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Vēsture

Ēriks Jēkabsons

Situācija Liepājā 1919. gada 
pavaSarī un vaSaraS Sākumā: 

2. šķiraS zemeSSargu bataLjonS

Publikācijā vispārēji raksturota situācija 1919. gada pavasarī un vasaras sākumā Liepājā, kur lielā mērā 
Vācijas militāro iestāžu kontrolētā situācijā sāka veidoties Latvijas Pagaidu valdības bruņotie spēki,  
16. aprīlī notika pret minēto valdību vērsts bruņots apvērsums, pēc kura vara līdz jūnija beigām pārgāja 
pie provāciskās Andrieva Niedras valdības, kas arī mēģināja pilsētā veidot savas bruņotās vienības, 
un galu galā pēc Cēsu kaujām pilsētā varēja atgriezties Kārļa Ulmaņa vadītā Latvijas Pagaidu valdība. 
Galvenā uzmanība pievērsta historiogrāfijā līdz šim lielā mērā aizmirstai karaspēka vienībai – Liepājas 
zemessargu bataljonam, kas pavasarī un jūnija beigās aktīvi piedalījās kārtības nodrošināšanā pilsētā. 
Publicēts minētā bataljona virsleitnanta un tā komandiera jūnijā un jūlijā Broņislava Pečuļa ziņojums, 
sniedzot vērtīgu aculiecinieka liecību par norisēm.
Atslēgvārdi: Neatkarības karš, Liepāja, Pagaidu valdība un tās bruņotie spēki, 16. aprīļa apvērsums, 
A. Niedras valdības periods, K. Ulmaņa valdības atgriešanās Liepājā.

1919. gada janvārī Latvijas Pagaidu valdība un tās bruņotie spēki sakarā ar 
militāri politisko situāciju – pirmkārt ar Padomju Krievijas boļševiku spēku 
ienākšanu un tautas atbalsta trūkumu – pārcēlās no Rīgas uz Liepāju, kur 
stāvoklis bija ļoti sarežģīts – vara atradās vācu militāro iestāžu rokās, kas, īpaši 
pēc Liepājas gubernatora Rīdigera fon der Golca (von der Goltz) ierašanās 
pilsētā, arvien naidīgāk izturējās pret Latvijas Pagaidu valdību. Īpaši tāpēc, 
ka tā diezgan noteikti atbalstīja zemes piešķiršanu zemniekiem jeb vietējo 
vācbaltiešu muižnieku privilēģiju samazināšanu un ieturēja noteiktu Rietumu 
lielvalstu politisko orientāciju. Februārī Latvijas varas iestādes atklāja tā saukto 
Heinriha fon Štrīka (von Stryk) sazvērestību – bijušā Vidzemes landmaršala 
bagāžā uz kuģa tika atrasts Latvijas valdības nomaiņas plāns ar Vācijai labvēlīgu 
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vācbaltiešu un konservatīvo latviešu valdību. Pēc tam 16. aprīlī ar slēptu  
R. fon der Golca atbalstu notika Baltijas landesvēra trieciennodaļas un kapteiņa 
Solomona Pfefera (Pfeffer) brīvkorpusa realizēts, pret Latvijas Pagaidu valdību 
vērsts apvērsums. Sekoja dažu Latvijas valdības locekļu īslaicīga aizturēšana, 
pilsētā esošo tās pārstāvju pārcelšanās uz tvaikoni “Saratov” Liepājas ostas reidā 
(Sabiedroto karakuģu aizsardzībā), provāciskā tā sauktā Oskara Borkovska 
kabineta, pēc tam – Andrieva Niedras kabineta izveide.1 

Vēstures literatūrā vienīgi ļoti vispārīgi ir minēts Liepājā esošo Latvijas 
Pagaidu valdības bruņoto spēku liktenis pēc 16. aprīļa (Liepājas Jaunformējamie 
spēki faktiski tika atbruņoti un izformēti). Tomēr A. Niedras valdības Kara 
ministrijas pakļautībā arī tika formētas bruņotas vienības, un, kaut arī sevišķu 
panākumu mēģinājumam nebija karavīru atsaucības trūkuma dēļ, formāli šīs 
ministrijas pakļautībā skaitījās arī Jāņa Baloža komandētā 1. latviešu atsevišķā 
brigāde landesvēra sastāvā, un tika uzsākta 2. brigādes formēšana. Turklāt 
15. jūnijā oficiāli sāka veidot Liepājas garnizona brīvprātīgo bataljonu, kurā 
ieskaitīja vairākus latviešu virsniekus, kuri atradās pilsētā vai tika atsūtīti no 
Rīgas (B. Pečulis dokumentā šo vienību apzīmē par “Seskova bataljonu”, jo tieši 
Georgs Seskovs kā A. Niedras valdības pārstāvis jeb komisārs pilsētā pārzināja tā 
veidošanas gaitu). A. Niedras valdības dienestā pārgāja vairāki citi virsnieki, arī 
Liepājas zemessargu komandieris kapteinis Jezups Samiņš. Par februāra beigās 
izveidotās zemessargu organizācijas likteni un gaitām vēstures literatūrā sniegta 
vienīgi ļoti vispārīga un līdz galam neprecīza informācija.2

1935. gadā sakarā ar 11. Dobeles kājnieku pulka izveidošanas oficiālo 
gadadienu prese rakstīja, ka 1919. gada 26. februārī Liepājā pilsētas Latviešu 
biedrības telpās ir sapulcējušies vietējie iedzīvotāji un izveidojuši “II šķiras 
zemessargu organizāciju”, par kuras priekšnieku iecelts dzelzceļa ierēdnis Kārlis 
Bļodnieks. Nosaukums saistīts ar Krievijas armijā pastāvējušo kārtību, saskaņā 
ar ko zemessargi jeb rezerves karavīri, sākot ar 1906. gadu, dalījās divās katego-
rijās – pēc triju gadu obligātā dienesta rezervisti septiņus gadus skaitījās 1. šķiras 
rezervē, bet pēc tam vēl astoņus gadus – 2. šķiras rezervē jeb zemessardzē, tādējādi 
otrajā rezerves grupā bija gados vecāki rezerves karavīri. Martā zemessargi tika 
apbruņoti ar ieročiem, kas bija iegūti no angļiem, viņi pildīja pilsētas garnizona 
dienestu un uzturēja kārtību. Pieteikšanās turpinājās, un brīvprātīgie, starp 
kuriem bija arī “sirmgalvji”, sadalīti divās rotās, par zemessargu komandieri 
iecelts minētais Latgales latvietis – kapteinis Jāzeps Samiņš. Zemessargi pulcējās 
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uz dažām stundām dienā Karostā, kur notika apmācības, pārējo laiku pavadot 
mājās un ikdienas darbos. Apvērsuma laikā 16. aprīlī organizācija atbruņota, 
taču “zemessargi ar virsleitnantu [Broņislavu] Pečuli priekšgalā apzinājās savu 
pienākumu pret valsti, un veselīgais nacionālais uzskats tiem neļāva izklīst. Tie 
turpina darboties, kaut arī slepeni. Viņu vienīgais atalgojums bija apziņa, ka tie 
strādā savas tautas labā”. 23. jūnijā, iestājoties krīzei miera sarunu gaitā Parīzē 
un karadarbības atjaunošanu gaidošajam vācu karaspēkam aizejot no pilsētas, 
lai nenokļūtu Sabiedroto karakuģu apšaudes joslā, zemessargi bija pirmie, 
kas stājās pie kārtības uzturēšanas. Tikai 30. jūnijā Liepājā no Tallinas ieradās  
3. Jelgavas – vēlākais 7. Siguldas kājnieku pulks, tādējādi pilnībā uzņemoties 
kārtības nodrošināšanu pilsētā un apkārtnē. 1. jūlijā, zemessargu organizācijai 
likvidējoties, tā pārdēvēta par 1. Liepājas 2. šķiras zemessargu bataljonu, 
bet 27. jūlijā bataljona komandieri B. Pečuli amatā nomainīja virsleitnants  
K. Dzenīts-Zeniņš. 1938. gadā presē atzīmēti publicētā dokumenta autora  
B. Pečuļa lielie nopelni, saglabājot organizāciju puča dienās, un apstāklis, ka 
1. jūlijā organizācija nodevusi Apsardzības ministrijas rīcībā 500 zemessargu.3 
31. jūlijā apstiprināti bataljona štati, kādēļ šī diena uzskatīta par vēlākā pulka 
gadadienu, 24. oktobrī tas pārdēvēts par Grobiņas bataljonu (iepriekš atlaižot 
mājās aktīvam karadienestam nederīgos karavīrus), 15. novembrī – par Grobiņas 
kājnieku pulku, bet 1920. gada 15. februārī – par 11. Dobeles kājnieku pulku. 
Turklāt savu vēsturi ar Liepājas zemessargu bataljonu saistīja arī 12. Bauskas 
kājnieku pulks – 1919. gada novembrī un decembrī Latgales divīzijas papildu 
bataljons.4 

Publicētais dokuments aculiecinieka skatījumā zināmā mērā atspoguļo līdz 
šim vēstures literatūrā nezināmas vai gandrīz nezināmas norises Kurzemē no 
1918. gada beigām – Latvju kareivju nacionālās savienības nodaļas izveidošanu 
Ventspilī, situāciju Liepājā pirms un pēc apvērsuma, zemessargu darbību  
A. Niedras valdības darbības laikā, kā arī 23. jūnijā un turpmākajās dienās, kad 
pilsētu bija atstājuši vācu spēki un tieši bijušie Liepājas zemessargi piedalījās 
kārtības nodrošināšanā pilsētā, faktiski – kopā ar landesvēra Krievu nodaļas 
bataljonu pulkveža Dāvida Kanepa (igaunis pēc tautības) vadībā. Bataljons 
20. jūnijā izbrauca no Cēsu apkārtnes, A. Līvena vienībai atsakoties iesaistīties 
konfliktā ar igauņu spēkiem, un 22. jūnijā ešelonā ieradās Liepājā, D. Kanepam 
uzņemoties pilsētas garnizona priekšnieka pienākumus. Kaut arī klātesošo 
britu, amerikāņu misiju un krievu (Līvena nodaļas) avotos Liepājas zemessargi 
netiek minēti, to klātbūtne un darbība ir neapšaubāma, kaut arī tiem nebija 
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dominējošas lomas. Dokumentā atspoguļojas arī Latvijas armijas virsnieku 
savstarpējās pretrunas, kas saistītas ar daļas virsnieku izturēšanos pret  
A. Niedras valdību un pat dienestu tās bruņotajās vienībās. Izprotot sarežģīto tā 
laika situāciju, Latvijas armijas vadība vēlāk faktiski akceptēja un neņēma vērā 
vairāku virsnieku saistību ar A. Niedras pakļautībā izveidoto Liepājas garnizona 
brīvprātīgo bataljonu. Turklāt tas ir temats, par ko historiogrāfijā nav zināms 
gandrīz nekas.

Tāpat dokuments ir būtisks, jo atspoguļo Latvijas Neatkarības kara vēsturē 
nozīmīgas, bet faktiski pilnīgi aizmirstas personības darbību. Dokumenta 
autors ir lietuvietis no Ventspils, Latvijas Pagaidu valdības bruņoto spēku un 
Latvijas armijas virsnieks Broņislavs (Krievijas dokumentos Boriss) Pečulis 
Sigizmunda dēls. Dzimis 1897. gada 26. novembrī Ķēdaiņu apriņķa Josvaiņu 
pagasta Angiru ciemā, piederīgs pie Ventspils, katoļticīgs. Studēja Maskavas 
Komerciālajā institūtā. 1916. gada sākumā iesaukts armijā Maskavā studentu 
mobilizācijas gaitā, un 1916. gada 4. jūnijā beidza 5. Maskavas praporščiku 
skolu, tiekot nosūtīts uz 87. rezerves kājnieku pulku, no kura jau 19. jūnijā 
nosūtīts uz 322. kājnieku pulku frontē. Tomēr oktobra beigās reimatisma 
slimības dēļ atsūtīts atpakaļ uz savu rezerves pulku, dienēja kā pulka štāba 
Inspekcijas daļas adjutants, rotas komandieris, mācību komandas priekšnieks, 
no 1917. gada 1. marta līdz 14. maijam bija Ribinskas pilsētas komandants un 
milicijas priekšnieks, 5. maijā paaugstināts par podporučiku; jūnijā nosūtīts 
atkal uz 322. pulku frontē, rotas komandieris, no oktobra poručiks. 24. oktobrī 
kontuzēts, apbalvots ar diviem kaujas ordeņiem. 1917. gada 9. decembrī slimības 
dēļ evakuēts uz slimnīcu Rēzeknē, bet 16. decembrī atvaļināts no armijas. 
Acīmredzot 1918. gadā vācu okupācijas laikā no Krievijas atgriezās Kurzemē 
un apmetās pie vecākiem.

1919. gada 11. martā Ventspilī tika mobilizēts Latvijas Pagaidu valdības 
bruņotajos spēkos un 14. martā ieradās Liepājas Jaunformējamo spēku 
priekšnieka rīcībā. Veselības pārbaudē 22. martā tika atzīts par derīgu 
aizmugures dienestam, bet 24. martā iedalīts Liepājas 2. šķiras zemessargu 
bataljonā kā instruktors. Sekoja 16. aprīļa apvērsums, un saskaņā ar dienesta 
gaitu sarakstu 2. maijā B. Pečulis tika iecelts par 2. rotas komandieri (minētais 
ieraksts gan nav līdz galam izprotams, ja pieņem, ka zemessargu atbruņošana 
un izformēšana vai darbības paralizēšana notika 16. aprīlī līdz ar apvērsumu).  
24. jūnijā iecelts par Liepājas latviešu karaspēka priekšnieku, Liepājas 
zemessargu bataljona komandieri un pilsētas komandantu (30. jūnijā nodeva 
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5. Cēsu kājnieku pulka virsleitnanta Broņislava Pečuļa dienesta 
gaitas saraksta fragments. Sastādīts 1919. gada augustā. 

LVVA, 5601. f., 1. apr., 4801. l., 2. lp. o. p., 3. lp.
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pirmo un trešo amatu). Iekšlietu ministrs Miķelis Valters izteica valdības 
vārdā pateicību par “priekšzīmīgu bataljona vadību un neitrālu izturēšanos 
Niedras laikā”. Pēc tam jūlija beigās saskaņā ar M. Peniķa pavēli B. Pečulis 
nodeva bataljonu savam pēctecim un 1. augustā ieradās Apsardzības ministrijas 
rīcībā Rīgā. 26. augustā viņš tika ieskaitīts Vidzemes divīzijas 5. Cēsu kājnieku 
pulkā kā 11. rotas jaunākais virsnieks, bet 31. augustā – vada komandieris.  
19. septembrī saskaņā ar pulka komandiera norādi par “patvarīgu rotas 
atstāšanu uz 2 dienām” arestēts un ievietots pilsētas garnizona virssardzē. 
10. oktobrī arestēts “kaujas laikā ar vāciešiem” un ievietots Rīgas pilsētas 
virssardzē. Saskaņā ar ierakstiem dienesta gaitu sarakstā (1920. g. 17. janvāra 
pavēle) tajā pašā dienā (10. oktobrī) “atsvabināts no cietuma, bet neieradies 
pulkā, ieskaitīts par dezertieri un izslēgts no arestēto skaita”. 1920. gada  
25. februārī iepriekšējā pavēle mainīta, izsludinot nevis par dezertieri, bet 
pārceltu uz Daugavgrīvas mācību bataljonu (31. martā pārcelts oficiāli). 
Galu galā 1920. gada 12. jūnijā atvaļināts no Latvijas armijas un izslēgts no 
Daugavgrīvas mācību bataljona sarakstiem, skaitot no 31. maija.

Patiesībā notikušais bija B. Pečulim un Latvijas armijai kopumā ļoti 
nepatīkams, turklāt izskatās, ka, neraugoties uz viņa sliktajām attiecībām ar 
komandieriem, šajā reizē pēdējo viedoklim bija konkrēts pamats un lielā mērā 
izskaidro notikušās apcietināšanas apstākļus. 1920. gada jūlijā, kad B. Pečulis 
bija sūdzējies par viņam apcietināšanas laikā atņemtajām lietām – revolveri, 

Broņislavs Pečulis. No: Lietuvos kariuomenės 
karininkai, 1918–1953. VI tomas. Vilnius, 

2006. P. 76.
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binokli u.c., bijušais 5. Cēsu kājnieku pulka 11. partizānu rotas komandieris 
kapteinis Augusts Sirks (interesanti, ka pēc tautības igaunis) liecināja: pirmajā 
Bermonta spēku uzbrukuma dienā 1919. gada 8. oktobrī viņš iecelts par pulka 
komandiera vietas izpildītāju un galvenā kaujas iecirkņa priekšnieku Jelgavas 
šosejas rajonā. Uzbrukuma sākuma brīdī kreisajā spārnā esošajam B. Pečuļa 
vadam (ap pusversti garās pozīcijās), apmēram 60 karavīriem, tā komandieris 
pavēlējis atkāpties, “kur acis rāda,” turklāt tas noticis, neraugoties uz telefoniski 
saņemto rīkojumu “kauties līdz pēdējam”. Savācis savas mantas, devies uz 
aizmuguri. Vācieši ievērojuši kustību un uzbrukuši tieši šajā iecirknī, kā rezultātā 
krita tie vada karavīri, kas palika pozīcijās, un tika ievainots virsnieks, ko  
A. Sirks nosūtīja likvidēt pārrāvumu. A. Sirks arī telefoniski paziņoja par 
notiekošo pulka komandierim un visiem rotu komandieriem, kā rezultātā 
izšķirošākajā kauju brīdī pie viņa uz ierakumiem atvests 4 verstis no kaujas 
līnijas arestētais B. Pečulis. A. Sirks liecināja, ka bijis tik ļoti sašutis par 
virsleitnanta nodevību, ka stipri pagrūdis viņu no sevis, atņemot binokli, 
ko atdevis ložmetējniekiem, bet arestēto aizvedis atbraukušais Rīgas pilsētas 
komandants. A. Sirks apgalvoja, ka neko nezina par B. Pečuļa pazudušajām 
lietām. Viņš arī rakstīja, ka saņēmis pulka komandiera rājienu, ka nav nošāvis 
B. Pečuli uz vietas, tāpēc tam nav ko apvainoties par A. Sirka ziņojumu.

Īstenībā ieslodzījumā B. Pečulis pavadīja ilgāku laiku, ko apliecina Lietuvas 
diplomātiskā pārstāvja 1920. gada 26. februāra raksts Latvijas ārlietu ministram, 
kurā tas skaidro: virsnieks, kuru Lietuvas pārstāvniecība 12. februārī iekļāvusi 
savas valsts pilsoņu sarakstos, joprojām atrodas Rīgas garnizona virssardzē. 
Tāpēc tika lūgts viņu atbrīvot kā Lietuvas armijā mobilizētu virsnieku (esot 
jau lūdzis Latvijas varas iestādes atbrīvot un ļaut pāriet uz Lietuvas armiju, 
taču bez rezultāta). Sakarā ar minēto Latvijas Ārlietu ministrija lūdza Armijas 
virspavēlnieka štābu, ja iespējams, izpildīt lūgumu un informēt par rezultātu 
ministriju. 1920. gada maija beigās Lietuvas militārais pārstāvis Rīgā atkal 
vērsās pie Armijas virspavēlnieka štāba: viņš rakstīja, ka jautājums par B. Pečuļa 
pārvešanu uz Lietuvas armiju tiek risināts jau no 12. maija, taču to kavējusi viņa 
lietas nodošana Kara tiesai. 20. maijā lieta ir izbeigta ar attaisnojošu spriedumu, 
tāpēc tika lūgts dot rīkojumu par B. Pečuļa nekavējošu atvaļināšanu no dienesta 
Latvijas armijā. 

1920. gada 5. jūlijā Ventspils policijas prefekts sakarā ar Lietuvas pilsoņa 
B. Pečuļa iesniegto lūgumu atļaut uzturēties Latvijā jautāja par atlaišanas 
iemesliem no Latvijas armijas. Vēl 1922. gada sākumā Latvijas Kara tiesa viņu 
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B. Pečuļa ziņojuma fragments Ministru prezidentam K. Ulmanim. 1919. gada 
20. septembris. LVVA, 5192. f., 1. apr., 60. l., 34., 39. lp.
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meklēja kā apvainotu dažos saimnieciska rakstura pārkāpumos, taču pēc tam 
tika konstatēts, ka dienesta saraksts jau 1920. gada 9. augustā nosūtīts Lietuvas 
militārajam pārstāvim un pats B. Pečulis izceļojis uz Lietuvu.5

Saskaņā ar Lietuvas armijas dokumentiem, kuros dienests Latvijas armijā 
vispār nav minēts, Lietuvas armijā viņš (Bronius Pečiulis) iestājās 1920. gada 
13. jūlijā kā leitnants 5. kājnieku pulkā (rotas jaunākais virsnieks), 1920. gada 
oktobrī paaugstināts par vecāko leitnantu, oktobrī un novembrī piedalījās 
kaujās ar poļu spēkiem, 1921. gada sākumā pārvietots uz mācību komandu 
kā vada komandieris, studēja tieslietas universitātē, no 1922. gada aprīļa 
dienēja Inženieru pulkā, no tā paša gada septembra – 11. kājnieku pulkā, 
no 1923. gada – 3. robežsargu pulkā. 1923. gadā paaugstināts par kapteini,  
1924. gadā pārcelts uz 1. kara apgabala štābu, pēc tam – uz Armijas galveno 
štābu, daļas adjutants, no 1925. gada majors, no 1927. gada Mobilizācijas 
nodaļas priekšnieks, no 1928. gada vairāku apriņķu komandants, 1929. gadā 
paaugstināts par pulkvežleitnantu. Pēc valsts okupācijas 1940. gada 28. jūnijā 
atbrīvots no apriņķa komandanta amata, 2. jūlijā atvaļināts no armijas. Vācu 
okupācijas laikā bija Mažeiķu apriņķa priekšnieks, pēc tam – Valsts drošības 
pārvaldes vadītājs. Kara beigās devās bēgļu gaitās uz Vāciju, pēc tam – uz 
Kanādu. Miris 1957. gada 29. augustā Toronto. Bija apbalvots arī ar Latvijas 
Neatkarības cīņu 10 gadu jubilejas piemiņas medaļu.6

Tādējādi B. Pečulis faktiski bija viens no aktīvākajiem virsniekiem Liepājā 
ļoti sarežģītajā un joprojām līdz galam neskaidrajā laikā 1919. gada pavasarī 
un vasaras sākumā, kad, klātesot un piedaloties arī Lielbritānijas, Francijas 
un ASV misijām, izšķīrās Pagaidu valdības varas jautājums. Publicētajā  
1919. gada septembrī rakstītajā dokumentā jaušams B. Pečuļa aizvainojums, 
tādējādi zināmā mērā sabiezinot krāsas, piemēram, jautājumā par vairāku 
virsnieku sadarbību ar A. Niedras Kara ministriju, tomēr viņa atrašanās Liepājas 
zemessargu kā līdz šim faktiski neizpētītas un lielā mērā aizmirstas Latvijas 
Pagaidu valdības militāras struktūras priekšgalā, īpaši jūnijā, nav apšaubāma. 
Tāpat kā viņa piedalīšanās citos svarīgos notikumos un norisēs Neatkarības kara 
pirmajā gadā. Turklāt viņš ir Latvijas bruņotajos spēkos Neatkarības kara laikā 
augstākajā amatā bijušais lietuviešu tautības karavīrs. Dokuments publicēts, 
iespēju robežās saglabājot autora rakstības stila īpatnības, nepieciešamības 
gadījumā sniedzot skaidrojumus.
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ATSAUCeS UN PIeZĪMeS
1 Sīkāk sk.: Peniķis, M. (virsred.). Latvijas atbrīvošanas kara vēsture. 1. daļa. Rīga, 1938. 53.–59. lpp.; 

Andersons, e. Latvijas vēsture, 1914–1920. Stockholm: Daugava, 1967. 427.–431. lpp.; Paegle, S. Kā 
Latvijas valsts tapa. Rīga, 1923. 266.–288. lpp.; Bļodnieks, A. The Undefeated Nation. New York, 1960. 
P. 167–180; Plensners, A. Divdesmitā gadsimta pārvērtības. Atmiņas. [B. v.]: Grāmatu draugs, 1978. 
351.–367. lpp.; Jēkabsons, Ē. Jāņa Aleksandra Liberta loma Latvijas vēsturē un viņa liecība par 1919. 
gada 16. aprīļa Liepājas puču. Latvijas Arhīvi. 1996. Nr. 3/4. 103.–110. lpp. (raksturīgi, ka nevienā no 
minētajiem darbiem, uzskaitot Liepājā esošās karaspēka daļas apvērsuma brīdī, nav minēti Liepājas 
zemessargi, kaut viņi arī tika atbruņoti, faktiski izformējot, un par specifisku karaspēka vienību tie, 
neapšaubāmi, jāuzskata).

2 Sk.: Pētersone, I. (red.). Latvijas Brīvības cīņas, 1918–1920. Enciklopēdija. Rīga, 1999. 240. lpp.
3 11. Dobeles kājnieku pulka gaitas. Latgales Vēstnesis. 1935. 26. jūl.; Dobelieši vakar svinēja  

19. gada svētkus. Latgales Vēstnesis. 1938. 1. aug.; Lai veco veterānu-zemessargu gars dobeliešos 
mājo mūžīgi. Latvijas Kareivis. 1935. 15. marts; Rīt dobelieši svin 18. gada svētkus. Latgales Vēstnesis. 
1937. 30. jūl.

4 Sk., piemēram: 12. Bauskas kājnieku pulks 15. gados. Rīts. 1935. 7. maijs; Pētersone I. (red.). Latvijas 
Brīvības cīņas, 1918–1920. 111. lpp.

5 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 5601. f., 1. apr., 4801. l., 
1.–14. lp.; Valdības Vēstnesis. 1922. 2. janv., 9. febr.

6 Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. VI tomas. Vilnius, 2006. P. 76, 77.
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Latvju kareivju nacionāLāS SavienībaS 
ventSpiLS nodaĻaS priekšnieka1 broŅiSLava peČuĻa 

ziŅojumS miniStru prezidentam un apSardzībaS 
miniStram k. uLmanim2 1919. gada 20. Septembrī

Šā gada maija mēneša vidū, kad Liepājas 2-ās šķiras zemes sargu priekšnieks 
kapitans Samiņš3 pārgāja Vankina4 Kara ministrijā, redzēdams, ka “Niedras”5  
situācija pamazām apņēma visus atrodošos Samiņa rīcībā 6 virsniekus, es, 
nostājoties pēc savas politiskās pārliecības un ievērojot partijas disciplīnu, 
uzņēmos tālāku vadību pār Liepājas zemes sargu abām rotām. Tā kā no 
dažu virsnieku puses tanī pirmā momentā tika vesta stipra aģitācija zemes 
sargos pret Latvijas Pagaidu valdību un par pabalstīšanu pastāvošu reakciju, 
es Latviešu un Leišu biedrības zālēs sapulcējušiem visiem zemes sargiem 
vairākas reizes atklāti izskaidroju politisku momentu kā nacionāl-demokrāts.6 
Un aicināju viņus kā man padotus kareivjus pilnīgi pasīvi izturēties pret kaut 
kādas brīvprātīgas pabalstīšanas Niedras “ministrijas”. Tāpat es arī jau tad 
noteikti nostājos un norādīju par likumīgas Latv[ijas] Pagaidu valdības mērķi, 
aicinādams viņus būt aktīvi gataviem aizstāvēt šo mērķi uz pirmo Jūsu valdības 
saucieni no “Saratova”.7 Kā redzams, Vankina palīgs kapitans erdmans8, 
dabūdams zināt par tādu “masu sapulci”, bija mani uzaicinājis pie sevis, kur 
viņš pieprasīja visu mūsu zemes sargu pāriešanu zem viņa komandas. Tā kā 
es vairāku virsnieku klātbūtnē stundu laikā, norādīdams viņam par naidīgu 
1 Šajā laikā B. Pečulis bija 5. Cēsu kājnieku pulka virsleitnants, taču, acīmredzot vēlēdamies uzsvērt 

savus nopelnus, ziņojumu parakstīja ar šo, faktiski neeksistējošo amatu.
2 Kārlis Ulmanis (1877–1942), valstsvīrs. No 1918. gada novembra Latvijas Pagaidu valdības vadītājs.
3 Jezups Samiņš (1885–1942), kapteinis. No 1919. gada marta Liepājas 2. šķiras zemessargu 

bataljona komandieris, maija vidū pārgāja A. Niedras Kara ministrijas rīcībā. Vēlāk darbojās 
Aizsargu organizācijā. Nošauts padomju ieslodzījumā.

4 Teodors Vankins (1873–1947), ārsts, sabiedriski politisks darbinieks. 1919. gada maijā–jūnijā kara 
ministrs A. Niedras valdībā.

5 Andrievs Niedra (1871–1942), mācītājs, sabiedriski politisks darbinieks. 1919. gada maijā–jūnijā 
provāciskās valdības vadītājs.

6 Acīmredzot B. Pečulis bija iestājies Latviešu nacionāldemokrātiskajā partijā, ko Latvijas Tautas 
padomē pārstāvēja Jānis Akuraters, Atis Ķeniņš, Kārlis Bļodnieks, Jānis Bankavs.

7 Latvijas Pagaidu valdības locekļi un Liepājā esošie augstākie bruņoto spēku virsnieki šajā laikā 
atradās uz tvaikoņa “Saratov” ostas reidā.

8 Ādams erdmanis (1889–pēc 1935), kapteinis. A. Niedras valdības dienestā 1919. gadā 2. latviešu 
brigādes štāba priekšnieks, pēc tam bēga no Latvijas, vēlāk atgriezās, apcietināts. Iesaistīts vairākās 
vietēja un Krievijas mēroga afērās, pretrunīgi vērtētās norisēs kā avantūrists. 
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vācu politiku, kuru ved viņa “valdība” un pret kuru ir visa tauta (pie kam es 
nosaucu viņu atklāti par “nodevēju”), es kategoriski atsacījos, tad, nelegālā 
ceļā sagrupējot visus zemes sargus un aizrādīdams par draudošo Latvijas 
vācu diktatūru, visus izklīdināju pa mājām līdz laikam, kad es atkal viņus 
sasaukšu. Turpat es arī devu kategorisku pavēli nevienam kareivjam nesekot 
par nožēlošanu savu virsnieku piemēram (visi virsnieki pārgāja “Niedras” 
dienestā) un bez manas atļaujas nepāriet [zem] Vankina organizācijas. Tā kā 
es no “valdības vīriem” tiku atzīmēts kā neuzticama persona un reizē ar to 
bija nodots mani arestēt, es biju spiests dažas dienas nodzīvot uz “Saratova”. 
Nonākot malā, es apmeklēju vairākus vecākus zemes sargus, kuri man bija 
pilnīgi uzticami, un uzdevu viņiem visādiem līdzekļiem censties atrunāt 
kareivjus uz leitnanta Bredovska9 musināšanas iestāties “Seskova”10 bataljonā 
Liepājā. Pats es, satiekot uz ielas kareivjus, ar katru personīgi izrunājos un 
pārliecināju palikt pie vecās orientācijas. es redzēju pat tādu upurēšanu idejas 
un manas iespaidas dēļ: daži kareivji, apgrūtināti ar lielo ģimeni, atrodoties 
bezizejas materiālā stāvoklī, pārdeva beidzamās drēbes un mantas; dažiem es 
personīgi izsniedzu no saviem līdzekļiem mazas summas, lai ar to pašu tikai 
novilcinātu laiku un rādot ar to Seskovam opozīciju. Bet, tā kā es atkal dabūju 
zināt par savu nedrošību, tad maija beigās ar viltotiem dokumentiem krievu 
uniformā naktī ar zvejnieka motorlaivu es aizbraucu uz Ventspili pie saviem 
vecākiem, kur biju spiests slēpties no landesvēra. Par to pašu laiku es uzturēju 
tuvas rakstiskas sakaras ar zemes sargiem, apcerēdams11 viņus par ātru Pagaidu 
valdības atgriešanos. 

Tā kā no pazīstamiem Tautas padomes locekļiem dabūju zināt, ka valdība 
katrā ziņā nāks atpakaļ jūnija beigās, es ierados Liepājā 23. jūnijā un tūliņ pēc 

9 Jānis Bredovskis (1893–pēc 1925), leitnants (paaugstināts par kaujas nopelniem Krievijas armijā 
1914. g. beigās). No 1919. gada februāra ierēdnis Liepājas pilsētas valdē, 3. martā iestājās Liepājas 
2. šķiras zemessargos, 31. maijā “atlaists pie bataljona demobilizācijas”, 5. jūnijā “informācijas 
nolūkā” iestājās Liepājas garnizona brīvprātīgo bataljonā, 3. jūlijā – Liepājas 2. šķiras zemessargu 
bataljonā. Vēlāk dienēja 11. Dobeles kājnieku pulkā, Rīgas pilsētas komandantūrā, robežsargu 
daļās, Bruņošanās pārvaldē, Galvenajā artilērijas noliktavā. 1922. gadā paaugstināts par 
virsleitnantu, 1923. gadā atvaļināts (LVVA, 5601. f., 1. apr., 278. l., 2.–7. lp.).

10 Georgs (Juris) Seskovs, latviešu izcelsmes uzņēmējs. 1915.–1917. gadā Latviešu bēgļu apgādāšanas 
centrālkomitejas  loceklis, 1919. gada aprīlī–jūnijā O. Borkovska kabineta un A. Niedras valdības 
finanšu ministrs un kara ministra vietas izpildītājs, jūnijā A. Niedras valdības komisārs Liepājas 
pilsētā. Miris 20. gs. 20. gadu sākumā Vācijā.

11 Domāts – iedvešot cerību.
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iebraukšanas dabūju pavēli no iekšlietu ministra D[okto]ra Valtera12 k[un]ga 
steidzīgi (3 stundu laikā) noorganizēt pilsētas apsardzību aizejošo vācu policijas 
vietā. Neskatoties uz to, ka vecās grāmatas un saraksti tika savā laikā no manīm 
noslēpti, man bija jāpieliek ārkārtējas pūles viņus atjaunot un savākt 100 
zemes sargus; pulkst. 6 vakarā es ieņēmu policijas posteņus. Tanī pašā laikā es 
stādījos priekšā Līvena13 garnizona priekšniekam14 un angļu pulkvedim,15 kuri 
mani atzina kā Jums uzticīgu kara spēku priekšnieku Liepājā. Kad 25. jūnijā 
sakarā ar miera parakstīšanu no Vācijas uz kopīgas apspriedes pie D[okto]ra 
Valtera k[un]ga tika nolemts vakarā sarīkot grandiozu gājienu pa Liepāju, – es 
kareivju priekšā ar 300 zemes sargiem, pārējos atstājot karaulos16, reprezentēju 
uzticīgu Pagaidu valdības karaspēku ar nolūku arī rādīt to Sabiedrotiem. 
Lai gan no Liepājas “Seskova” bataljona priekšniecības tika man nekaunīgā 
veidā piedraudēts par atklātu darbību pret “pastāvošo iekārtu”, es tomēr ar 
katru stundu palielināju zemes sargu skaitli, lai ar to pašu pietiekoši sagatavot 
kodolu Liepājas militārai apsardzībai. Kad Liepājas komandants  kap[teinis] 
Terehs17 ziņoja Seskovam, ka es ne tikai vien neesmu pēc rīkojuma reģistrējies, 
bet formēju “naidīgu” kara spēku, Seskovs parakstīja orderi un nodeva viņam 
plkst. 6 vakarā 26. jūnijā mani arestēt un ielenkt štābu. Protams, ka es biju 
spiests pārcelties uz citām telpām un turpināt savu uzdevumu izpildīšanu, 
atstājot bez ievērības to varbūtību krist par upuri no melnas rokas komandanta 
komandas feldfēbeli, kurš atklāti man piedraudēja ar nāvi.

Mana un zemes sargu sajūsminājumiem nebija gala, kad 27. jūnijā 
es, uzaicināts no D[okto]ra Valtera, dabūju zināt par Pagaidu valdības 
atpakaļnākšanu un par dotu man pavēli sagaidīt viņu. Tai pašā dienā es 
Pagaidu valdības uzdevumā pulkst. 6 vakarā personīgi Tautas padomes locekļa  

12 Miķelis Valters (1874–1968), valstsvīrs. 1918.–1919. gadā K. Ulmaņa vadītās Pagaidu valdības 
iekšlietu ministrs, pēc 16. aprīļa apvērsuma vairākas dienas bija apcietināts Liepājā.

13 Anatols fon Līvens (1873–1937), firsts, Mežotnes muižas īpašnieks. 1919. gada janvārī–jūnijā 
Baltijas landesvēra krievu nodaļas komandieris, pēc 16. aprīļa apvērsuma atteicās no piedāvātā 
direktorāta locekļa amata. 

14 Runa ir par A. Līvena nodaļas bataljona komandieri pulkvedi Dāvidu Kanepu.
15 Šajā laikā Liepājā atradās tikai Lielbritānijas militārās misijas vadītājs majors Alfrēds Kīnens 

(Keenan; iespējams tieši viņu domājis B. Pečulis), jo britu politiskās misijas vadītājs pulkvežleitnants 
Stīvens Talentss (Tallents) Liepājā no Tallinas ieradās tikai 26. jūnijā.

16 Karaul (krievu val.) – sargpostenis, sardze.
17 Kapteini Terehu pagaidām nav izdevies identificēt. Iespējams, ka runa ir pār kādu A. Līvena  

nodaļas bataljona virsnieku.
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K. Bļodnieka18 klātbūtnē ar 400 zemes sargiem ieņēmu Seskova komandan-
tūras Brīvprātīgo bataljona telpas un visas pilsētas karaulas pie valdības ēkām, 
nomainot “landesvēristus”. Tā kā no virsnieku sastāva es biju tikai viens, jo 
pārējie bija pretējā pusē, tad, lai novērstu visus pārpratumus, kuri var celties 
starp “Niedras” karaspēku un mūsu kareivju, man bija jābūt visur  personīgi. 
Reprezentējot to brīdi visu Liepājas kara spēku, paralēli savam tiešam 
amatam (Liepājas 2-ās šķiras zemes sargu priekšnieks) man bija jāizpilda arī 
komandanta vieta. es nerunāšu par tiem grūtībām, kuri bija jāpanes, kad pie 
tāda  plaša uzdevuma un pie augsta neorganizētu pietiekoši kareivju skaita 
man bija jārīkojas virsnieku trūkuma dēļ vienam, bet ar godu priekš sevīm es 
varu konstatēt, ka apsardzības ministra Zālīta19 k[un]ga pavēles un rīkojumi 
tika nekavējoši un pareizi izpildīti. Ar pulkv[eža] Penike20 ierašanos Liepājā 
jūlija sākumā es paliku tikai kā 2-ās šķiras zemes sargu priekšnieks.

Gribēdams visdrīzākā laikā bataljona dzīvi ievest normālās sliedēs, t.i., 
iesākt kārtīgas apmācības un nostādīt pareizi kareivisku disciplīnu, es biju 
spiests uz laiku atkāpties no saviem principiāliem uzskatiem attiecībā uz 
tiem, kuri savā laikā pabalstīja “Niedras” politiku, un pieņemt pagaidām tos 
virsniekus, kuri strādāja pie Seskova pret manīm. Saprotams, ka par kaut kādu 
uzticamību nevar būt ne runas kā no kareivju, tā no manas puses, bet es lietoju 
viņus šinī gadījienā kā tehniskus spēkus. Bet par nožēlošanu viņi kā instruktori 
ar neattaisnoja manas cerības, jo es redzēju no dažiem, ka viņi bija pilnīgi 
diletanti. Reizē ar to bataljona dzīve kā atsevišķas kara spēka daļas prasīja 
spējīgus cilvēkus vadīt tās divas rotas, kuras es tad no jauna saformēju. Diemžēl 
tādus virsniekus Liepājā nebija, neskatoties uz vairākiem pieprasījumiem par 
to pulkv[edim] Penike kā Liepājas kara spēka priekšniekam un tieši manai 
priekšniecībai. Cik bija iespējams un kas bija manos spēkos, tika darīts un 
izpildīts, bet attiecībā uz virsnieku sastāvu es līdz beidzamam laikam nebiju 
apmierināts. Kā ilustrāciju es pievedīšu sekošu faktu: pulkv[edis] Penike 

18 Kārlis Bļodnieks (1882–1942), dzelzceļu ierēdnis. No 1919. gada vasaras Latvijas dzelzceļu 
ekspluatācijas direktors, vēlāk atbildīgos amatos dzelzceļu un banku sistēmā. Pēc valsts okupācijas 
apcietināts, nošauts ieslodzījumā Krievijā.

19 Jānis Zālītis (1874–1919), valstsvīrs. 1918. gada novembrī–1919. gada jūlijā Latvijas Pagaidu 
valdības apsardzības ministrs. 

20 Mārtiņš Peniķis (1874–1964), pulkvedis, vēlāk ģenerālis. 1918. gada decembrī Rīgā iestājās 
Latvijas Pagaidu valdības bruņotajos spēkos, pēc tam atstāja Latviju, 1919. gada jūnijā atgriezās, 
jūnijā–augustā Liepājas latviešu karaspēka pavēlnieks (LVVA, 5601. f., 1. apr., 4829. l., 14.–30. lp.).
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piekomandēja pie mana bataljona vienu virsleitnantu un leitnantu, kuri 
izrādījās vēlāk nebūt nav virsnieki, bet viens lielinieku laikā izvests “sarkanais 
oficiers” un otrais – apakšvirsnieks. Tāpat bataljonā atradās vēl tādi 2 leitnanti, 
kuri nav virsnieki. Minētie tipi, bez šaubām, stipri tormozēja21 organizācijas 
darbību, jo viņi nevarēja izpildīt savus tiešus dienesta pienākumus. 

24. jūlijā es saņēmu no pulkv[eža] Penike priekšrakstu nodot bataljonu 
virsleitn[antam] Zeniņam22, kuru es “Niedras” valdības laikā zināju kā Liepājas 
komandanta komandas priekšnieku. Tā kā minētais priekšraksts nāca man 
pilnīgi nejauši un negaidīti, tad es griezos personīgi pie pulkv[eža] Penike dēļ 
paskaidrojumiem, par ko es esmu atcelts no amata. Tā kā diemžēl pulkv[edis] 
Penike vairāk nekā man negribēja sacīt, kā tikai: “Tas tā ir vajadzīgs,” tad man 
nekas neatlikās, kā izpildīt tādu nepelnīti bargu sodu un nodot bataljonu 
galīgi nenoorganizētu personai, kura kā kareivju, tā arī Liepājas pilsoņu 
priekšā bija šaubīga. es no savas puses minēto atcelšanu sapratu uz tā, redz, 
stāvokļa, ka virsl[eitnants] Zeniņš politiskā ziņā stāv labāk nekā es, jo esmu 
tikai nacionāldemokrāts. Pēc mūsu kareivju tradīcijām attiecībā uz nocelšanu 
no amata agrāk pastāvēja tāds princips: ja augstāka priekšniecība atrod par 
nepareizu kaut kādu rīcību, tad vispirms nāk “rājiens”, tad arests un vēlāk tikai 
atcelšana. Bet minētā gadījumā neviens no šiem punktiem netika lietots pret 
manīm, laikam gan aiz tā iemesla, ka es to nebiju pelnījis. 

Ka tāda nepamatota atcelšana no amata, kuru esmu tieši pelnījis, izturēdams 
par visu Pagaidu valdības prombūšanas laiku pilnīgi pasīvi pret Seskova 
pavēlēm, bija man sāpīgi arī tāpēc, ka pie pirmās organizēšanas no D[okto]
ra Valtera k[un]ga vēl marta mēnesī es arī biju viens no pirmajiem, tas pats 
par sevi saprotams. Tāpēc nav jābrīnās, ka 25. jūlijā pie bataljona nodošanas 
virsl[eitnantam] Zeniņam visi kareivji vienbalsīgi viņu nepieņēma, jo kā es, 
tā arī kareivji viņu pazina kā strādājušo pie “Niedras valdības”, bet mani ar 
viņiem saistīja kopīgas cīņas dienas pret “niedristiem” un vāciešiem un arī 

21 Tormoz (krievu val.) – bremze. Šeit domāts – kavēja.
22 Kārlis Dzenīts-Zeniņš (1892–1979), virsleitnants, vēlāk pulkvedis. 1918. gada 7. decembrī Liepājā 

brīvprātīgi iestājās Latvijas Pagaidu valdības bruņotajos spēkos,  1919. gada 10. janvārī atlaists no 
dienesta Liepājas apsardzības rotu izformēšanas dēļ, 27. janvārī mobilizēts 1. latviešu inženieru 
sapieru rotā, vēlāk 3. atsevišķajā bataljonā. 19. maijā slimības dēļ evakuēts uz Liepāju, 15. jūnijā 
iestājās Liepājas garnizona brīvprātīgo bataljonā (tieši tā ir vienība, ko B. Pečulis sauc par “Seskova 
bataljonu”), no 1. jūlija virsnieks 3. Jelgavas pulkā, no 26. jūlija Liepājas 2. šķiras zemessargu 
bataljona komandieris (LVVA, 5601. f., 1. apr. 1510. l., 9.–19. lp.).



43situācija liepājā 1919. gada pavasarī un vasaras sākumā

tas, ka es tik tuvi pazinu kareivju dvēseli un arvien stāvēju pie kareivju dzīves 
viņas atbildīgākos momentos. Man nav jānoliedz, ka līdz pat pēdējam brīdim 
es baudīju vispārīgu uzticību ne tikai vien kā priekšnieks, bet arī kā kaujas 
biedrs cīņā pret Latvijas ienaidniekiem. Tāds kareivju protests pret zināmai 
personai, kuram tomēr bija pamats, tika nosaukts no virsl[eitnanta] Zeniņa 
par “bunti”23, kāpēc viņš arī atļāva sev nosaukt kareivjus par “laupītāju bandi”, 
absolūti nezinādams to kareivju dvēseli, kuru viņš nav izkopis.

Kad es saņēmu personīgi priekšrakstu doties uz Rīgu Apsardzības 
ministrijas rīcībā, kur man “izdosies dabūt labāku vietu,” kā to piesolīja 
pulkv[edis] Penike, es vēl uz vienreizēju pieprasījumu pēc motīviem dabūju 
dzirdēt no pulkv[eža] Penike, ka es “nevarot sadzīvot ar štāba priekšnieku, 
ar saimniecības priekšnieku un citiem,” bet vispārīgi man “nekādas sevišķas 
vainas nav”. Par kādu “sadzīvošanu” iet runa, par to es pat tagad nezinu, jo 
dienesta darīšanās ar  minētām amata  personām es arvien griezos rakstiski… 
Gribot negribot man bija jāpielaiž šeit divas varbūtības: viena, kas attiecas uz 
iekšējo dzīvi bataljonā, kā: apmācība, iekārta, disciplīna, tad man jākonstatē, 
ka pulkv[edis] Penike ne vienu reizi pats nav bijis, nedz arī redzējis manu 
bataljonu, bet laikam gan tika informēts zināmā veidā no štāba priekšnieka 
kapitana Olekša24, kurš divas reizes gan bija manā kabinetā; otra varbūtība, 
kuru man diemžēl ir  jāpielaiž: tā kā es kā Liepājas zemes sargu priekšnieks 
eksistēju starp diviem uguņiem – no augšas (Penike štābs) noteicošu lomu 
spēlēja štāba priekšnieks, bij[ušais] “Seskova bataljona” virsnieks virsl[eitnants] 
Virsis25, pazīstams Seskova piekritējs – aizstāvētājs un “brīvprātīgo” bataljona 
komandiers, par kuru izturēšanos pret Pagaidu valdību es varētu runāt citā 
vietā; tad Jelgavas pulka virsl[eitnants] Zeniņš un leitnants Auziņš26 (pēdējais 
no Seskova bija saņēmis 1000 rub[ļu] par manu galvu), kuriem bija ļoti tuvi 
23 Bunt (krievu val.) – nemieri.
24 Kazimirs Olekšs (1886–1970), kapteinis, vēlāk ģenerālis. 1918. gada decembrī iestājās Latvijas 

Pagaidu valdības bruņotajos spēkos, no 1919. gada sākuma slimības dēļ palika Rīgā, martā–maijā 
Padomju Latvijas armijā, dezertēja, 8. jūnijā Rīgā iestājās Latvijas valdības bruņotajos spēkos, jūnija 
beigās komandēts uz Liepāju, no 1. jūlija Liepājas rajona latviešu karaspēka (vēlākā Lejaskurzemes 
kara apgabala) štāba priekšnieks (LVVA, 5601. f., 1. apr., 4517. l., 2.–14. lp.). 

25 Augusts Virsis (1895–1977), virsleitnants. 1919. gada 10. martā iestājās Liepājas Jaunformējamos 
spēkos (Liepājas zemessargu instruktors, pēc tam rotas komandieris), 16. jūnijā iedalīts Liepājas 
garnizona brīvprātīgo bataljonā,  augustā piekomandēts Apsardzības ministrijai (LVVA, 5601. f., 
1. apr., 7061. l.). Vēlāk – inženieris ķīmiķis.

26 Virsnieku neizdevās identificēt, LVVA esošajā Armijas personīgo lietu un kara apriņķu pārvalžu 
fondos esošajos dokumentos šāda virsnieka dokumentu nav. 
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sakari ar štāba priekšnieku kā savā laikā dienesta biedru Seskova bataljonā, 
tad, no otras puses, mana bataljona (2-ās šķiras zemes sargu) virsnieki bijuši 
tā paša Seskova bataljonā, virsl[eitnants] Spariņš27, leitnanti Lagzdiņš28, 
Bredovskij, Mačs29, Rupajs30 un Klammers31. Kā redzams, tad no vienas puses, 
tā no otras Liepājā pastāvēja štābos faktiski ļaudis, aiz maziem izņēmumiem, 
kuriem pie sirds bij tuvāk “Seskova” orientācija. Pats par sevi saprotams, ka 
es viens savā laikā radījis opozīciju pret viņiem, tagad, apstākļiem mainoties, 
nevarēju dažus apmierināt. Bez šaubām, agri vai vēlu es tiktu no amata nocelts, 
jo pamats, jādomā, tika meklēts ar uguni. Tagad dažu mērķis ir sasniegts – 
manā vietā virsl[eitnants] Zeniņš; tādējādi Liepājas zemes sargu bataljonā 3/4 
no virsnieku skaita ar komandieri priekšgalā reprezentējot bij[ušo] Seskova 
brīvprātīgo bataljonu. 

Tā kā pulkv[edis] Penike ar rakstu no 27/VII uz apsardzības ministra 
vārda ziņoja, ka esmu nocelts par “gausu” pavēles izpildīšanu un “organizatora 
spējas trūkuma dēļ,” kādēļ viņam priekš manīm vietas nav, tad pats par 
sevi saprotams, ka 5. Cēsu pulka komandieris32 uzskatīja mani par valsts 
noziedznieku, jo, neskatoties uz mana dienesta grādi un kaujas nopelniem, 

27 Aleksandrs Spariņš (1893–pēc 1926), virsleitnants. 1919. gada februārī mobilizēts Padomju 
Latvijas armijā, 10. maijā arestēts, 22. maijā vācu karaspēks viņu atbrīvoja no cietuma Rīgā,  
11. jūnijā mobilizēts, 16. jūnijā iedalīts Liepājas garnizona brīvprātīgo bataljonā, pēc tam 2. šķiras 
zemessargu bataljonā u.c. (LVVA, 5601. f., 1. apr., 5949. l., 2.–4. lp.). 

28 Sergejs Lagzdiņš (1895–1979), leitnants, vēlāk pulkvedis-leitnants. 1919. gada aprīlī–maijā dienēja 
Padomju Latvijas armijā, dezertēja, 12. jūnijā reģistrēts A. Niedras valdības Kara ministrijā,  
15. jūnijā iedalīts Liepājas garnizona brīvprātīgo bataljonā, 27. jūnijā iecelts par Liepājas 2. šķiras 
zemessargu bataljona adjutantu (LVVA, 5601. f., 1. apr., 3493. l., 4.–12. lp.). 

29 Aleksandrs Mačs (1888–pēc 1940), leitnants, vēlāk kapteinis-leitnants. 1919. gada 12. martā 
Liepājā mobilizēts Latvijas Pagaidu valdības bruņotajos spēkos, 16. martā iedalīts Liepājas 
Jaunformējamos spēkos, no 25. marta iecelts par instruktoru Liepājas 2. šķiras zemessargu štābā. 
15. jūnijā iedalīts A. Niedras valdības Liepājas garnizona brīvprātīgo bataljonā, 18. jūnijā iecelts 
par Liepājas pilsētas komandanta adjutanta palīgu, 27. jūnijā atkal iedalīts Liepājas 2. šķiras 
zemessargu bataljonā, no 3. jūlija 2. rotas komandieris (LVVA, 5601. f., 1. apr., 3982. l., 2.–4. lp.).

30 Jānis Rupais (1894–pēc 1921), leitnants. 1919. gada 11. jūnijā viņu mobilizēja A. Niedras valdības 
Kara ministrija, 15. jūnijā iedalīts Liepājas garnizona bataljonā, 1. jūlijā – Liepājas 2. šķiras 
zemessargu bataljonā (LVVA, 5601. f., 1. apr., 5620. l., 2., 3. lp.).

31 Teodors Klammers (1896–pēc 1922). 1919. gada janvārī Liepājā mobilizēts Latvijas Pagaidu 
valdības bruņotajos spēkos, dienēja 2. Cēsu rotā, 1919. gada martā par kaujas nopelniem 
paaugstināts par leitnantu, pēc tam dienēja 2. šķiras zemessargu bataljonā, 11. Dobeles kājnieku 
pulkā, 1921. gadā dezertēja, pēc soda izciešanas 1922. gada jūlijā atvaļināts, atņemot virsnieka 
pakāpi (LVVA, 5601. f., 1. apr., 2974. l., 2.–4. lp.).

32 5. Cēsu kājnieku pulka komandieris aplūkojamajā laikā bija kapteinis (vēlāk pulkvedis) Kārlis 
Pencis (1886–1971).
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kā arī manas patiesās dienesta spējas, – iedalīja par jaunāko virsnieku 
rotā, kur komandiers bija – leitnants. Kad Vidzemes divīzijas Rezerves 
bataljona komandiers kapitans Baumanis33 iesniedza tās pašas divīzijas štāba 
priekšniekam34 raportu ar lūgumu atkomandēt mani viņa rīcībā kā “darba 
spējīgu un enerģisku virsnieku,” jo viņš vēl mani pazīst no Liepājas, tad uz to 
štāba priekšnieks uzlika savu “veto” – “nepiekrītu”, un es esmu spiests palikt 
5. Cēsu pulkā. Ka šeit pret manīm iesākas sistemātiska vajāšana ar sodiem, to 
rāda sekojošs fakts: ar Latv[ijas] Augstskolas atklāšanu35 kā students es gribēju 
iestāties pēdējā, kāpēc arī es iesniedzu 5tā Cēsu pulka komandierim raportu 
ar lūgumu izdot man attiecīgu apliecību, ka viņam no savas puses nekā pretim 
nav. Bet kā atbildi uz minēto raportu pēc 3 dienām nāca pavēle mani arestēt uz 
7 dienām hauptvahtē36 par “patvarīgu rotas atstāšanu uz 2 dienām” vēl augusta 
mēnesī. Tā kā es tādu gadījumu neatceros, un, no otras puses, trūkst pavēlē 
pierādījumu, kad tas ir noticis, tad atliekas tikai domāt, ka minētais arests stāv 
sakarā ar iesniegtu manu raportu.37

Kā demokrātiskas kareivju organizācijas priekšstāvis es griežos pie Jums kā 
pie apsardzības ministra ar lūgumu, ievērojot manus nopelnus Liepājas zemes 
sargu bataljona organizēšanā, dot iespēju turpināt iesākto no manīm darbu, 
pārceļot mani atpakaļ uz Liepāju; pulkv[edis] Penike, kurš ar manīm nebija 
apmierināts savā laikā, tagad pārcelts uz Rīgu. Ja šī iespēja aiz kaut kāda iemesla 

33 Alberts Baumanis (1874–1928), kapteinis, vēlāk pulkvedis. 1918. gada beigās atgriezās no 
vācu gūsta, no 1919. gada 10. marta Liepājas Jaunformējamo spēku priekšnieks, pēc 16. aprīļa 
apvērsuma kopā ar valdību uz tvaikoņa “Saratov”, jūnijā komandēts uz Ziemeļlatviju, no augusta 
Vidzemes divīzijas papildu (rezerves) bataljona komandieris, vēlāk dienēja robežsargos, 1921.–
1923. gadā Cēsu apriņķa apsardzības priekšnieks (LVVA, 5601. f., 2. apr., 128. l., 2.–6. lp.).

34 Latvijas armijas Vidzemes divīzijas štāba priekšnieks aplūkojamajā laikā bija kapteinis Vilis Spandegs 
(1890–1941).

35 Latvijas Augstskola atklāta 1919. gada septembrī.
36 Domāta virssardze jeb aresta telpas.
37 Dokumentam pievienots 21. septembrī rakstīts B. Pečuļa ziņojums K. Ulmanim par pulka 

komandiera K. Penča pret pulka virsniekiem vērstajām represijām (33. lp.; uz tā, tāpat kā 
uz publicētā ziņojuma, ir K. Ulmaņa 24. septembrī rakstīta rezolūcija, uzdodot Apsardzības 
ministrijai izmeklēt lietu un pēc tam ziņot viņam),  23. septembrī K. Ulmanim no virssardzes 
rakstīts 5. Cēsu kājnieku pulka sakaru komandas virsleitnanta Pāvila Ritmaņa raports par pulka 
komandiera nepareizu rīcību, viņu apcietinot, par virsnieka pakāpes piesavināšanos (40. lp.),  
23. septembrī rakstīts B. Pečuļa ziņojums K. Ulmanim par K. Penča un 11. rotas komandiera 
Augusta Sirka slikto izturēšanos pret karavīriem (42., 42.a lp.).
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atkristu, neskatoties uz še klāt pieliktu par to pašu no zemes sargiem,38 tad 
lūdzu mani pārcelt uz citu kara spēku daļu, kur es patiesi un bez ierobežojuma 
varētu izlietot valsts labā savas spējas.

Kas attiecas uz manu politisko pagātni, tad turu par vajadzīgu paskaidrot, 
ka decembra mēnesī 1918. g. nodibināju uz savu iniciatīvi Ventspilī Latvju 
kareivju nac[ionālās] savienības nodaļu, par ko no lieliniekiem tiku arestēts. 
Tuvāku atsauksmi par mani var dot Tautas padomes locekļi: J. Bankav39 k[un]gs, 
K. Bļodniek k[un]gs, kā arī Dr. Valter k[un]gs un Liepājas policijas prefekts J. 
Karel40 k[un]gs.

Griežoties pie Jums ar savu lūgumu, esmu tai pārliecībā, ka ar manu 
pārcelšanu Jūs novērsiet to īgnumu, kurš man jācieš.

Latv[ju] kar[eivju] nacion[ālās] savienības 
Ventspils nodaļas priekšnieks virsleitnants [paraksts]

Avots: LVVA, 5192. f., 1. apr., 60. l., 34.–39. lp. Oriģināls, rokraksts. 
   

38 Dokumentam pievienots “bijušā Liepājas zemes sargu bataljona Organizācijas komitejas locekļa” 
M. Kuplena 9. septembrī Liepājā iekšlietu ministram M. Valteram rakstītā lūguma oriģināls, kurā 
īsumā atkārtoti B. Pečuļa lūgumā minētie galvenie fakti, lūdzot viņu atjaunot amatā (41. lp.).

39 Jānis Bankavs (1886–1951), žurnālists, sabiedriski politisks darbinieks. Latvijas Tautas padomes 
loceklis.

40 Jānis Karelis (1881–1952), policijas ierēdnis. 1919.–1920. gadā Latvijas Pagaidu valdības Iekšējās 
apsardzības nodaļas valdītājs, pēc tam Liepājas pilsētas prefekts, 1919. gada septembrī–1920. gada 
oktobrī Tukuma apriņķa priekšnieks. Miris Austrālijā.
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Ēriks Jēkabsons

Situation in Liepāja, the Spring and 
beginning of Summer of 1919: 

battaLion of ii category home guard

In January 1919, due to the military political situation (first, entry of the 
Bolshevik forces of the Soviet Russia and lack of people’s support), the Provisional 
Government of Latvia and its armed forces, moved from Riga to Liepāja where 
the situation was very complicated – the power was held by German military 
institutions whose attitude towards the Provisional Government of Latvia became 
more and more hostile, especially after the arrival of von der Goltz, Governor of 
Liepāja, in the city. The more so because this government definitely supported 
allocation of land to peasants, or reduction of privileges of local Baltic German 
landlords, and maintained a definite political orientation of Western super 
powers. In February, Latvian authorities discovered the conspiracy of Heinrich 
von Stryk – in the luggage of the former Livland Landmarshal the plan was found 
for exchange of the Latvian government with a Baltic German and conservative 
Latvian government that would be favourably-inclined towards Germany. After 
that, on 16 April, with covert support by von der Goltz, the coup took place 
against the Provisional Government of Latvia, realised by the Stormtroopers 
of Landeswehr and the Free Corps of Captain Solomon Pfeffer. It was followed 
by a short-term detention of some members of the Latvian Government, after 
which the members who were in Liepāja moved to the steamer “Saratov” during 
the spot-check of Liepāja Port (under the protection of Allied warships), and 
establishment of the pro-German Cabinet of Oskar Borkowsky, and after that – 
Cabinet of Andrievs Niedra. 

In the historical literature, the fate of the armed forces of the Provisional 
Government of Latvia operating in Liepāja, after 16 April, has been mentioned 
only generally (the newly-formed forces were actually disarmed and disbanded). 
However, armed units were formed also under the subordination of the Ministry 
of War of Niedra Government, and although this attempt did not gain particular 
success due to lack of responsiveness by soldiers, formally under the subordination 
of this ministry, within the Landeswehr, there was also the 1st Latvian Separate 
Brigade commanded by J. Balodis, and the formation of the 2nd Brigade was started. 
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Moreover, on 15 June, the formation of the Volunteer Battalion of Liepāja Garrison 
was officially started, in which several Latvian officers were included, who were 
in the city or were sent from Riga. Several other officers, too, entered the service 
of A. Niedra Government, incl. Captain Jezups Samiņš, commander of Liepāja 
Home Guard. Whereas only very general and rather inaccurate information has 
been provided in historical literature about the fate and activities of Liepāja Home 
(National) Guard formed at the end of February.

On 26 February 1919, residents of Liepāja formed “II Category Home Guard 
Organisation” (the name was associated with the order existing in the Russian 
Army according to which Home Guardsmen, or reserve soldiers, were divided 
into two categories: after the compulsory three-year service, the reservists were 
counted as I Category Reserve for 7 years, but after that, for 8 years – as II 
Category Reserve or Home Guard, and thus the II Category group included older 
soldiers). In March, the Home Guardsmen were armed with British-sent weapons. 
They performed the service at the Garrison and maintained order. Volunteering 
continued and the volunteers among whom there were also aged men were 
divided into two companies. Home Guardsmen gathered for some hours a day 
in the War Port (Karosta) for training and the rest of the time they spent at home 
and performing their daily working activities. During the coup, on 16 April, the 
organisation was disarmed but Home Guardsmen maintained mutual contacts 
and followed the procedures going on in the city. In 23 June, after the German 
army left, the Home Guard were the first ones who undertook maintenance of 
order in the city. On 1 July, they were renamed as 1. Liepāja II Category Home 
Guard Battalion, but in autumn – as Grobiņa Infantry Battalion, which was later 
transformed as the 11th Dobele Infantry Regiment.

The published document reflects, from the point of view of First Lieutenant 
Broņislavs Pečulis, officer and commander of the Battalion (in June and July), 
procedures in Kurzeme that have been unknown or almost unknown as yet – the 
situation in Liepāja before and after the coup, the activities of the Home Guard 
during the operation of A. Niedra Government, as well as on 23 June and in the 
following days when the German forces had left the city, and exactly the former 
Liepāja Home Guardsmen participated in maintenance of order in the city, actu-
ally – together with the Russian Detachment of Landeswehr led by Anatol Lieven. 
Irrespective of the fact that in the sources of the British and American missions 
that were present, and of the Russian sources (Lieven’s Detachment), the Battalion 
is not mentioned, its presence and operation is unquestionable although without 
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playing a dominant role. The document presents also the mutual contradictions 
among the officers of the Latvian army, which were connected with attitude 
of part of them towards A. Niedra Provisional Government and even towards 
service in its armed units (being aware of the complicated situation of that time, 
the leadership of the Latvian Army actually accepted and ignored the connection 
of several officers with the Volunteer Battalion of Liepāja Garrison formed under 
the subordination of A. Niedra Government), moreover, almost no data are 
known about this topic in historiography. Thus, B. Pečulis was actually one of the 
most active officers during the very complicated and unclear time period for Lie- 
pāja – the spring and beginning of summer of 1919, when the issue of the power 
of the Provisional Government of Latvia was being resolved, with the presence 
and participation of missions of Western super-powers.

Key words: the War of Independence, Liepāja, Provisional Government and 
its Armed Forces, the coup of 16 April, period of reign of A. Niedra Government, 
return of K. Ulmanis Government in Liepāja.

Iesniegts 2017. gada 8. maijā


