
Brīvības cīņas par Latvijas valsts neatkarību ilga no 1918.gada 18.
novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11.
augustam, kad tika noslēgts Latvijas – Krievijas miera līgums. Krievija
atzina Latvijas neatkarību un atteicās no tiesībām uz Latvijas zemi.
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    Laika posms no 1918. gada 18. novembra līdz 1919. gada 11. novembrim – Rīgas
atbrīvošanai no iekarotāju karaspēka ir viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan
1918. gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība, valstī vēl aiz vien atradās vācu un krievu
karaspēks un tika 1919. gadā, kad Latvijas Brīvības cīņu laikā iekarotāji tika padzīti no
Rīgas, kļuva skaidrs, ka valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu neatkarību. Uzbrukums
bija Latvijas valdībai negaidīts notikumu pavērsiens, taču ienaidnieka klātbūtne vairoja
latviešu tautas patriotismu un Latvijas karaspēks, kurš atradās tikai formēšanas stadijā
varonīgi cīnījās aizsargpozīcijās.
   Godinot Latvijas armijas karavīru varonību, Latvijas valsts nodibināja Lāčplēša Kara
ordeni. 
    Par svētku un atceres dienu kļuva 11. novembris – Lāčplēša diena, ko atzīmē par godu
neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb t.s.
Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek
godināti Latvijas brīvības cīnītāji.
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Ar kartes palīdzību sameklējiet attēlos redzamās vietas mūsdienās.
P.S. Kartē nav redzami Kapeles kapi.
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Jēkabpils pilsētas tirdzniecības skola bija pirmā šāda veida latviešu skola valstī. Šinī
skolā ir mācījies rakstnieks A. Grīns (1895.-1941.). Vairākos savos literārajos darbos
attēlojis Jēkabpils pusi un tās ļaudis. Varoņteiksma ”Dvēseļu putenis” ir par latviešu
strēlnieku cīņām Pirmā pasaules karā, kurās bija piedalījies arī romāna autors. Attēlā
3. ēka no labās Jēkabpils tirdzniecības skola. 
Foto: 20. gs. sākums.

Kad jaundibinātā Latvijas valsts pēc I pasaules kara beigām sauc Brīvības cīņās,
vienpadsmit jēkabpilieši un krustpilieši par varonību kaujas laukā, tiek apbalvoti ar
augstāko militāro Latvijas Valsts apbalvojumu – Lāčplēša Kara ordeni. Viens no tiem
ir P. Pļavinskis (1895.-1930), kurš bija 4.Jēkabpils Aizsargu pulka priekšnieks. 
Foto: 20.gs. 20.gadi.

O.Kalpaks (1882.- 1919.) ir pirmais Latvijas Pagaidu valdības bruņoto spēku
komandieris, pulkvedis. Viņa vārdā arī Jēkabpilī tiek nosaukts laukums. Kalpaka
laukums 20. gs. 20. – 30. gados pilda dažādas funkcijas. Te ir vieta, kur svētku laikā
notiek parādes.  Tas pildījis arī sporta laukuma funkciju, piemēram, šeit tika spēlēts
futbols. 
Foto: 20.gs. 20.gadi.



Jēkabpils pilsētas kapsētā atrodas vienīgais piemiņas krusts Latvijā, kas veltīts
Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem – vecticībniekiem. Jēkabpils Vecticībnieku
kopienā bija vairākas ģimenes, kuru pārstāvji bija piedalījušies 1918. – 1919. gada
cīņās.
Foto: 21. gs.

Netālu no Jēkabpils reģionālās slimnīcas un Jēkabpils pilsētas kapsētas, Pormaļa
ielas malā aug Latvijas neatkarībai veltītā bērzu birztala. Šos piemiņas bērzus ar
laba vēlējumiem dzimtenei stādījuši Jēkabpils pilsētas valdes darbinieki 1936. gada
7. maijā.

Rīgas centrā Brīvības laukumā 1935. gadā tika atklāts Brīvības piemineklis, kas celts
Brīvības cīņās kritušo piemiņai. Arī daudzi jēkabpilieši ziedojuši naudu šī pieminekļa
celtniecībai. Starp ziedotājiem bija arī Jēkabpils apriņķa slimnīcas direktors un
ķirurgs Pēteris Aivars. 
Foto: 20. gs. 30.gadi.
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1920. gada 31. marta Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdē tika nolemts
Krustpils miestam piešķirt pilsētas tiesības. Katru gadu Krustpils pilsētas valdes
nams novembrī ieguva svētku rotu. 
Foto: 1938. gada novembris.

Latgales Artilērijas pulks (LAP) tapa Brīvības cīņu laikā, 1919. gada 30. septembrī.
Bet 1921. gada 23. novembrī LAP ieradās pastāvīgās dislokācijas vietā Krustpilī.
Latvijas valdība armijas rīcībā bija nodevusi baroniem fon Korfiem atsavināto
Krustpils muižas centru.
Foto: 20.gs. 30.gadi.

Piemineklis “Kritušiem par Tēviju 1918. – 1920” pēc arhitekta A. Birznieka projekta
atklāts  1925. gada 27. septembrī. Veltīts karavīriem kuri krituši Brīvības cīņās.
Interesanti, ka pieminekļa izveidei tika izmantota arī Krievijas cara Aleksandra II
pieminekļa akmens daļa. Piemineklis caram bijis uzstādīts pie Krustpils pagasta
valdes ēkas. 
Foto: 20.gs. 20.gadi.
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1923. gada 18. novembrī, piedaloties valdības, pašvaldības, skolu, draudzes un
sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, Krustpils ev. lut. baznīcas sētā tika iestādīti 14
ozoliņi par piemiņu draudzes dēliem, kas krituši cīņās par Latvijas brīvību. Diemžēl
vairums šo stādīto koku nav saglabājies. 
Foto: 20. gs. 30.gadi.

Krustpils ev. – lut. baznīcā atrodas piemiņas plāksne, kas uzstādīta Brīvības cīņās un
latviešu strēlnieku pulkos kritušajiem un bez vēsts pazudušajiem Krustpils pagasta
un draudzes dēliem. Atklāta 1935. gada 18. augustā. Interesanti, Atmodas gados,
domājot, ka plāksne neglābjami pazudusi, tika izgatavota jauna no melna granīta un
piestiprināta pie baznīcas sienas, 1989. gada 11. novembrī iesvētīta. Veco balto
marmora plāksni atrada bēniņos paslēptu, to novietoja blakus jaunajai. 
Foto: 21.gs.

Aiz Krustpils dzelzceļa stacijas pie Zvaigžņu ielas atrodas Kapeles kapi. Te atrodas
piemineklis veltīts Brīvības cīņās kritušajiem 4. Valmieras kājnieku pulka karavīriem.
Atklāts 1938. gada 30. septembrī. Te apglabāti seši 4. Valmieras kājnieku pulka
karavīri, kas piedalījušies Krustpils un Jēkabpils atbrīvošanā no vācu iebrucējiem un
gājuši bojā 1919. gadā. 
Foto: 1938. gads.
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