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1.Karaspēka vienības Latvijā 1918., 
1919. gadā: 

1.1. Rietumkurzemes karaspēks: 

• Landesvērs (vācisks, pret Ulmaņa valdību) 
• Dzelzsdivīzija (vācisks, pret Ulmaņa valdību) 
• Virsnieku un rezerves rota (latviska, aizstāv 

Ulmaņa valdību) 
• Atsevišķā jeb Studentu rota (latviska, aizstāv 

Ulmaņa valdību) 
• Cēsu rota (latviska, aizstāv Ulmaņa valdību) 
1.2. Padomju Krievijas Sarkanā armija (krieviska, 
pret Ulmaņa valdību un vācu valdību. 
 
 

 



2. Galvenie notikumi: 
 

2.1. 1918. g. 18. novembris – neatkarīgās 
Latvijas valsts proklamēšana. Latvijas Pagaidu 
valdības izveidošana ar K. Ulmani priekšgalā. 

2.2. 1918. g. 22. novembris – padomju Krievijas 
Sarkanās armijas ienākšana Latvijā. 

2.3. 1919. g. 1. janvāris – O. Kalpaku ieceļ par 
latviešu vienību pirmo virspavēlnieku. 

2.4. 1919. g. janvāris – Latvijas Pagaidu valdība 
atstāj Rīgu, dodas uz Jelgavu, tad uz Liepāju. 
 



Oskars Kalpaks 

 



2.5. 1919. g. janvāris – 1919. g. maijs – 
P.Stučkas padomju valdības pastāvēšanas laiks. 

2.6. 1919. g. 14. februāris – par 
Rietumkurzemes karaspēka pavēlnieku ieceļ 
vācu ģenerāli grāfu Rīdigeru fon der Golcu. 

2.7. 1919. g. marts – Rietumkurzemes 
karaspēks sāk vispārēju uzbrukumu padomju 
Krievijas armijai. 

 



Rīdigers fon der Golcs 
(1865.-1946.) 

 



2.8. 1919. g. 6. marts – krīt O. Kalpaks, viņa 
vietā J. Balodis. 

2.9. 1919. g. 16. aprīlis – vācieši rīko apvērsumu 
Liepājā. (Apvērsums neizdodas) 

2.10. 1919. g. 11. maijs – vācieši izveido savu 
valdību ar A. Niedru priekšgalā. 

 



Jānis Balodis 
(1885. – 1965.) 

 



Kuģis «Saratov» 

 



2.11. 1919. g. maijs – Latvijā 
vienlaicīgi patāv 3 valdības: 

 
• K. Ulmaņa Pagaidu valdība 

 

• P. Stučkas Padomju valdība 

 

• A. Niedras provācu valdība 

 



Kārlis Ulmanis 
(dzimis 1877. gada 4. septembrī, miris 

1942. gada 20. septembrī) 
 



Pēteris Stučka 
(1865. – 1932.) 

 



Andrievs Niedra 
(1871. – 1942.) 

 



2.12. 1919. g. 22. maijs – Rīga tiek atbrīvota no SA. 
2.13. 1919. g. jūnijs – visa Kurzeme (izņemot 
Liepāju) un Vidzeme ir atbrīvota no vāciešiem, 
sākas Latgales atbrīvošana. 
2.14. 1919. g. jūnijs – notiek pirmās sadursmes 
starp vāciešiem un latviešu – igauņu vienībām pie 
Cēsīm. (Cēsu kaujas) 
2.15. 1919. g. 3. jūlijs – starp vāciešiem un 
latviešiem pie Rīgas Strazdumuižā noslēgts 
pamiers, kurš paredz, ka Golca karaspēkam jāatstāj 
Latvija. 
 

 



3. Bermontiāde: 
 

3.1. Lai apmānītu Antantes valstis un paliktu 
Latvijā, vācieši: 

• nomaina armijas nosaukumu no 
Rietumkurzemes armijas uz Rietumkrievijas 
brīvprātīgo armiju; 

• par šīs armijas virspavēlnieku ieceļ 
Bermontu-Avālovu. (Šo armiju joprojām 
komandē Rīdigers fon der Golcs) 

 



Bermonts 
(1877. – 1973.) 

 



3.2. 1919. g. 8. oktobris – sākas Bermonta 
vadītās armijas uzbrukums Rīgai. 

3.3. 1919. g. 11. novembris – Lāčplēša diena– 
Pārdaugavas atbrīvošana no bermontiešiem. 

3.4. 1919. g. 28. novembris – Latvijas armija 
padzen bermontiešus no Kurzemes un 
Zemgales. 

3.5. 1920. g. 11. augusts – noslēgts Latvijas un 
padomju Krievijas miera līgums. 



Svecītes pie Rīgas pils sienas Lāčplēša 
dienā 

 



11.novembris – Lāčplēša diena 

• Lāčplēsis ir mūsu tautas spēka simbols, 
latviešu nepiepildīto ilgu un cerību zīme.  

• 11.Novembris Latvijā tiek atzīmēts kā 
Varoņu piemiņas diena jeb Lāčplēša 
diena. 

• Šajā pašā dienā tika ierosināts dibināt  
LR augstāko militāro apbalvojumu –
Lāčplēša kara ordeni. Lāčplēša kara 
ordeņa devīze – “Par Latviju!” ūsu tautas 
spēka un nespēka simbols, latviešu nepiepildīto ilgu un cerību zīme.  

11.Novembris Latvijā tiek atzīmēts kā Varoņu piemiņas diena jeb Lācplēša diena. 
Šajā pašā dienā tika ierosināts dibināt  arī LR augstāko militāro apbalvojumu –Lāčplēša kara ordeni. Lāčplēša kara ordeņa devīze – “Par Latviju!”  
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