ārstiem norādīja, lai tie raudzītos, ka pārsienamais materiāls tiktu taupīgi 
lietos, bet decembrī viņš uzdeva visu divīziju ārstiem, lai viņi pārliecinātos, 
ka pulku un atsevišķu daļu ārsti iepazīstinātu karavīrus ar “individuālo 
paciņu” (aptieciņa) lietošanu, un īpaši norādīja uz to, ka visiem karavīriem 
vajadzētu taupīgi rīkoties ar tām, jo pārsienamais materiāls esot maz.78  
1920. gada martā p. sniķers vēlreiz atgādināja karaspēku daļu vecākajiem 
ārstiem, lai viņi ievēro taupību pārsienamo materiālu un medikamentu 
lietošanā, kā arī pasūtīšanā, norādot, ka jāpasūta tikai pats nepieciešamākais, 
bez lieliem rezerves uzkrājumiem. par izlietotajiem medikamentiem un 
pārsienamo materiālu bija jāveic sīks aprēķins.79

Šķiet, lai cīnītos pret zagšanu sanitārās pārvaldes iestādēs, kas vēl vairāk 
palielināja medicīnas priekšmetu trūkumu, sanitārpriekšnieks izdeva pavēli, 
kurā teikts, ka sanitāros piederumus, tādus kā termometri, šļirces, dažādi 
instrumenti, no armijas sanitārās noliktavas varēs apmainīt tikai pret attiecīgu 
skaitu nederīgu un sabojātu instrumentu.80

1919. gada decembrī situācija bija nedaudz stabilizējusies, bet sanitārajai 
pārvaldei vēl aizvien bija daudz darba. nācās risināt iepriekšējās, ar sanitāro 
līdzekļu apgādi saistītās problēmas, kam pievienojās aizvien jaunas, tādas kā 
epidēmiju izplatīšanās.

Infekcijas slimības. Jau pirmajā pasaules karā infekcijas slimības 
bija ļoti strauji izplatījušās. piemēram, 1919. gada augustā rīgas pilsētas 
komandantūras ārsts bija saslimis ar dizentēriju un nevarēja pildīt savus 
darba pienākumus.81 arī 2. vidzemes divīzijas lazaretes sanitārs pēteris 
celmiņš bija slims un atradās lazaretē ārstēšanā.82 liepājā 1919. gada augusta 
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armijas sanitārās pārvaldes pateicība amerikas sarkanā krusta 
misijas priekšniekam pulkvedim-leitnantam raienam par palīdzību. 

1919. gada  6. novembris. LVVA, 3413. f., 1. apr., 88. l.

sākumā saslimšanas gadījumu skaits ar dizentēriju bija pieaudzis.83 liepājas 
pilsētas galvenais ārsts jeb sanitārārsts boriss vulfs augusta sākumā izveidoja 
īpašu komisiju, kam bija tiesības apskatīt visus privātpersonu dzīvokļus, 
iebraucamās un citas vietas, lai vajadzības gadījumā veiktu lipīgi slimo 
izolēšanu un noteiktu karantīnu visam daudzdzīvokļu namam vai citai 
vietai, kur lipīgā slimība – holera, mēris, izsitumu tīfs utt. – parādījusies. pēc 
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sanitārārsta pavēles liepājā varēja slēgt ēkas un darbnīcas, ja tās neievēroja 
minētos higiēnas noteikumus. komisijas pienākums bija uzraudzīt arī 
pārtikas produktu kvalitāti pārdošanas vietās.84

sanitārajai pārvaldei, uzsākot darbu, bija nekavējoties jāsāk cīnīties ar 
infekcijas slimībām. 1919. gada augusta vidū bija izsludināti dažādi noteikumi, 
ko papildināja tā paša gada 24. oktobrī85 un ko karavīriem uzdeva stingri 
ievērot. 3. oktobrī armijas virspavēlnieks inspekcijas daļas priekšniekam lika 
nodrukāt armijas drukātavā ziņojumu, ko uzdeva karavīriem ievērot, lai 
izvairītos no lipīgām slimībām. izplatīja arī skrejlapas, ko bija jāpiesprauž 
redzamā vietā un kurās bija teikts, kā jāierīko tualetes vietas (ja tādas nebija) 
un regulāri jādezinficē, jāveic saslimušo karavīru izolēšana un steidzīga 
nogāde uz tuvāko medicīnas iestādi, kā arī telpu dezinfekcija, kur atradies 
slimais karavīrs. katra pulka medicīnas personālam uzdeva uzraudzīt 
vietējo iedzīvotāju medicīnisko stāvokli un mājās, kurās bija konstatēti lipīgu 
slimību saslimšanas gadījumi, neļaut apmesties karavīriem. Šādām mājām 
pie durvīm bija jāpieliek uzraksts ar ārsta parakstu, ka lipīgo slimību dēļ ieeja 
aizliegta.86

1919. gada 3. decembrī 4. valmieras kājnieku pulka komandieris ziņoja 
sanitārajai pārvaldei, ka viņam uzticētajā pulkā ir 18 feldšeru (divi no viņiem 
slimi) un seši sanitāri.87 tieši pēc mēneša, 3. decembrī, latvijas armijas 
virspavēlnieks J. balodis ķērās pie radikālākiem soļiem, lai apkarotu slimības, 
kas pārauga epidēmijās. bija pavēlēts nekavējoties, precīzāk – 24 stundu laikā, 
ziņot un rīkoties, ja parādās kāds saslimšanas gadījums ar lipīgu slimību. pēc 
šīs pavēles var spriest, ka epidēmijas sāka pieņemties spēkā.88

infekcijas slimībām palīdzēja izplatīties karavīru nekārtīgais dzīvesveids. 
armijas virspavēlnieks ģenerālis dāvids sīmansons 3. oktobrī uzsvēra, ka 
karavīri neievēro viņa iepriekšējās pavēles par to, ka “vajadzības” jākārto tam 
paredzētajās vietās, bet to dara “kaut kur nomalē vai aiz ēkām”. Uzturā tiek 
lietos arī nevārīts ūdens, kaut tas ir aizliegts. armijas virspavēlnieks aizrādīja 
par to vadu komandieriem un medicīnas personām, īpaši rotu feldšeriem, un 
lika gādāt, lai nekas tāds vairs neatkārtotos.89

infekcijas slimību apkarošanas nolūkā rīgā, maskavas ielā 49 un krāsotāju 
ielā 9, ierīkoja dezinfekcijas punktus. karavīrus sūtīja uz šiem punktiem, lai 
tur dezinficētu viņu apģērbu. novembrī sevišķu uzdevumu ārsts pulkvedis 
d. matvejs norādīja karaspēku daļām, lai pirms sūtīšanas uz šīm iestādēm 
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karavīriem atņemtu visu šaujampulveri un patronas, jo bija notikuši 
nelaimes gadījumi, kad dezinfekcijas līdzekļu iespaidā pulveris drēbju 
kabatās  aizdedzies. tāpat d. matvejs norādīja, ka šajās iestādēs sāk lietot 
jaunu dezinfekcijas vielu – zilo skābi, kas ļaus vienā piegājienā dezinficēt ap 
500 karavīru drēbju.90

1919. gada decembra sākumā sanitārpriekšnieks uzdeva kara slimnīcas 
galvenajam ārstam, lai tas sīki un detalizēti atskaitās par katru ar infekcijas 
slimību saslimušu slimnieku. viņam bija sanitārajai pārvaldei jāpiesūta 
ziņas ar katra slimnieka adresi, par saslimšanas vietā veikto, kā arī to, kurš 
dezinfekciju veicis. Ja karavīrs bija saslimis rīgā, tad nekavējoties bija jāziņo 
par to pilsētas sanitārajai nodaļai, bet, ja laukos, – veselības departamentam. 
1920. gada februārī sanitārpriekšnieks pavēlēja norādīt arī saslimšanas avotu, 
kā arī atskaitīties par to, vai “izvesta veselo dezinsekcija [.. un] veselo izolācija 
no inficētām telpām”91.

decembra vidū lipīgu slimību epidēmija sāka pakāpeniski pieņemties 
spēkā, īpaši latvijas austrumu daļā, tādēļ p. sniķers cēsu garnizona ārstam 
uzdeva nekavējoties spert visus attiecīgos soļus epidēmijas apkarošanā, kā 
arī katru dienu telefoniski sniegt ziņas par epidēmijas gaitu. cēsu garnizona 
ārsta rīcībā uz laiku bija piekomandēts ārsts J. nīmanis, lai varētu veiksmīgāk 
cīnīties ar lipīgajām slimībām.92 tāpat no Jelgavas uz rēzekni bija pārcelta 
sanitārās noliktavas apakšnodaļa. tā kā apakšnodaļas krājumi cīņā ar 
epidēmiskajām slimībām strauji izsīka, tad tos papildināja ar medicīnas 
piederumiem, kas bija iepirkti ārzemēs. sanitārās noliktavas apakšnodaļa 
darbojās līdz par 1920. gada 20. jūnijam, kad visus apakšnodaļas krājumus 
pārvietoja uz sanitāro noliktavu rīgā.93

Veneriskās slimības. runājot par slimībām armijā, noteikti jāmin 
veneriskās slimības, kas jau bija pieņēmušas epidēmijas raksturu. interesants 
sludinājums atrodams 1919. gada 9. augusta laikrakstā “kurzemes vārds”: 
“trīs jaunavas, aiz gara laika skumstošas, vēlas iepazīties ar iepriecinātājiem. 
adrese šīs avīzes izdevējiem. atstātā, aizmirstā un pamestā.”94 Šķiet, ka šādas 
sievietes varēja palīdzēt veneriskajām slimībām straujāk izplatīties. tāpat arī 
karavīri, kuri ievietoja viegla rakstura iepazīšanās sludinājumus avīzēs.95 
bija pat tādi, kuri to darīja, atrodoties slimnīcā.96 1919. gada 21. augustā 
sanitārās pārvaldes priekšnieks lūdza apgādības pārvaldes priekšnieku 
aizliegt prostitūcijas veicinošus sludinājumus vienā no tā laika lielākajiem 
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laikrakstiem “Jaunākās Ziņas”, tomēr neko daudz tas nedeva, jo citi laikraksti 
tos tik un tā publicēja.97

laika gaitā ar veneriskajām slimībām slimojošo karavīru skaits pieauga. 
kuldīgas apriņķa komandants pamanīja šo tendenci un tādēļ septembra 
beigās aizliedza visiem karavīriem apmeklēt “netiklas vietas”. lai 
pārbaudītu, vai karavīri pilda uzdoto, viņš noteica, ka visiem karavīriem, to 
skaitā virsseržantam, katru sestdienu plkst. 8 no rīta jāierodas uz medicīnas 
pārbaudēm. komandants centās iebiedēt karavīrus, draudot, ka tie, kuri būs 
saslimuši ar šīm slimībām, tiks nekavējoties aizsūtīti uz fronti.98

Jau 1919. gada rudenī bija veikti pasākumi pret venerisko slimību 
izplatīšanos, jo šādu slimnieku skaits jau pirmā pasaules kara laikā bija 
būtiski pieaudzis. to, ka veneriskās slimības bija ļoti plaši izplatītas, liecina 
fakts, ka gan rīgas kara hospitālī bija veneriskā nodaļa,99 gan arī latviešu 
kara slimnīcā, kur par tās vecāko ordinatoru 30. septembrī iecēla ārstu  
l. Zībergu.100 tā kā veneriskie slimnieki bija diezgan nemierīga slimnieku 
kategorija, tad veneriskajai nodaļai bija uzraugi, kuri pieskatīja, lai slimnieki 
neaizbēgtu no slimnīcas un neizplatītu slimības tālāk.101

m. vētras atmiņās arī ir minētas veneriskās slimības, un var noprast, ka tās 
bija ļoti plaši izplatītas karavīru vidū.102 tomēr liepājas garnizona lazaretes 
ārsts a. mežciems norāda, ka liepājā bermontiādes laikā veneriski slimo 
karavīru skaits bija salīdzinoši mazs: “patīkami bija tomēr, ka venerisko 
gadījumu skaitlis nebija neko liels.” visvairāk slimnieku ārstējās no tīfa, 
masalām, dizentērijas un citām infekcijas slimībām.103

1919. gada 14. oktobrī latvijas armijas virspavēlnieks izdeva rīkojumu, lai 
cīnītos pret veneriskajām slimībām. rīkojums noteica to, ka visās karaspēka 
daļās un militārajās iestādēs jānotiek karavīru veselības pārbaudēm vismaz 
divas reizes mēnesī. atklātos venerisko slimību gadījumus vajadzēja steidzīgi 
ārstēt: saslimušos nekavējoties ievietoja stingras uzraudzības medicīnas 
iestādēs, turpmāk atvelkot pusi karavīra algas par ārstēšanu.104

iespējams, ka pusi algas par ārstēšanu atvilka tādēļ, ka daudzi karavīri 
centās saslimt ar veneriskajām slimībām, lai nebūtu jādodas uz fronti. 
lai to novērstu, kara slimnīcas vecākais ārsts krišjānis rozenkalns jau  
1919. gada septembrī ierosināja, lai veneriski slimajiem karavīriem ārstēšanās 
laikā izmaksā tikai pusi algas. daudzus no slimnīcām izrakstītos, kā arī no 
karaspēka daļām atsūtītos karavīrus iedalīja rīgas apsardzības rotās un 



113medicīnas aprūpe latvijas armijā bermontiādes laikā 

citos garnizona dienestos, lai viņus varētu ārstēt ambulatoriski un paralēli 
dienestam. kaut gan tas nebija šķērslis, un karavīri, lai nebūtu jākaro, turpināja 
dzimumdzīvi un atgriezās slimnīcā ar jaunām veneriskajām slimībām, kaut 
gan līdz galam nebija izārstētas iepriekšējās slimības.105

sanitārās pārvaldes darbinieki pamatoti uzskatīja, ka karavīri saslimst 
galvenokārt pēc atklāto namu apmeklējumiem. 1919. gada decembrī kādā 
bataljonā, kas Jelgavā atradās tikai nedēļu, strauji sākušas izplatīties veneriskās 
slimības. Jelgavā tobrīd bija reģistrēts gandrīz 100 prostitūtu. lai noskaidrotu 
situāciju, šī bataljona ārsts komandēja vienu feldšeri uz kādu atklāto namu. 
pēc publiskā nama apmeklējuma feldšeris ziņoja, ka tajā darbojas 12 sieviešu, 
bet karavīri un citi klienti esot simtiem, un tie pat stāvot pie katras istabas 
durvīm rindā. Šādi gadījumi bija ne tikai Jelgavā, bet arī rīgā.106

venerisko slimību apkarošanas nolūkā slimajam karavīram bija vietējam 
militārajam komandantam un policijas darbiniekiem obligāti jānorāda, no kā 
slimība iegūta.107 tas bija jādara tādēļ, lai šīm personām noteiktu piespiedu 
ārstēšanos un apkarotu slimības tālāku izplatību.108 visas prostitūtas bija 
reģistrētas, un viņām bija regulāri jāatrādās ārstam, lai varētu strādāt. tās 

armijas sanitārās pārvaldes darbinieki. 1. rindā sestais no kreisās ārsts ģenerālis 
pēteris sniķers. 1924. gads. LVVA, 6033. f., 1. apr., 285. l., 51. lp.
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prostitūtas, kuras nebija reģistrētas un skaitījās “nelegālas”, tika uzskatītas par 
sievietēm, kuras visplašāk izplata veneriskās slimības. rīgā līdz 1920. gada 
1. janvārim ar veneriskajām slimībām slimojošās sievietes izmeklēja policijas 
prefektūras telpās, bet pēc tam – stabu ielā 42, kur bija atvērts veneriski slimo 
kontroles punkts.109

1919. gada jūlijā sākās darbs pie prostitūcijas reglamentācijas izstrādes, jo 
uzskatīja, ka tieši ar prostitūcijas palīdzību tiek izplatītas veneriskās slimības. 
reglamentu izstrādāja no 1919. līdz 1921. gadam, un tas paredzēja, ka 
prostitūtas uzrauga ārsti un policija, tādā veidā mēģinot iznīcināt venerisko 
slimību cēloņus, nevis tikai sekas.110

1919. gada 3. decembrī sanitārpriekšnieks lika visu triju divīziju ārstiem, 
kara slimnīcas galvenajam ārstam un sarkanā krusta 3. lazaretes vecākajam 
ārstam izdot katram kareivim, kas slimoja ar sifilisu, sevišķu slimības 
grāmatiņu, kurā uzdeva atzīmēt viņa ārstēšanās kursus, kā arī laiku, kad 
jāuzsāk jauni kursi, jo citādi pulku ārstiem bija grūti pārliecināties par 
karavīru veselības stāvokli.111

cīņai ar venerisko slimību izplatības ierobežošanu lielākajos garnizonos 
ierīkoja prostitūtu kontroles punktus, izdeva stingrus noteikumus par 
prostitūcijas apkarošanu, karavīriem izsniedza attiecīgu literatūru par 
izsargāšanos no veneriskajām slimībām. latvijas kara slimnīcā bija ierīkota 
plašākā venerisko slimību nodaļa – tajā bija 600 gultu.112

secinājumi

sanitārās pārvaldes nodibināšana saistījās ar dažādām grūtībām, jo viss 
sanitārais dienests bija jāveido no pašiem pamatiem. sanitārās pārvaldes 
struktūra bija izveidota līdz 1920. gada sākumam, bet laika gaitā to uzlaboja 
un noslīpēja.

sākoties bermonta uzbrukumam, rīgā atrodošās medicīnas iestādes 
sagatavojās evakuēties, jo militārā situācija bija nelabvēlīga latvijas armijai. 
karadarbībai paplašinoties, sanitārās pārvaldes iestādes nespēja uzņemt visus 
slimos un ievainotos, tādēļ sadarbojās ar pašvaldību, privātām, kā arī sarkanā 
krusta slimnīcām. Šīs iestādes pārgāja sanitārās pārvaldes pakļautībā, jo tā 
izdeva tām pavēles, izmaksāja algu personālam un piegādāja produktus u.c. 
nepieciešamās lietas.
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lai operatīvāk sniegtu medicīnas palīdzību, piefrontes joslā bija iekārtoti 
pārsienamie punkti. daži ārsti izdomāja jaunus veidus, kā veikt ievainoto 
ātrāku evakuāciju no kaujas lauka uz medicīnas iestādi, piemēram, 
vietējo ormaņu mobilizācija, un tas palīdzēja ātrākā medicīnas palīdzības 
sniegšanā.

intensīvas kaujas darbības dēļ sāka trūkt medicīnas personāla, jo strauji 
pieauga ievainoto karavīru skaits, tādēļ esošajam medicīnas personālam bija 
jāizpilda papildu darba pienākumi. medicīnas personāla trūkumu palielināja 
epidēmiju izplatība, bet zemākā sanitārā personāla (sanitāru un feldšeru) 
trūkumu – arī tas, ka tie kaujās guva ievainojumus un vairs nevarēja pildīt 
savus darba pienākumus. sanitārpriekšnieks nevēlējas pieņemt sievietes 
darbā pulku ambulancēs, jo uzskatīja, ka viņām šajās iestādēs nav jāatrodas, 
un tas pasliktināja situāciju. tomēr neliels skaits žēlsirdīgo māsu bija pieņemts 
darbā pulku ambulancēs, jo medicīnas personāla trūkums bija ļoti jūtams 
visā armijā.

bermontiādes laikā sanitārā pārvalde saskārās ar sanitāro līdzekļu 
trūkumu, jo medicīnas līdzekļus nevarēja iegādāties ārzemēs militārās 
situācijas dēļ, bet vietējā tirgū šo līdzekļu bija maz. situāciju uzlaboja 
civiliedzīvotāju un dažādu organizāciju, tādu kā amerikas sarkanais krusts, 
ziedojumi, jo būtiski palielināja sanitārajā noliktavā esošo lietu daudzumu 
un medicīnas iestāžu apgādi. arī daži karadarbības rezultātā saņemtie kara 
ieguvumi, kas bija noderīgi medicīnā, nonāca sanitārās pārvaldes rīcībā, un 
tas uzlaboja karaspēku daļu apgādi ar ārstniecības līdzekļiem.

bermontiādes laikā sanitārā pārvalde lielu uzmanību pievērsa ievainoto, 
ar infekcijas slimībām slimojošo un ar gāzēm saindējušos ārstēšanai. 
venerisko slimnieku skaits sanitārās pārvaldes darbības sākumā pieauga, jo 
bija uzsākta to apzināšana. sanitārā pārvalde ne tikai nodarbojās ar venerisko 
slimību ārstēšanu, bet arī cēloņu likvidēšanu, kas bija pamatā venerisko 
slimību straujajam pieaugumam. veiksmīgi bija pasākumi – gan informatīvi, 
gan pārbaužu veidā, ko sanitārā pārvalde veica venerisko un epidēmijas 
slimību izplatību samazināšanai. 

Ļoti nozīmīgs sasniegums sanitārās pārvaldes darbībā bija tas, ka tika 
izveidots ārstu komisiju tīkls. ārstu komisijas pārbaudīja karavīru veselības 
stāvokli un atbrīvoja no dienesta karam nederīgos kadrus, tādā veidā būtiski 
uzlabojot latvijas armijas kaujasspējas. ārstu komisiju darbību traucēja 
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karavīri, kuri tīšām bojāja savu veselību, lai nebūtu jākaro, tādēļ sanitārās 
pārvaldes priekšnieks izdeva atbilstošas pavēles, kā rezultātā komisiju 
darbību arvien mazāk traucēja simulanti un tīši veselības bojātāji.

pārvaldes darbība vērtējama ļoti pozitīvi, jo smagajos darbības apstākļos 
tā spēja organizēt centralizētu medicīnas palīdzības sniegšanu un karaspēka 
apgādi ar ārstniecības līdzekļiem, cīnīties pret epidēmijām un ļoti izplatītajām 
veneriskajām slimībām. tas pozitīvi ietekmēja ne tikai situāciju armijā, bet 
arī valstī kopumā, jo kara apstākļos medicīnas palīdzība bija izvirzīta par 
primāro nozari vispārējā stāvokļa uzlabošanai.
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Inna Gīle

medical care in latvian army during the 
bermondt affair, october–december 1919

the research is dedicated to unexplored theme in historiography – the 
operation of the medical board of the latvian army during the bermondt’s army 
offencive october – december 1919. the medical board was confronted with a 
difficult situation at that time caused by the battles on two fronts: one against the 
bermontians and the other against the red army at the latgale battlefront. 

the objective is to reflect the performance of the medical board of the latvian 
army during the bermondt’s army offencive. in order to achieve the objective 
several tasks were set. the first task was to study the issue of medical personnel as 
it is necessary for comprehension of the reasons why the beginning of bermondt’s 
offensive made the operation of the medical board much more difficult.  as the 
next step to achieve the aim the task to review the poison gas attacks was set. it 
was done with the purpose of investigating diversity of activities of the medical 
board. another task was to explore the questions related to evacuation which 
had been done to illustrate general situation in providing emergency medical 
services. to inquire into the difficult operational conditions of the medical board, 
the next task was to review the deficite of miscellaneous medical equipments 
and supplies. the last task was to examine the spread of infections and sexually 
transmitted diseases, in such a way to reviewing the general medical conditions 
of the latvian army.
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When the bermondt affair started, the scope of work of the medical board 
augmented. large amounts of medicines and other medical supplies were 
required for the care of the wounded and sick, yet the quantities were limited. 
When military activities expanded, the medical units were not able to deal with 
the growing number of the wounded and sick, and developed cooperation with 
local municipalities, private and the red cross hospitals. these institutions 
devolved under the medical board as it issued orders, paid the salaries and 
delivered products and other supplies. 

as a result of intense military actions the number of medical staff radically 
diminished, the number of the wounded grew, the existing medical staff had to 
deal with an extra duties. the shortage of staff augmented with the spread of 
epidemic deseases, moreover lowest qualified medical personnel (orderlies and 
doctor’s assistants) got injured on the battlefields which made them incapable of 
serving their duties. major role in qualitative and fast medical care was played by 
nurses, who provided first medical aid to the wounded even during the battles.

at this period the medical board faced the shortage of sanitary aids, as a result 
of military situation it was impossible to buy them from abroad, but the local 
market could not supply them in necessary quantities. donations of civilians, 
different organizations such as the american red cross, charities improved the 
situation, the number of aids and tools in sanitary sorehouse grew. also some 
acquisitions gained as a result of military actions, which could be of use, came to 
the disposal of the medical board.

much attention was paid to the care of the wounded, patients suffering from 
infectious deseases and gassed patients. during the bermondt affair the number 
of people with sexually transmitted deseases grew radically also due to the fact 
that patient identification was started. the medical board not only treated these 
deseases, but also tried to eradicate the causes. the preventive measures proved 
to be successful. 

the medical committees established by the medical board examined the health 
status of soldiers and released persons with pphysical or mental conditions that 
interfere with military service, thus significantly improving the latvian army’s 
combat capabilities. activity of medical board can be evaluated very positively, 
because of its ability to organize centralized medical aid and supplies, fight 
against epidemies and sexually transmitted diseases. it had a positive impact 
not only on the situation in the army, but on the country as a whole as during the 
war the importance of medical aid for the overall situation of the country was 
prioritized. 
Key words: independence war, bermondtiada, latvian army, war medicine, 
medical board of the latvian army, Head of the medical board 
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