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KAROJOŠĀ NEITRALITĀTE: 1. LATVIEŠU 
ATSEVIŠĶĀ BRIGĀDE CĒSU KAUJU LAIKĀ

Viena no Latvijas Neatkarības kara (1918.–1920. g.) neviennozīmīgāk vērtētajām epizodēm ir  
1. latviešu atsevišķās brigādes (saukta arī par Dienvidlatvijas jeb Baloža brigādi) darbība Cēsu 
kauju laikā 1919. gada jūnijā. Brigādes komandiera pulkveža Jāņa Baloža ieturētā neitralitāte 
vēstures literatūrā ir gan pelta, gan attaisnota. Raksta mērķis ir, balstoties uz plašāku avotu 
bāzes analīzi, izvērtēt brigādes darbību šajā laikā un tās nozīmi Cēsu kauju iznākumā.
Atslēgvārdi: Latvijas Neatkarības karš, Cēsu kaujas, 1. latviešu atsevišķā brigāde, Jānis Balodis.

Cēsu kaujas (1919. g. 6.–23. jūnijs) un tām sekojošās Juglas kaujas  
(24. jūnijs–3. jūlijs) bija vienas no izšķirošajām Latvijas Neatkarības kara 
(1918.–1920. g.) ietvaros. To rezultātā Igaunijas armija un tās sastāvā karojošās 
Ziemeļlatvijas brigādes daļas sakāva Baltijas landesvēra un Dzelzsdivīzijas 
vienības, panāca Strazdumuižas pamiera (1919. g. 3. jūlijs) noslēgšanu, Rīgas 
atbrīvošanu un Kārļa Ulmaņa vadītās Pagaidu valdības atgriešanos Latvijas 
galvaspilsētā. Viens no svarīgākajiem un pretrunīgāk vērtētajiem šo kauju 
aspektiem ir pulkveža Jāņa Baloža komandētās 1. latviešu atsevišķās brigādes 
ieturētā neitralitāte kauju laikā.

Aleksandrs Plensners, rakstot par notikumiem 1919. gada jūnija beigās, 
atceras, ka norādījis 2. Cēsu bataljona komandierim Jānim Puriņam, ka 
“Baloža neitralitāte šais apstākļos ir līdzīga nodevībai”1. Līdzīgās domās, šķiet, 
bija arī lielākā daļa agrāko tā saukto ziemeļnieku jeb pulkveža Jorģa Zemitāna 
komandētās Ziemeļlatvijas brigādes karavīru. Ķildas starp “dienvidniekiem” 
un “ziemeļniekiem” nerimās arī pēc Otrā pasaules kara trimdā, un Cēsu kauju 
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epizode šajā kontekstā bija viens no sāpīgākajiem jautājumiem.2 Atšķirībā 
no militārā vēsturnieka pulkveža-leitnanta Arvīda Krīpena, kurš aizstāvēja  
J. Baloža ieturēto neitralitāti, vēsturnieks Edgars Andersons rakstīja: “Noteik-
tāks un drosmīgāks karavīrs bez lieka riska viņa situācijā būtu landesvēra spēku 
sabrukumu paātrinājis, padarot mazākus igauņu, ziemeļlatviešu un arī vācu 
pilnīgi nevajadzīgos zaudējumus.”3 Arī igauņu virsnieki 20. gs. 20.–30. gados 
kritizēja J. Balodi par viņa nostāju.4 Šajā rakstā sīkāk aplūkosim 1. latviešu 
atsevišķās brigādes stāvokli un tās komandiera rīcību aplūkojamajā periodā, 
lai izvērtētu šādu pārmetumu pamatotību.

Baloža brigāde pēc Rīgas ieņemšanas

1919. gada 22. maijā sākās pretlieliniecisko spēku ofensīva Rīgas frontē. 
Straujā uzbrukumā landesvērs un Dzelzsdivīzija sasniedza Daugavas tiltus un 
līdz tās pašas dienas vakaram atbrīvoja Rīgu no Sarkanās armijas vienībām. 
Pulkveža J. Baloža komandētās 1. latviešu atsevišķās brigādes galvenie spēki 
ienāca Rīgā nākamās dienas rītā, 1919. gada 23. maijā. Lai gan dažkārt Baloža 
brigādes novēlotajā ienākšanā galvaspilsētā vaino vācu pavēlniecību, kas likusi 
šķēršļus latviešu vienību ienākšanai Latvijas galvaspilsētā, pareizāk gan būtu 

Ziemeļlatvijas brigādes komandieris 
pulkvedis Jorģis Zemitāns. Rīga 

1919. gads. Jāņa Rieksta foto.
LVKFFDA, 1. f., 896-4
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vainot pretinieka5 enerģisko darbību, kas aizkavēja latviešu vienības Piņķu un 
Babītes stacijas rajonā, bet vēlāk apdraudēja Pārdaugavu no ziemeļiem.

Karadarbība Latvijas galvaspilsētas ziemeļu un austrumu pievārtē turpinājās 
līdz 25. maijam. Jau 23. maijā Baloža brigādes 1. kavalērijas divizionu nosūtīja 
vajāt pretinieku Juglas tiltu virzienā (uz Strazdumuižas rajonu), kur tas 
iesaistījās apšaudē ar pretinieka bruņuvilcienu.6 24. maijā uz Juglas–Gaujas 
rajonu devās lielākā daļa brigādes vienību. Tomēr aktīva pretinieka vajāšana 
nenotika un latviešu vienības līdz maija beigām ieņēma pozīcijas Juglas ezera–
Ropažu–Carnikavas rajonā.7 Arī citas landesvēra vienības ieņēma pozīcijas 
Rīgas apkārtnē, nesekojot Padomju Latvijas armijai (turpmāk PLA), kas pēc 
igauņu spēku ofensīvas sākuma strauji atkāpās Latgales virzienā.

Latvijas galvaspilsēta pēc tās ieņemšanas tika sadalīta okupācijas 
zonās. Pārdaugavas dienvidu daļa un Maskavas priekšpilsēta nonāca vācu 
Dzelzsdivīzijas kontrolē, bet pārējo pilsētas daļu ieņēma landesvērs. Baloža 
brigādes atbildības josla pletās Rīgas austrumu daļā aiz Elizabetes ielas. 
Dodoties uz fronti dažādām latviešu un vācu daļām, Baloža brigādes atbildības 
rajons laika gaitā mainījās.8 Brigādes štābs izvietojās dzīvoklī Stabu ielā 19, 
kura telpas dāsni bija atvēlējis arhitekts un būvnieks Jānis Alksnis.9

1. latviešu atsevišķā bataljona (vēlāk 
brigādes) komandieris pulkvedis Jānis 
Balodis. Rīga 1920.–1922. gads. Jāņa 
Rieksta foto. LVKFFDA, 1. f., 578-4
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1. latviešu atsevišķā brigāde operatīvā un apgādes ziņā bija pakļauta 
landesvēra virsštābam. Tās skaitliskais sastāvs 1919. gada 18. maijā sasniedza 
2146 cilvēkus.10 Salīdzinājumam kopējie landesvēra spēki 1919. gada 15. maijā 
bija 6068 cilvēki (bruņojumā 156 ložmetēji, astoņi mīnmetēji, trīs bumbmetēji 
un 17 lielgabali).11 Landesvērā ietilpa ne tikai latviešu un vācbaltiešu, bet arī 
no krieviem un Vācijas pavalstniekiem saformētas militāras vienības. Kņaza  
A. Līvena komandētajā krievu bataljonā bija 400–500 cilvēku, 10 ložmetēju, 
viens mīnmetējs un divi lielgabali. Vācu vienībās no aptuveni 3500 cilvēkiem 
20 % bija Vācijas pavalstnieki (pārējie vācbaltieši).12 Izvērtējot landesvēra 
etnisko sastāvu Rīgas atbrīvošanas laikā, faktiski pastāvēja paritāte starp 
vācbaltiešiem un latviešiem–krieviem, tomēr vācu vienības bija ievērojami 
labāk apbruņotas ar automātiskajiem un smagajiem ieročiem, kā arī dažādiem 
tehniskiem līdzekļiem.

Jāpiezīmē, ka Rīgas atbrīvošanā no PLA piedalījās arī Dzelzsdivīzija 
(agrākā Dzelzs brigāde), kas bija saformēta no Vācijas armijas brīvprātīgajiem  
1918. gada novembrī. Tā bija spēcīgākā vācu militārā vienība, kas karoja 
Latvijas teritorijā.13 12. maijā tās sastāvā bija 8090 cilvēku, 203 ložmetēji un 
37 lielgabali.14 Šīs divīzijas izmantošana kaujās Baltijā gan bija visai ierobežota 
politisko apsvērumu dēļ. Antantes valstu misijas uzmanīgi sekoja līdzi tās 
darbībām, jo pēc lielinieku sakaušanas divīzija būtu jāevakuē uz Vāciju. Pēc 
Rīgas ieņemšanas vienīgi Dzelzsdivīzijas daļas turpināja virzīties gar Daugavu 
uz austrumiem, vajājot PLA. Tomēr viņiem pilnīgas uzvaras gūšana pret 
lieliniekiem nebija izdevīga, jo tādā gadījumā zustu pamats Vācijas karaspēka 
klātbūtnei Baltijā.

Baloža brigāde Cēsu kauju priekšvakarā

PLA nevajāšanas kontekstā nežēlīgās represijas pret Rīgā sagūstītajiem 
lieliniekiem (vācu kontrolētajā pilsētas daļā tās bija daudz masveidīgākas 
nekā J. Baloža sektorā15) kļuva par pamatu arvien lielākām nesaskaņām starp 
latviešu un vācu vienībām. Tas pats bija sakāms par attiecībām starp J. Balodi 
un Andrievu Niedru, kurš Rīgā ieradās 1919. gada 26. maijā. Jau nākamajā 
dienā J. Balodis nosūtīja vēstuli K. Ulmanim, apliecinot pilnīgu lojalitāti un 
kategoriski noliedzot sadarbību ar A. Niedras valdību: “Vēlreiz uzsveru un 
atkārtoju, ka es līdz ar latv[iešu] kara spēka daļām atzīstam vienīgi likumīgo 



99KAROJOŠĀ NEITRALITĀTE: 1. LATVIEŠU ATSEVIŠĶĀ BRIGĀDE CĒSU KAUJU LAIKĀ

Pagaidu valdību un jaunas “valdības” priekšstāvjiem paziņoju, ka viņu 
rīkojumus atzīšu un izpildīšu tikai tad, kad man uz to būs pavēle no Jums, 
Prezidenta kungs. Visa Rīgas inteliģentu sabiedrība ir pret Niedras “valdību”. 
Pateicības vietā, kuru sagaidīja jaunie valdnieki par Rīgas ieņemšanu, dzirdams 
tikai sašutums un bažas par to, kas būs.”16

J. Balodis atradās ļoti sarežģītā situācijā, jo militārā ziņā viņa brigāde bija 
pilnīgi atkarīga no landesvēra vadības, kas atzina A. Niedras valdību un bija 
naidīgi noskaņota pret K. Ulmani. Pirmā asākā publiskā konfrontācija starp 
A. Niedru un 1. latviešu atsevišķās brigādes virsniekiem notika 1919. gada  
1. jūnijā. Todien Otrajā pilsētas teātrī (mūsdienu Nacionālais teātris, šeit  
1918. g. 18. novembrī proklamēja Latvijas neatkarību) sanāca Rīgas 
namīpašnieku biedrības sapulce, kurā ar visai garu runu uzstājās Ministru 
prezidents A. Niedra. Viņš izklāstīja savus uzskatus par aktuālo politisko situāciju 
un skaidroja savu nostāju. Sapulces noslēgumā uzstājās Rīgas Jaunformējamo 
spēku komandieris kapteinis Frīdrihs Zommers, uzsverot, ka “nedrīkst pielaist 
domas, ka Ulmaņa valdība darbotos pret tautas interesēm”17. “Jaunākās Ziņas” 
atzīmēja, ka F. Zommeru sapulce sagaidījusi ar spēcīgiem aplausiem. Tas 
bija visai zīmīgi, ņemot vērā kapteiņa izteikti pretvācisko nostāju un vācu 
apcietinājumā pavadītos divus mēnešus pirms atbrīvošanas un iecelšanas 
par Jaunformējamo spēku komandieri. Savā runā F. Zommers esot pārmetis  
A. Niedram vienpusību un apliecinājis uzticību K. Ulmaņa valdībai.18

Līdzīgu pozīciju deklarēja arī 1. neatkarības bataljons. Tā komandieris 
Jānis Olafs Lapsa nosūtīja J. Balodim ziņojumu, kurā bataljona virsnieku 
un kareivju vārdā nosodīja 16. aprīļa puču, neatzina A. Niedras valdību un 
apliecināja lojalitāti K. Ulmanim: “..visas simpātijas pieder Ulmaņa kabinetam. 
Pie Rīgas ieņemšanas mācītājam Niedram nav ne mazāko nopelnu: ka Rīga 
netika ieņemta agrāki, nav Ulmaņa kabineta vaina, bet gan okupācijas varas 
un landesvēra politika pret Latvijas Pagaidu valdību, un tāpat arī tālākā 
Vidzemes atsvabināšana neatkarājas ne no kādiem stratēģiskiem nedz 
tehniskiem apstākļiem, bet ir tās pašas politikas turpināšana – spaids atzīt 
Latvijai uzspiesto mācītāja Niedras kabinetu. No savas puses vēlamies dažādu 
Niedras un citu kabinetu visdrīzāko likvidēšanu un Ulmaņa Pagaidu valdības 
darbības atjaunošanu. Tālāka vilcināšanās un iejaukšanās no mācītāja Niedras 
puses mēs uzskatām par noziegumu un Tēvijas nodevību.” J. O. Lapsa lūdza 
bataljona uzskatus darīt zināmus Sabiedroto valstu misijām un personiski  
A. Niedram.19
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Maija beigās saasinājās ne tikai J. Baloža attiecības ar A. Niedru, bet 
arī ar landesvēra vadību. 28. maijā, izpildot iepriekšējā dienā dotu pavēli, 
rotmistra Eduarda Plana-Dubrovska komandētais 1. kavalērijas diviziona 
1. jātnieku eskadrons ieradās Limbažos, kur nodibināja sakarus ar igauņu 
karaspēku. Eskadrons pēc tam pievienojās pulkveža J. Zemitāna komandētajai 
Ziemeļlatvijas brigādei un piedalījās Cēsu kaujās igauņu un latviešu karaspēka 
pusē. Tā bija pirmā 1. latviešu atsevišķās brigādes vienība, kas pārgāja igauņu 
pusē un piedalījās kaujās pret vāciešiem.20 Landesvēra komandieris majors 
Alfrēds Flečers uzskatīja, ka J. Balodim nav bijušas tiesības nosūtīt eskadronu 
uz Limbažiem, un vainoja latviešu pulkvedi gluži vai apzinātā sabotāžā.21  
A. Flečera asā reakcija liecināja par vācu militārās vadības patiesajiem 
nodomiem attiecībā uz igauņiem, kas tobrīd jau bija ieņēmuši Valmieru un 
Alūksni un strauji virzījās Krustpils un Gulbenes virzienā.

Nākamajā dienā, 29. maijā, sekoja A. Flečera pavēle par trīs uzbrukuma 
kolonnu izveidošanu, kam straujā pārgājienā būtu jāieņem visa Vidzeme, 
sasniedzot Peipusa–Lubāna ezeru līniju. Ziemeļu kolonnu, kas bija vērsta 
Cēsu–Alūksnes–Liepnas virzienā, veidoja spēcīgākā landesvēra vienība – 
Trieciennodaļa. Vidējai kolonnai, kurā ietilpa arī krievu rota, vajadzēja doties 
Balvu virzienā. Savukārt dienvidu kolonnu, kas uzbruka Aviekstes virzienā, 
veidoja tikai viena latviešu rota un viens kavalērijas eskadrons. Dažas dienas 
vēlāk, lai aizpildītu pārrāvumu starp Dzelzsdivīziju un dienvidu kolonnu, 
Ērgļu un Vecpiebalgas virzienā no Rīgas izsūtīja 1. latviešu atsevišķās brigādes 
galvenos spēkus.22

Landesvēra virsštāba sastādītais uzbrukuma plāns un spēku sadalījums 
liecināja, ka tā mērķis nav PLA vajāšana (virsštāba rīcībā jau bija ziņas par 
Valmieras un citu Vidzemes pilsētu atbrīvošanu), kura atkāpās nevis Pleskavas, 
bet Daugavpils un Rēzeknes virzienā. Faktiski A. Flečers plānoja dot triecienu 
igauņu un pulkveža J. Zemitāna komandētās Ziemeļlatvijas brigādes galveno 
spēku aizmugurē.

Baloža brigādes nostāja pēc Cēsu kauju sākuma

Pēc ziņu saņemšanas par pirmajām kaujām pie Cēsīm 1919. gada  
6. jūnijā, J. Balodis paziņoja par savu vienību neitralitāti konfliktā starp Baltijas 
landesvēru un igauņu–latviešu karaspēku. Ziemeļlatvijas brigādes štābs ar  
E. Plana-Dubrovska eskadrona starpniecību bija informējis J. Balodi par 
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vispārējo stāvokli un 2. jūnija incidentu Cēsīs starp vācbaltiešu vienībām un  
2. Cēsu pulku.23 J. Balodim izdevās pārliecināt nesenajās kaujās smagi ievainoto 
kņazu A. Līvenu arī ievērot neitralitāti. Atkārtojās gluži tā pati situācija, kas 
pēc 16. aprīļa apvērsuma. Toreiz sazvērnieki, lai attaisnotu savu apvērsumu, 
piedāvāja J. Balodim un A. Līvenam izveidot militāru direktoriju, bet viņi 
kategoriski atteicās no šādas iespējas. Rezultātā notikušo puču bija spiests 
formāli nosodīt pat tā galvenais organizators ģenerālis Rīdigers fon der Golcs. 
Arī šoreiz J. Baloža un A. Līvena atteikšanās atbalstīt vācu avantūru sagrāva 
sazvērnieku plānus.

Abu karavadoņu nostāja radīja dziļu šķelšanos landesvērā. A. Līvena 
nodaļa izšķirošo Cēsu kauju laikā nonāca tiešā Sabiedroto misiju kontrolē 
un faktiski pārgāja K. Ulmaņa valdības pusē. J. Baloža komandētā brigāde 
skaitliski bija ievērojami lielāka par krievu nodaļu (tā bija skaitliski līdzvērtīga 
un vēlāk pat lielāka par landesvēra vācbaltiešu daļām), tādēļ tās nepakļaušanās 
radīja ievērojamus militāra un politiska rakstura sarežģījumus. Piemēram, tās 
“pieskatīšanai” Rīgā bija jāatstāj kaujasspējīgākā landesvēra daļa – 1. baltu 
pulks (agrākā Trieciennodaļa), kā arī Dzelzsdivīzijas daļas.24 Rezultātā krievu 
un latviešu vienību neitralitāte ievērojami samazināja dzīvā spēka resursus, ko 
vācieši varēja izmantot Cēsu kaujās. Zaudējuši vairāk nekā pusi kaujas sastāva 
vēl pirms kaujas, vācieši faktiski bija lemti sakāvei.

A. Līvena un J. Baloža pasludinātā neitralitāte piedevām diskreditēja  
A. Niedras oficiālo uzbrukuma attaisnojumu, kas pamatoja “Latvijas karaspēka” 
karagājienu uz Cēsīm kā cīņu par Vidzemes atbrīvošanu no igauņu okupācijas 
(lai pēc tam turpinātu cīņu pret lieliniekiem). Izrādījās, ka pat A. Niedras 
kabineta formālā pakļautībā esošais karaspēks neuzskatīja šādu argumentāciju 
par pamatotu. Tas attiecās ne tikai uz A. Līvena un J. Baloža daļām, bet arī uz 
landesvēra un Dzelzsdivīzijas vienību karavīriem, liela daļa no kuriem vēlējās 
turpināt cīņu pret lieliniekiem, nevis karot ar igauņiem un latviešiem par, 
viņuprāt, vietējo baronu interesēm.

Līdz ar Cēsu kauju sākumu 1. latviešu atsevišķās brigādes virzība uz 
austrumiem apstājās. 2. Cēsu bataljons saņēma pavēli nevirzīties tālāk par 
Vecpiebalgu.25 J. Balodis ar Ziemeļlatvijas brigādes pārstāvja pulkveža-
leitnanta Eduarda Kalniņa starpniecību pēc 6. jūnija saņēma J. Zemitāna 
sastādītu dokumentu, kurā pēdējais uzņēmās abu latviešu karaspēka grupu 
komandēšanu un pavēlēja Baloža brigādei pievienoties “ziemeļniekiem”, lai 
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darbotos kopīgi ar Igaunijas armiju. Lai noskaidrotu situāciju, naktī no 8. uz  
9. jūniju J. Balodis devās uz Carnikavu, kur notika slepena tikšanās ar J. Zemi-
tāna komandētās brigādes štāba priekšnieku Voldemāru Ozolu.26 Jāpiezīmē, 
ka sakari starp J. Balodi un J. Zemitānu tika uzturēti arī turpmāk. Piemēram,  
J. Balodis savas atmiņās norāda, ka ap 12. jūniju pie viņa “ziemeļnieku” štāba 
uzdevumā atkal ieradies E. Kalniņš un informējis par stāvokli frontē.27

Savu un acīmredzot arī visas Ziemeļlatvijas brigādes vadības attieksmi 
pret J. Baloža ievēroto neitralitāti V. Ozols pauda vēlākā ziņojumā Igaunijas 
karaspēka pavēlniecībai. Šis dokuments liecina, ka Carnikavas sarunas 
un sekojošā informācijas apmaiņa bija V. Ozolu pilnība pārliecinājusi par 
J. Baloža pozīcijas pamatotību. V. Ozols savā ziņojumā raksta: “Pulkveža 
Baloža karaspēks ir lieliski apmācīts, apģērbts un disciplinēts. Pats pulkvedis 
Balodis vienmēr stāvējis un stāv par Pag[aidu] valdību ar Ministru prezidentu 
priekšgalā. [..] Kopumā pulkveža Baloža aktīvais karaspēks pēc kaujas 
sagatavotības šī brīža apstākļos ir ārkārtīgi augstas kvalitātes. Bez tam 
šobrīd pulkveža Baloža rezerves daļās atrodas apmēram 2500 brīvprātīgo un 
mobilizēto, kuri pagaidām nav apbruņoti, apģērbti un apmācīti. [..] Šobrīd 
latviešu Dienvidu brigādes aktīvās daļas ir izmētātas pa dažādām vietām. [..] 
Daļu iezkliedētība stipri apgrūtina pulkveža Baloža uzstāšanos mūsu pusē, vēl 
jo vairāk tādēļ, ka saimnieciskā, naudas ziņā un tāpat patronu apgādes ziņā 
viņš atrodas pilnīgā atkarība no landesvēra virspavēlniecības, t.i., Flečera. 
Pulkveža Baloža pakļautības jautājums ir ārkārtīgi samudžināts. Dienvidu 
brigāde taktiskā ziņā ir pakļauta Flečeram, sekojoši, arī fon der Golcam. Tā 
kā Flečers darbojas Niedras Pag[aidu] valdības vārdā, tad pulkvedis Balodis, 
protams, atrodas zināmā atkarība no Niedras kabineta. Tā, piemēram, katra 
naudas izmaksa un brigādes vajadzības jābūt Niedras apstiprinātām. Pie 
tam pulkvedis Balodis nepārtraukti atrodas sakaros ar Liepāju, t.i., ar mūsu 
Ministru prezidentu Ulmani, no kurienes arī saņem rīkojumus. Pēdējā laikā 
arī Sabiedrotie atrodas tiešā kontaktā ar pulkvedi Balodi un dod viņam 
savas instrukcijas. Visbeidzot, pulkvedim Balodim ir jārēķinās ar mums, t.i., 
Ziemeļ-Latvijas un Igaunijas pavēlniecību. 10. jūnija angļu misijas pārstāvis 
deva pulkvedim Balodim sekojošu uzstājīgu padomu saistībā ar notikumiem 
pie Cēsīm, kuru būtība bija šāda: “Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos 
nerīkojieties aktīvi; kamēr nesaņemsiet citas instrukcijas, palieciet nogaidošā 
stāvoklī.” Pie tam angļu misijas pārstāvis apliecināja, ka Latvijas jautājums jau 
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pilnībā izšķirts par labu Ulmaņa valdībai. [..] Baloža stāvoklis ir tāds, ka šobrīd 
cerēt uz viņa pievienošanos mums nav pamata. Katrs viņa aktīvas darbības 
solis pret vāciešiem un mūsu labā draud ar sekām (līdz atbruņošanai un 
nošaušanām), kuras mums nav izdevīgas.”28

Jau iepriekš, 1919. gada 6. jūnijā, arī leitnants Sergejs Staprāns apsardzības 
ministram Jānim Zālītim sniedza visai viennozīmīgu vērtējumu: “Pulkvedis 

Latvijas Republikas Pagaidu valdība. 1. rindā no kreisās: 1. tirdzniecības un rūpniecības 
ministrs Spricis Paegle, 2. iekšlietu ministrs Miķelis Valters, 3. Latvijas Pagaidu 

valdības vadītājs, Ministru prezidents, ārlietu ministra vietas izpildītājs (1918. g. 
jūnijs–septembris), apgādības ministrs (1918. g. novembris–1919. g. marts, 1919. g. 

jūlijs–decembris), zemkopības ministrs (1918. g. novembris–decembris, 1919. g. jūlijs–
septembris) Kārlis Ulmanis, 4. satiksmes un darbu ministrs Teodors Hermanovskis, 

5. zemkopības ministrs Jānis Goldmanis; 2. rindā no kreisās: 1. apgādības ministrs Jānis 
Blumbergs, 2. tieslietu ministra biedrs, tieslietu ministrs Eduards Strautnieks, 

3. Pagaidu valdības kancelejas (no 1919. g. 11. aprīļa Valsts kanceleja) pārvaldnieks 
(Valsts kancelejas direktors) Dāvids Rudzītis, 4. apsardzības ministrs Jānis Zālītis, 

5. finanšu ministrs Kārlis Aleksandrs Puriņš. Grupas foto. Liepāja 1919. gada aprīlis. 
Jura Bokuma foto. LVKFFDA, 1. f., 15206P. l.
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Balodis notura kārtējās apspriedes ar Tautas padomes frakciju priekšstāvjiem 
un izturas pret viņiem ļoti pretimnākoši. [..] Visos Rīgas iedzīvotāju slāņos 
labvēlīgs gara stāvoklis Ulmaņa kabineta atpakaļnākšanai. Tas pats karaspēkā. 
Gadījumā, ja Tautas padome kopā ar Pagaidu valdību ierodas Rīgā, karaspēks 
ņemšot to savā apsardzībā.”29

Līdzīgi situāciju acīmredzot vērtēja arī A. Niedra, kurš izšķirošo Cēsu 
kauju priekšvakarā 1919. gada 18. jūnijā valdības oficiozā “Līdums” publicēja 
rakstu “Kara spēks un mazgruntniecība”, kurā ļoti agresīvi kritizēja (pat zākāja)  
J. Balodi un viņa brigādes virsniekus.30 Latviešu virsnieki nepalika atbildi 
parādā, pēc divām dienām presē publicējot paziņojumu, ka “ar īgnumu” 
lasījuši minēto rakstu, “kura nolūks ir latviešu kara spēka dezorganizēšana,” un 
apliecināja savu uzticību pulkvedim J. Balodim.31 Šādas vārdu kaujas liecināja 
gan par A. Niedras sašutumu pret J. Baloža ieturēto neitralitāti, gan viņa nespēju 
ietekmēt sev formāli padoto karaspēku. Šeit jāatzīmē, ka tobrīd jau bija izgāzies 
arī A. Niedras mēģinājums radīt alternatīvu, sev lojālu latviešu karaspēku –  
2. latviešu atsevišķo strēlnieku brigādi. 1919. gada jūnijā tajā iestājas ne vairāk 
par dažiem simtiem karavīru, kamēr J. Baloža brigādē – aptuveni 5 tūkstoši.32 
9. jūnijā latviešu karavīri saņēma J. Baloža atgādinājumu, ka viņiem militāri 
jāsveicina gan Sabiedroto valstu (vācu karavīri to demonstratīvi nedarīja), 
gan Igaunijas armijas (A. Niedras valdības faktisko ienaidnieku) virsnieki.33 
Ir saglabājušās ziņas, ka Rīgas Jaunformējamo spēku rotās karavīri nodevuši 
zvērestu K. Ulmaņa, nevis A. Niedras valdībai.34 Latvijas Pagaidu valdība 
apstiprināja J. Baloža ievērotās neitralitātes pareizību, 14. jūnijā ieceļot viņu 
par “Latviešu armijas Dienvidu grupas virspavēlnieku”.35 J. Baloža rīcībā līdz ar 
1. latviešu atsevišķās brigādes daļām tika nodotas visas latviešu kaujas (tātad 
arī Atsevišķais Bauskas bataljons Dienvidzemgalē) un aizmugures vienības 
Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes dienvidos.

Baloža brigādes formēšanas gaita

Pēc ierašanās Rīgā 1. latviešu atsevišķā brigāde aktīvi ķērās pie spēku 
palielināšanas. Oficiāla mobilizācijas izsludināšana Rīgā nebija iespējama, 
jo pret to kategoriski iestājās gan A. Niedras valdība, gan vācu pavēlniecība. 
Tomēr ar latviešu preses starpniecību izdevās izvērst plašu brīvprātīgo 
pieteikšanās kampaņu, kas deva labus rezultātus. Rīgā un tās apkārtnē slēpās 
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daudz dezertējušo PLA karavīru, bet no Vācijas ieradās atbrīvotie Pirmā 
pasaules kara laika gūstekņi. Brīvprātīgajos pieteicās arī daudz nepilngadīgo 
un gados vecu cilvēku. Karaspēkā mēģināja iestāties pat liels skaits sieviešu.36

1919. gada 24. maijā J. Balodis deva mutisku pavēli par Rīgas Jaunformējamo 
spēku izveidošanu, uzdodot tos komandēt F. Zommeram. Rakstiska pavēle 
sekoja 26. maijā.37 Citu pēc citas izveidoja jaunas rezerves rotas, pavisam to 
skaits sasniedza astoņas. Rezerves formējumu sastāvs divu nedēļu laikā pieauga 
divas reizes – no 672 cilvēkiem 4. jūnijā līdz 1337 18. jūnijā,38 bet brigādes 
štāba sastāvs pieauga no 156 cilvēkiem 22. maijā līdz 250 cilvēkiem 17. jūnijā 
(29. jūnijā 293 cilvēki).39 Pateicoties lielajam brīvprātīgo skaitam, jūnija vidū 
bija iespējams pārformēt 1. latviešu inženieru sapieru rotu bataljonā (27. jūnijā 
tajā dienēja 552 karavīri).40

Maija beigās Rīgā ieradās arī vairākas citviet Latvijā saformētas latviešu vie-
nības. 25. maijā no Jelgavas, iedzīvotāju svinīgi pavadīta, ieradās 1. Jelgavas 
brīvprātīgo rota, 28. maijā pēc ģenerāļa R. fon der Golca pavēles no Liepājas 
uz Jelgavu un tālāk uz Sloku un Rīgu izbrauca Liepājas Jaunformējamo spēku 
vienības.41 Vācieši, gaidot iespējamu karadarbības atjaunošanos ar Antantes 
valstīm, vēlējās steidzīgi atbrīvot Liepāju no visām latviešu daļām – 4. atseviš-
ķā bataljona,42 kā arī 2., 3. un 4. Liepājas Jaunformējamo spēku rotām, mācību 
komandas, ložmetēju un sargu rotām, artilērijas baterijas. Divas Liepājas rotas 
un 1. latviešu artilērijas baterija (tās bruņojumā bija divi 77 mm lielgabali) 
uzreiz devās uz Rīgu, bet pārējās vienības nosūtīja uz Sloku, lai iekļautu 4. ba-
taljonā un tālāk pārvietotu uz Daugavgrīvas cietoksni.43 Uz Rīgu atbraukušās 
Liepājas rotas iedalīja brigādes aktīvajos bataljonos, palielinot visu trīs kaujas 
bataljonu sastāvu līdz trim kājnieku un vienai ložmetēju rotai.44

Brigādes kaujas bataljoni jūnija pirmajā pusē izvietojās Vidzemes vidie-
nē, Ērgļu–Vecpiebalgas rajonā. Šeit, pretēji A. Niedras valdības politikai un 
vācu virspavēlniecības pavēlēm, tika izvērstas visai plašas mobilizācijas. Ie-
plūstot brīvprātīgajiem un mobilizētajiem, sākās jaunu bataljonu formēša-
na. Pirmo 31. maijā Slokā pabeidza formēt 4. atsevišķo latviešu bataljonu, ko  
3. jūnijā pārvietoja uz Daugavgrīvas cietoksni.45 10. jūnijā Vecpiebalgā uzsāka  
jauna – 4. bataljona (pulkveža Jāņa Apiņa komandēto agrāko 4. atsevišķo ba-
taljonu pārdēvēja par 6. atsevišķo bataljonu) veidošanu, 20. jūnijā Vējavā sākās 
8. atsevišķā (Piebalgas) bataljona veidošana, bet Rīgā un tās tuvumā papildus 
jau esošajām daļām formēja 5. un 7. atsevišķo bataljonu.46
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Enerģiskās rīcības rezultātā 1. latviešu atsevišķās brigādes skaitliskais sa-
stāvs mēneša laikā pieauga ļoti strauji. Jūnija beigās tas pārsniedza jau 7,5 tūk-
stošus vīru (807 virsnieki un 6701 kareivis un instruktors), bet durkļu (tiešo 
cīnītāju) skaits – vairāk nekā 4 tūkstošus (382 virsnieki un 3665 kareivji un 
instruktori). Brigādes bruņojumā bija 64 ložmetēji, 50 patšautenes, divi lielga-
bali, divi mīnmetēji un viens bumbmetējs.47 Ieskaitot Bauskas latviešu bataljo-
nu, atsevišķas komandantūras, formējamo bateriju un citas sīkākas vienības, 
brigādes skaitliskais sastāvs sasniedza pat 8 tūkstošus cilvēku. Nedaudz vairāk 
kā mēneša laikā brigāde bija pieaugusi trīs līdz četras reizes, bet bruņojuma 
ziņā – divas reizes. 1919. gada jūnija beigās J. Baloža komandētajā brigādē bija 
gandrīz tikpat cilvēku, cik vācieši spēja raidīt cīņā Cēsu kaujās.48 Salīdzināju-
mam landesvēra vācu vienību kopējais sastāvs (iekļaujot dažādas aizmugures 
daļas) nepārsniedza 5–6 tūkstošus, bet Dzelzsdivīzijas – 8–10 tūkstošus.49

Līdzās bijušajiem sarkanarmiešiem, kuri labprāt pievienojās latviešu brigā-
dei, glābjoties no iespējamām vācu represijām, dienestam brigādē brīvprātīgi 
pieteicās arī plašas inteliģences un strādniecības aprindas. Viens no vēlāka-
jiem Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas līderiem Bruno Kalniņš, 
kurš maija beigās ieradās Rīgā kā Apsardzības ministrijas Informācijas no-
daļas virsnieks, savu nodomu formēt jaunas rotas pamatoja šādi: “[..] vietē-
jā strādniecībā, skolniecībā un studentos tagad, pēc visu lieliniecisko ilūziju 
galīgas izdzīvošanas, pastāv plašas tieksmes par bruņotu uzstāšanos par Lat-
vijas demokrātiju”50. Zīmīgi, ka gan 1. latviešu atsevišķās brigādes, gan Rīgas 
Jaunformējamo spēku priekšnieks lūdza vispirms saņemt savas idejas akceptu 
no K. Ulmaņa. B. Kalniņam no Rīgas strādniekiem un sociāldemokrātiem iz-
devās saformēt divas rotas. Jūnija sākumā tās ieņēma Tūtera spiestuvi Alek-
sandra (tagad Brīvības) ielā un lika iespiest Latvijas Tautas padomes uzsau-
kumu Rīgas iedzīvotājiem. Tas bija “vērsts pret Niedras un baronu apvērsuma 
valdību un aicināja no lielinieku varas atbrīvotos rīdziniekus atbalstīt likumīgo 
Pagaidu valdību. Šo uzsaukumu kareivji izdalīja iedzīvotājiem uz ielu stūriem, 
un tas sacēla lielu saviļņojumu tautā.”51

J. Baloža komandētā brigāde izšķirošo Cēsu kauju laikā (19.–22. jūnijs) bija 
kļuvusi par ievērojamu spēku. Tādēļ pamatots kļūst jautājums, vai pulkveža 
neitrālā pozīcija kauju laikā bija attaisnojama. Varbūt aktīva iesaistīšanās igau-
ņu pusē būtu samazinājusi Cēsu kauju upuru skaitu un radījusi priekšnotei-
kumus ātrākai vācu karaspēka evakuācijai no Latvijas? Varbūt J. Baloža aktīva 
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nostāšanās “ziemeļnieku” pusē pat būtu novērsusi bermontiādi 1919. gada 
beigās? Lai mēģinātu atbildēt uz šiem jautājumiem, mums vispirms tuvāk jā-
aplūko tā laika militārās un politiskās norises.

Izšķirošās kaujas

Cēsu kauju izšķirošais posms sākās 1919. gada 19. jūnijā ar Dzelzsdivīzijas 
vienību uzbrukumu Limbažu virzienā. Sekoja kaujas pie Straupes 20. jūnijā un 
landesvēra ofensīva Cēsu–Raunas rajonā 21. jūnijā. Šajā laikā visas 1. latvie-
šu atsevišķās brigādes vienības bija pametušas Latvijas galvaspilsētu. Papildus 
tām daļām, kuras bija devušās uz austrumiem maija beigās un jūnija sāku-
mā, 15. jūnijā no Rīgas uz austrumiem izgāja 3. atsevišķā (Studentu) bataljona 
3. rota un 21. jūnijā – 1. rota, pēc tam arī 1. neatkarības bataljona 1. rota.52 
Aizejošos karavīrus iedzīvotāji pavadījuši ar sajūsmu: “Pa Rīgas ielām soļojot, 
staltos kareivjus pavadīja milzīgi ļaužu bari un visur no logiem meta puķes un 
zaļumus.”53

J. Baloža rīcība skaidrojama ar pieļāvumu, ka vācieši varētu mēģināt atbru-
ņot Rīgā atrodošās latviešu vienības. Tādēļ kaujasspējīgās vienības pulkvedis 
mēģināja pasargāt, nosūtot tās tālāk uz Vidzemi. Vienlaikus vāciešiem bija jā-
rēķinās ar šo vienību iespējamo pāriešanu pretinieka pusē, ja viņi veiktu kādas 
provokācijas pret latviešu karavīriem Rīgā vai pret pašu J. Balodi. Pēc aizieša-
nas no Rīgas kaujasspējīgās latviešu vienības vairs nebija iespējams atbruņot 
un potenciāli tās varēja aktīvi izmantot. Tas arī notika Cēsu kauju izšķirošās 
fāzes sākumā, kad pēc 21. jūnija brigādes kaujas bataljoni saņēma pavēli izvir-
zīties lielinieku frontē, kaujas pozīcijās nomainot Ziemeļlatvijas brigādes un 
igauņu vienības. J. Balodis 22. jūnijā plkst. 21 deva šādu pavēli 2. Cēsu bataljo-
na komandierim kapteinim J. Puriņam: “Stāties sakarā ar Latvijas rītu frontes 
pavēlnieku palkavnieku Jansonu. Daļas, kas tiks izbīdītas uz priekšu, tiek pa-
dotas taktiskā ziņā palkavniekam Jansonam. Ja palkavniekam Jansonam būtu 
pavēle aiziet projām, tad ieņemt fronti līdz Daugavai.”54

Šī pavēle faktiski nozīmēja Baloža brigādes vienību netiešu iesaistīšanos 
Cēsu kaujās, jo tā ļāva igauņiem un Ziemeļlatvijas brigādei atbrīvot lielinie-
ku frontē stāvošās daļas, lai izmantotu tās kaujām pret vāciešiem. Vienlaikus 
tiešas kaujas darbības neuzsākšana pret vāciešiem pasargāja Rīgā formējamās 
latviešu vienības no atbruņošanas un potenciālām represijām.
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Baloža brigādes vienību izvirzīšanās frontē pret lieliniekiem ļāva igau-
ņiem nosūtīt 2. jātnieku pulku no Cesvaines rajona Rīgas virzienā, dziļi apejot 
landesvēra labo spārnu un 24. jūnija ieņemot Nītauri. 1. latviešu atsevišķās 
brigādes vienības Austrumu frontē sāka ierasties 23.–24. jūnijā. 27. jūni-
jā 1. neatkarības bataljons Barkavā nomainīja Cēsu pulka 2. rotu, dodot tai 
iespēju steigties uz Rīgas pievārti, lai pievienotos savam pulkam. 29. jūnijā  
1. neatkarības bataljona 3. rotas 3. vads piedalījās kaujā pret lieliniekiem Mazo 
Strodu rajonā, saņemot 10 gūstekņus.55 1. jūlijā 3. atsevišķais (Studentu) batal-
jons pozīcijās nomainīja 1. Valmieras kājnieku pulka 1. bataljonu, bet 2. eskad-
rons – Augškurzemes partizānu pulku.56

Līdz ar to Baloža brigāde bija faktiski pārkāpusi iepriekš deklarēto neitra-
litāti, un vāciešos tas radīja lielu neapmierinātību. Cēsu kauju laikā situāci-
ja Rīgā saasinājās līdz augstākajai pakāpei. Pastāvēja reālas bažas par iespē-
jamiem vācu nodomiem atbruņot latviešu vienības. Šādas ziņas, starp citu, 
saņēma arī Igaunijas armijas pavēlniecība, informējot par to Sabiedroto valstu 
misiju pārstāvjus 28. jūnijā.57 Līdz Cēsu kauju sākumam vāciešu rīcībā bija 
pietiekami spēki, lai mēģinātu to izdarīt, un tie bija 1. baltu pulks (agrākā Trie-
ciennodaļa), Belova jātnieku nodaļa, Štromberga sapieru rota un Emkes arti-
lērijas baterija, kā arī visai prāvas Dzelzsdivīzijas daļas – 4. eskadrons, 2. pulka 
2. bataljons, 1. pulka 3. bataljons u.c. sīkākas vienības.58 Ja latviešu vienības at-
bruņotu, visas minētās vācu daļas varētu nosūtīt uz fronti. Tādēļ nav jābrīnās, 
ka latvieši rūpīgi sekoja vācu karaspēka kustībai. Piemēram, J. Balodis uzdeva 
dzelzceļa policijas priekšniekam Grigorovičam izlūkot vācu spēku pārvadāša-
nu Torņakalna stacijas rajonā. Šo uzdevumu veica P. Dravnieks.59

1. latviešu atsevišķās brigādes štābs ziņas par vāciešu sakāvi Cēsu kaujās 
saņēma 24.–25. jūnijā. Par notikušo tika informēti brigādes daļu komandieri, 
un pie Daugavas tiltiem bija izvietoti bruņoti latviešu posteņi. Brigādes štābs 
gatavojās atkāpjošos vācu karaspēka vienību atbruņošanai. Šim uzdevumam 
pilsētas centrā bija jākoncentrē visi pieejamie spēki un jāveido pastiprinātas 
patruļas. Tomēr šādam plānam pretojās atsevišķas apakšvienības. Piemēram, 
pulkvedis Jānis Apinis kategoriski atteicās savu bataljonu pārvietot no Vec-
mīlgrāvja uz pilsētas centru. Viņš lūdza J. Balodi atstāt bataljonu ārpus Rīgas 
vienkopus, lai saglabātu to kā kaujas vienību. Turklāt viņā radīja bažas apstāk-
lis, ka viņa bataljona došanos uz Rīgu varētu interpretēt kā vācu aizmugures 
atbalstīšanu cīņā pret igauņiem un Ziemeļlatvijas brigādi. Pulkvedis J. Balodis 
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nepiekrita J. Apiņa nostājai. 28. jūnijā 6. atsevišķais bataljons saņēma telefo-
nisku rīkojumu nosūtīt divas rotas uz Rīgu, lai tās izmantotu papildus posteņu 
izvietošanai pilsētā. Pulkvedis J. Apinis arī šoreiz kavējās ar rīkojuma izpildī-
šanu un rezultātā tika atstādināts no amata.60 30. jūnijā J. Balodis bija mainījis 
savus plānus un atļāva bataljonam palikt Vecmīlgrāvī.

Latviešu sadursmes ar vāciešiem

Ziņas par neveiksmēm frontē radīja papildu nervozitāti Latvijas galvaspilsē-
tā. Latviešu un vācu karavīri vairs necentās slēpt savstarpēju naidīgumu. Plašu 
rezonansi izraisīja 1. latviešu atsevišķās brigādes orķestra koncerts pilsētas Ot-
rajā teātrī 23. jūnija vakarā. Orķestris trīs reizes nospēlēja ne tikai Latvijas, bet 
pēc klausītāju vēlēšanās – arī Igaunijas himnu. “Tad sekoja angļu, franču un 
atkal igauņu himnas. Orķestris skanēja pilni un spēcīgi, tā ka himnas atstāja 
sajūsminošu iespaidu.”61 Klausītāji sveica Igaunijas himnu ar skaļām ovācijām.

Jau 23. jūnija vakarā pilsētā bija dzirdama spēcīga šaušana un izplatījās 
baumas par latviešu un vācu atsevišķu vienību sadursmi.62 Nelielas sadursmes 
un sirojošu vācu karavīru bandu uzbrukumi veikaliem un iedzīvotājiem tur-
pinājās 24.–25. jūnijā. Nopietnas sadursmes starp latviešu un vācu vienībām 
Rīgā notika 26.–27. jūnijā. Prese ziņoja, ka kāda landesvēra patruļa centusies 
atbruņot latviešu virsnieku. Rezultātā notikusi apšaude ar vairākiem ievaino-
tajiem pie Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas Aleksandra un Ģertrūdes ielas stūrī. 
Arī uz Lībekas koka tilta pār Daugavu notika apšaude starp latviešu un no 
Rīgas aizejošām vācu vienībām (tika ziņots pat par trīs kritušajiem vācu pusē). 
Lielākā sadursme notika pie Citadeles cietuma, kur latviešu un vācu patruļu 
savstarpējā apšaudē bijuši vairāki kritušie abās pusēs. 26. jūnijā latviešu kara-
vīri apšaudījuši un metuši granātas uz Dzelzsdivīzijas bruņu mašīnu, kas brau-
kusi pa Aleksandra ielu.63 Tās pašas dienas vakarā un naktī notika divi uzbru-
kumi latviešu velosipēdistu nodaļai, bet 27. jūnija agrā rītā – Aviācijas nodaļas 
telpām Ģertrūdes un Tērbatas ielas stūrī. Arī Basteja bulvārī notikusi apšaude 
starp vāciešiem un latviešu patruļu, kas demonstratīvi nesusi valsts karogu.64 

Vēlākais ģenerālis Fricis Virsaitis (tolaik kapteinis, 1919. g. 28. maijā ie-
stājies Rīgas Jaunformējamajos spēkos) rakstīja: “Atceros kādu gadījumu, kad 
landesvēra štābs bija uzstādījis ultimātu latviešu bruņotiem spēkiem pārtraukt 
katru rīcību pret viņu kareivju aizturēšanu par pielaistām nekārtībām un da-
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žādu kara mantu izvākšanu no Rīgas. Brīvības un Stabu ielas stūros bija uz-
stādīti ložmetēji pret latviešu vienībām, kas bija novietotas tagadējā Iekšlietu 
ministrijā,65 un pret brigādes štābu. Jaunformējamo spēku bataljons arī bija 
nostādīts kaujas gatavībā, un sagatavots šaušanai vienīgais lielgabals gadījumā, 
ja vācieši domātu uzbrukt bataljona kazarmām.”66

Šajā laikā visas kaujasspējīgās vācu vienības jau bija nosūtītas uz fronti, lai 
glābtu kritisko stāvokli, un J. Baloža spēku pilnīga atbruņošana bija grūti rea-
lizējama. Pilsētā ieradās demoralizētas, nedisciplinētas un piedzīvotās sakāves 
nomāktas vācu vienības, ko nevarēja izmantot šādam mērķim. Vācu karavīri 
pat pārdeva savus ieročus latviešiem.67 Šajā laikā vācu pavēlniecības vidū izpla-
tījās panisks noskaņojums. No Liepājas tika saņemtas ziņas, ka turp nosūtītā 
A. Līvena vienības daļa pārgājusi Sabiedroto valstu pusē. Rīgā izplatījās bau-
mas, ka J. Balodis uzsācis separātas politiskas sarunas ar igauņiem un mēģina 
sakūdīt vācu 2. kājnieku brigādes pakļautībā esošo Bauskas bataljonu.68 Jūnija 
beigās Sabiedroto valstu misiju pārstāvjiem J. Balodis apgalvojis, ka viņam esot 
“draudzīgas attiecības ar igauņiem”69. 27. jūnijā Rīgā izsludināja aplenkuma 
stāvokli un ieviesa komandantstundu (no deviņiem vakarā līdz sešiem rītā).  
2. jūlijā, tātad vēl pirms Strazdumuižas pamiera noslēgšanas, J. Baloža ko-
mandētā brigāde savā apsardzībā pārņēma Rīgas iestādes.70 Konflikti ar vācu 
spēkiem turpinājās arī pēc Strazdumuižas pamiera noslēgšanas 1919. gada  
3. jūlijā. Nākamajā dienā latviešu karavīri apturēja Lielupes flotiles kuģīti un 
atbruņoja ap 30 vācu karavīru. 5. jūlijā notika sadursmes Torņakalnā starp 
vācu Brandisa nodaļu un J. Baloža karavīriem. Vācu pavēlniecība žēlojās, ka 
latvieši pazemojot vāciešus, laupot un konfiscējot viņu mantas.71 

Majoru incidents

26. jūnijā pusdivos naktī latviešu karavīru patruļa, raidot vairākus šāvie-
nus, Lielupē aizturēja kuģīti ar bēgošiem A. Niedras valdības locekļiem – kara 
ministru Teodoru Vankinu, iekšlietu ministru Oskaru Borkovski, zemkopības 
ministru Jāni Ansbergu, tautas apgaismošanas ministru Jūliju Kupču, tirdznie-
cības ministru Jāni Šmitu un diviem viņu adjutantiem. 1. kavalērijas diviziona 
3. eskadrona komandieris Arnolds Vilhelms Godkalns sazinājās ar brigādes 
štābu, ierosinot gūstekņu pārvietošanu uz Igaunijas un Ziemeļlatvijas brigā-
des kontrolēto teritoriju, un saņēma atļauju rīkoties pēc saviem ieskatiem. Šo 
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nodomu neļāva izpildīt vācu kuģis, kas apstājās netālu no Majoriem. 27. jūnijā 
turpinājās konsultācijas ar brigādes komandieri par tālāko rīcību. Acīmredzot 
netika izslēgta pat fiziskas izrēķināšanās iespēja ar sagūstītajiem ministriem.72

Pēc vācu papildspēku ierašanās konflikts tomēr tika atrisināts mierīgā ceļā. 
Pēc ilgstošām sarunām ar speciāli izveidotu komisiju 28. jūnija naktī ministri 
rakstiski apliecināja atteikšanos no tālākas dalības politikā un tika atbrīvoti. 
Savukārt A. V. Godkalns deva pavēli neielaist Jūrmalā vācu karavīrus un uzņē-
ma sakarus ar igauņu karakuģiem, kas apšaudīja Bolderāju un Daugavgrīvu. 
Igauņi “kā dāvanu” atsūtīja patšauteni un vāciešiem atņemto kuģīti “Sekunda” 
ar lielgabalu un smago ložmetēju. “Šajā brīdī eskadrons bija gatavs segt varbū-
tēja igauņu desanta izsēšanās vietu un uzsākt kauju ar vāciešiem. Eskadrona 
karavīru priekštilta patruļas vairākkārt apšaudīja vācieši.”73

Tilles bataljona pāriešana igauņu pusē

Neraugoties uz neskaitāmajiem incidentiem un arī sadursmēm starp lat-
viešu un vācu karavīriem, kā arī gatavību atbalstīt igauņu spēku darbību, tikai 
divas 1. latviešu atsevišķās brigādes vienības atklāti pārgāja Igaunijas armijas 
pusē.74 Pirmā no tām bija jau minētais 1. kavalērijas diviziona 1. eskadrons, bet 
otra – kapteiņa Uldriķa Tilles komandētais 6. atsevišķais bataljons. 

U. Tilles bataljons nebija skaitliski liels, tajā dienēja 350 karavīru, kuru bru-
ņojumā bija divi ložmetēji un viena patšautene. Līdz Cēsu kauju sākumam šis 
bataljons atradās Daugavgrīvas cietoksnī. Acīmredzot vācieši nevēlējās atstāt 
stratēģiski tik nozīmīgā objekta aizsardzību latviešu karavīru rokās. 22. jūnijā 
landesvēra virsštābs pavēlēja tam steidzami atstāt cietoksni un pārcelties uz 
Mīlgrāvi. Bataljons pēc aiziešanas no Daugavgrīvas cietokšņa novietojās “Zie-
meļblāzmas” namā un Vecmīlgrāvja skolā.75 Jāpiezīmē, ka 6. (agrākais 4.) at-
sevišķo bataljonu varēja uzskatīt par vienu no naidīgāk pret vāciešiem noska-
ņoto latviešu vienību. Tā bija iesaistījusies bruņotās sadursmēs ar landesvēra 
vācu vienībām pēc 16. aprīļa puča un rezultātā atbruņota. Bataljona koman-
dieris pulkvedis J. Apinis bija pavadījis arī ilgāku laiku cietumā. 28. jūnijā viņu 
pēc J. Baloža rīkojumu neizpildīšanas bataljona komandiera amatā nomainīja 
kapteinis U. Tille.76

30. jūnijā notika pirmais nopietnais incidents ar vāciešiem. Šajā dienā ba-
taljona karavīri bija devušies uz šaušanas apmācībām. Vācu artilērijas baterija, 
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iesaistījusies artilērijas duelī ar igauņu karakuģiem, kas apšaudīja Mangaļsalu, 
raidīja vairākus lādiņus uz apmācību laukuma pusi. Latviešu rota, necietusi 
zaudējumus, atgriezās kazarmās. Bataljona virsnieki apsprieda iespēju tūlīt pat 
doties Gaujas virzienā, lai apvienotos ar igauņiem. Tomēr šo ieceri neīstenoja, 
jo vāciešiem tuvumā bija pārāk lieli spēki. Latviešu bataljons izlika pastiprinā-
tas sardzes un novietoja slepenu posteni pie Jaunmīlgrāvja pārceltuves; karavī-
riem tika izdalīta kaujas munīcija.77

Vakarā 6. atsevišķā bataljona štābā ieradās Valters fon Mēdems, kurš ko-
mandēja brīvkorpusu, kas aprīlī bija iesaistījies sadursmēs ar J. Apiņa karavī-
riem. Fon Mēdema nodaļa atkāpās Rīgas virzienā un vēlējās pārliecināties, vai 
U. Tilles bataljons turpinās ievērot neitralitāti. Viņš lūdza neizpaust latviešu 
kareivjiem vācu nodaļas nosaukumu, “jo latviešu karavīri bija ļoti nikni tieši 
pret Mēdema nodaļu, kura atbruņoja un aplaupīja bataljonu Krotes muižā”78.

1. jūlijā lielākā daļa vācu spēku atkāpās no Carnikavas rajona uz Rīgas pusi. 
Pēcpusdienā latviešu virsnieki nolēma līdz ar tumsas iestāšanos bataljonu ne-
manāmi aizvest no Mīlgrāvja pa mežu uz igauņu pusi. Sakaru uzņemšanai ar 
Igaunijas armiju tika nosūtīts apakšvirsnieks ar informāciju par bataljona sa-
stāvu un novietojumu. Vakarā bataljons ieņēma kaujas pozīcijas, jo tika sa-
ņemta ziņa par vācu uzbrukumiem latviešu izlūkiem un posteņiem. Vienu 
posteni trīs cilvēku sastāvā vācieši sagūstīja.79

Pēc stundas brigādes štāba priekšnieks kapteinis Ludvigs Bolšteins telefo-
niski pavēlēja 6. atsevišķajam bataljonam doties uz Rīgu. Latviešu virsnieki 
šādu rīkojumu uzņēma ar izbrīnu un nolēma tam nepakļauties: “Ņemot vērā 
to, ka jau bij nodibināti sakari ar igauņiem un visi kareivji centās pēc iespējas 
ātrāki savienoties ar tiem un to, ka vācieši uzsākuši pret mums aktīvu kara 
darbību, pāriešana uz Rīgu vairs nebij iespējama. Pie igauņiem tika nosūtīts 
virsleitnants Kronbergs ar 2 kareivjiem un paziņojumu, ka bataljons izies no 
Mīlgrāvja, lai savienotos ar igauņu karaspēku.” Tas bija vienīgais iespējamais 
risinājums, jo bataljona vadība bija pārliecināta, ka pretējā gadījumā bataljons 
vienkārši izjuktu un “karavīri tāpat pārietu pie igauņiem”80.

Naktī virsleitnants Kronbergs atgriezās ar igauņu jātniekiem un bataljons 
devās Jaunciema virzienā. 2. jūlijā plkst. 5 no rīta pēc ierašanās Jaunciemā  
U. Tille informēja igauņus, ka ar savu bataljonu ir pārgājis viņu pusē. Bataljons 
no Igaunijas armijas 9. kājnieku pulka 2. bataljona pārņēma Ķīšezera krasta 
apsargāšanu, atbrīvojot igauņu spēkus tālākai darbībai pret vāciešiem. 3. jūli-
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jā tika saņemta ziņa, ka bataljonu nodošot 2. Cēsu pulka pakļautībā. 6. jūlijā 
U. Tilles bataljons kopā ar citām Ziemeļlatvijas brigādes daļām svinīgi iegāja 
Rīgā.81

Vēlāk savās atmiņās J. Balodis notikušo vērtēja šādi: “Vajadzēja aizrādīt 
uz dažu komandieru lai gan labi domāto, bet kļūdaino nostāju, kuri pareizas 
informācijas un stāvokļa nepareiza novērtējuma dēļ bija nodomājuši uz savu 
risku pievienoties Ziemeļlatvijas vienībām un piedalīties Cēsu kaujās. Tā, pie-
mēram, tas bija ar pulkvedi-leitnantu Skujiņu no Austrumu frontes, pulkvedi 
Apīni un kapteini Tilli Daugavgrīvā, kur tie ar savām vienībām bija novietoti 
sevišķu apsvērumu dēļ.

Šāda dažu komandieru separāta rīcība bez tam arī būtu atstājusi visai sliktu 
iespaidu uz Sabiedroto pārstāvjiem. Tik sarežģītos apstākļos, kādos risinājās 

Ziemeļlatvijas brigādes sagaidīšana Rīgā. No kreisās: 3. Ziemeļlatvijas brigādes 
komandieris pulkvedis Jorģis Zemitāns, 4. Atsevišķās latviešu brigādes komandieris 

pulkvedis Jānis Balodis, 5. Ziemeļlatvijas brigādes artilērijas priekšnieks pulkvežleitnants 
Eduards Kalniņš, 6. Otrā Cēsu kājnieku pulka komandieris pulkvežleitnants Krišjānis 

Berķis. Rīga 1919. gada 6. jūlijs. Nezināma autora foto. LVKFFDA, 1. f., 16496P. l.
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mūsu cīņas, bija nepieciešama vislielākā savstarpējā saskaņa un arī iecietība. 
Pārrunās ar komandieriem un karavīriem izdevās visus šos jautājumus iz-
skaidrot un apmierinoši nokārtot.”82

J. Baloža minētais pulkvedis-leitnants Jānis Skujiņš bija 4. atsevišķā batal-
jona komandieris. Pie 2. Cēsu bataljona komandiera ar prasību pievienoties 
igauņu spēkiem vērsās A. Plensners un uz brīdi apturēja tā kustību Vecpie-
balgas virzienā.83 1. neatkarības bataljona 2. rotas virsnieku sapulce lēma par 
nepieciešamību nepakļauties landesvēra pavēlēm un darboties patstāvīgi. Uz 
šo dokumentu, ko virsnieki bija nosūtījuši tieši J. Balodim, bataljona koman-
dieris J. O. Lapsa atbildēja ar lūgumu rotas komandierim Eduardam Graudi-
ņam paskaidrot, kur šādā gadījumā ņemt munīciju un uzturu.84 Ar aicinājumu 
pievienoties vai vismaz sniegt atbalstu Ziemeļlatvijas brigādei pie J. Baloža 
1919. gada 16. jūnijā vērsās 1. Valmieras kājnieku pulka komandieris Jūlijs 
Jansons. Pie viņa ieradās trīs Baloža brigādes 1. kavalērijas diviziona virsnieki 
“informācijas nolūkā”. 20. jūnijā sekoja jauna, šoreiz jau kategoriska prasība  
J. Balodim sākt rīkoties līdz 23. jūnijam.85 Redzams, ka faktiski visām 1. latvie-
šu atsevišķās brigādes daļām nācās pieņemt lēmumu par savu rīcību vēsturiski 
izšķirošo Cēsu kauju laikā. Lielākā daļa no brigādes daļām pakļāvās J. Baloža 
rīkojumiem atklāti nepāriet Igaunijas armijas pusē. Lielā mērā tas notika tādēļ, 
ka J. Balodis ieturēja konsekventu K. Ulmaņa vadītajai Pagaidu valdībai lojālu 
pozīciju. Citas iespējas viņam arī nebija, jo pretējā gadījuma Baloža brigāde 
varēja vienkārši izjukt.

Secinājumi

Kopumā vērtējot šī laika notikumus, nākas atzīt, ka J. Balodis ar savu neit- 
rālo nostāju sasniedza vairākus svarīgus uzdevumus – 1. latviešu atsevišķā 
brigāde ne tikai nesabruka, bet Cēsu kauju laikā ievērojami pieauga (turklāt 
brigādes apbruņošanai un uzturēšanai patērējot prāvus vācu resursus); vācie-
šiem neizdevās atbruņot latviešu vienības; igauņu un Ziemeļlatvijas karaspēks 
izcīnīja pārliecinošu uzvaru Cēsu kaujās; Cēsu kauju noslēgumā J. Balodim 
izdevās pārņemt kontroli pār Latvijas galvaspilsētu, nepieļaujot tās infrastruk-
tūras izpostīšanu vai masu nekārtības un haosu.

No notikumu apraksta mēs redzam, ka Baloža brigāde ne tikai neatbalstīja 
ģenerāļa R. fon Golca, landesvēra un A. Niedras plānus, bet tās neitralitāte pa-
tiesībā bija labvēlīga igauņiem un Ziemeļlatvijas brigādei. Pēc 21. jūnija, Cēsu 
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kauju izšķirošajā fāzē, Baloža brigāde faktiski pārtrauca neitralitāti, nomainot 
Ziemeļlatvijas brigādes daļas un pat arestējot A. Niedras valdības ministrus.

Grūti ir atbildams jautājums, kā notikumi būtu attīstījušies, ja J. Balodis 
būtu pieņēmis lēmumu par atklātu sacelšanos. Iespējams, ka latviešu vienību 
dumpja gadījumā Cēsu kauju priekšvakarā jūnija pirmo pusi vācu spēki būtu 
veltījuši latviešu brigādes atbruņošanai un pēc tam Cēsu kaujās varētu piedalī-
ties ar pilnu spēku, neturot aizmugurē J. Baloža “pieskatīšanai” kaujasspējīgas 
vienības. No otras puses, iespējams, ka landesvērs un Dzelzsdivīzija piedzīvotu 
pilnīgu katastrofu, ja J. Balodis uzsāktu sacelšanos Rīgā jūnija beigās. Tomēr 
tas būtu bijis riskants solis, ņemot vērā, ka latviešu brigādes rīcībā gandrīz 
nebija artilērijas un arī automātisko ieroču skaits bija ievērojami mazāks nekā 
pretiniekiem. Jūlija sākumā J. Balodis informēja Lielbritānijas misijas pārstāvi 
Stīvenu Talentsu, ka viņa rīcībā Rīgā esot 1300 karavīru. Vēl 185 bijuši krievu 
vienībās.86 Acīmredzot J. Balodis nosauca karavīru skaitu apmācītajās un ak-
tīvai darbībai gatavajās vienībās. 1300 karavīru nebija daudz, tomēr arī vācie-
šiem šajā laikā Rīgā atradās tikai daži bataljoni. Iespējams, ka 1. latviešu atse-
višķās brigādes sacelšanās būtu sekmīga, bet tā, visticamāk, būtu ļoti asiņaina 
un prasītu daudzu latviešu karavīru dzīvības. Turklāt nav zināms, vai tā spētu 
būtiski ietekmēt Cēsu un Juglas kaujas stratēģisko iznākumu, ņemot vērā tā 
brīža Sabiedroto valstu misiju samierniecisko nostāju.
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Jānis Šiliņš

WARRING NEUTRALITY: THE 1ST LATVIAN 
INDEPENDENT BRIGADE DURING 

THE BATTLES OF CĒSIS

The Battles of Cēsis (from 6 to 23 June 1919) and the following Battles of 
Jugla (from 24 June to 3 July 1919) were the decisive ones during the War of 
Independence (1918–1920). As a result of these battles, the Estonian army 
and the units of North Latvian Brigade within the Estonian army defeated 
the units of Landwehr and the Iron Division, achieved conclusion of the 
Armistice of Strazdumuiža (on 3 July 1919), liberation of Riga, and return 
of the Provisional Government led by Kārlis Ulmanis to the capital city of 
Latvia. One of the most important and controversial aspects of these battles 
is the neutrality of the 1st Latvian Independent Brigade commanded by Jānis 
Balodis during the battles. The goal of the article is to assess the activities of 
the Brigade during the time and its significance in the outcome of the Battles 
of Cēsis, based on wider analysis of sources.
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Balodis faced a very complicated situation, as military his Brigade was 
completely dependent upon the management of Landwehr that recognised the 
government of Andrievs Niedra and was ill-inclined towards Ulmanis. In the 
end of May 1919, not only the relations between Balodis and Niedra escalated, 
but also relations between Balodis and the management of Landwehr. 
On 28 May 1919, in line with the order issued on the previous day, the 1st 
Squadron of the 1st Cavalry Division arrived in Limbaži where it established 
communication with the Estonian armed forces. Later, the Squadron joined 
North Latvian Brigade commanded by Jorģis Zemitāns and took part in the 
Battles of Cēsis on the side of the Estonian and Latvian armed forces.

The Commander Major Alfred Fletcher of Landwehr believed that Balodis 
was not entitled to send the Squadron to Limbaži and Fletcher blamed the 
Latvian Colonel for almost intentional sabotage.

After Balodis received information on the first battles near Cēsis on 6 June 
1919, he declared the neutrality of his units in the conflict between the Baltic 
Landwehr and Estonian–Latvian armed forces. Balodis managed to convince 
the Grand Duke Anatol Lieven, who had been severely injured in the battles, 
to be neutral, too. The same situation was repeated that occurred after the coup 
in Liepāja on 16 April. Then, the conspirators tried to justify the coup and 
proposed Balodis and Līvens to establish a military directory, but they were 
categorically against such an option. As a result, even the German General 
Rüdiger von der Goltz, who was the main organiser of the putsch, was forced 
to condemn it. This time as well, refusal of Balodis and Lieven to support the 
German gamble, destroyed the plans of conspirators.

The decisive period of the Battles of Cēsis started on 19 June 1919 with the 
attack of the Iron Division to the direction of Limbaži. Battles near Straupe 
followed on 20 June 1919, and the offensive of Landwehr continued in the 
region of Cēsis and Rauna on 21 June 1919.

Balodis issued the following order to the Commander of the 2nd Battalion 
of Cēsis, Captain Jānis Puriņš: “Establish communication with the Latvian 
front commander colonel Jansons. Units that will be directed forward, are 
subjected tactically to colonel Jansons. If colonel Jansons would receive an 
order to leave, take the front up to Daugava.”

This order actually meant that the Brigade of Balodis indirectly was 
involved in the Battles of Cēsis, as it allowed Estonians and North Latvian 
Brigade to liberate the units in the Bolshevik front to use those in battles 
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against Germans. At the same, avoiding to start a direct attack against Germans 
protected the Latvian units to be established in Riga against disarmament and 
potential repressions. Therefore, the Brigade of Balodis had actually violated 
the declared neutrality and Germans were not satisfied with it. During the 
Battles of Cēsis, the situation in Riga reached the peak.

From 24 to 25 June 1919, the staff of the 1st Latvian Independent Brigade 
received news on the defeat of Germans in the Battles of Cēsis. The Commanders 
of units of the Brigade were informed thereof, and armed Latvian posts were 
placed near the bridges over Daugava. The staff of the Brigade got ready to 
disarm the retreating units of German armed forces. This task required all the 
available forces, and reinforced patrols.

In the evening of the 23 June 1919, shooting could be heard, and rumours 
of conflicts between some Latvian and German units spread. Some conflicts 
and attacks of German soldier gangs to stores and inhabitants continued on 
24 and 25 June 1919. Serious conflicts between Latvian and German units in 
Riga broke out on 26 and 27 June 1919. During this time, panic spread in the 
German command. Information was received from Liepāja, that the unit of 
Lieven sent to Liepāja has changed sides and has gone to the Allies.

The Brigade of Balodis did not support the plans of the General Goltz, 
Landwehr, and Niedra, but its neutrality was favourable for Estonians and 
North Latvian Brigade. After 21 June 1919, in the decisive phase of the Battles 
of Cēsis, the Brigade of Balodis ceased to be neutral, replacing the units of 
North Latvian Brigade and even arresting Ministers of Niedra’s government.

If is difficult to answer the question how the situation would have developed, 
if Balodis would have decided to initiate open riot. On one hand, it is possible 
that in the event of riot of Latvian units on the eve of the Battles of Cēsis, the 
German forces would have used the first part of June to disarm the Latvian 
Brigade and afterwards, they would be able to take part in the Battles of Cēsis 
with full force, without having to hold units with combat power behind to 
watch over Balodis. On the other hand, it is possible that Landwehr and Iron 
Division would face total catastrophe, if Balodis would start rioting in the end 
of June in Riga. However, it would have been a risky thing to do, considering 
that the Latvian Brigade did not have almost any artillery and the number of 
automatic weapons was considerably smaller than that of the opponents.
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