OSKARA KALPAKA (06.01.1882. – 06.03.1919.) DZĪVES GĀJUMS
Latvijas nacionālo bruņoto spēku veidotājs, Latvijas Pagaidu
valdības bruņoto vienību pirmais komandieris Oskars Kalpaks
dzimis Cēsu apriņķa Meirānu pagasta “Liepsalās” (tagad Madonas
rajona Ošupes pagasts) 1882.gada 6.janvārī Pētera Jāņa dēla
Kalpaka (1850-1922) un Ilzes Ķeveres (1854-1890) rentnieku
ģimenē kā otrs bērns.
Domājams, ka uzvārds Kalpaks cēlies no vārdu “kalps” un “acs”
saplūšanas. Tādējādi radās īpatnējs uzvārds Kalpacs – Kalpaks, ko
varēja izrunāt arī kā Kolpaks, jo Meirānu izloksnēs vērojama
patskaņa “a” pārvēršanās par “o”. To ņemot vērā, saprotams, kāpēc
pats Oskars parakstījās kā Kolpaks.
Pulkvedis Oskars Kalpaks 1919.gada sākumā

Juris Kalpacs (1797)

Jānis Kalapks
(16.10.1818. – 26.11.1902)

Ilze
(07.11.1815.)

Andrievs
(1846)

Jānis
(1847)

Anna
(1862)

Anna
(02.11.1876 – ?)

Olga
(1916 – ?)

Pēteris
(03.31.1850 – 02.18.1922)
Ilze Ķevere, sieva
(11.04.1854. – 29.11.1890)

Līze
(25.11.1816.)

Maija
(1865)

Oskars Kalpaks
(06.01.1882 – 06.03.1919)

Ārija
(1922 – 2006)

Juris
(1869)

Reinis
(1872)

Karlīne
(1872)

Kārlis
(26.02.1884 – 02.10.1953)
Alma Dzirkalis, sieva
(26.09.1894. – 16.11.1957)

Roberts
(1924 – 1944)

Oskara Kalpaka dzimtas koks
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Kalpakiem, tāpat kā tā laika Krievijas impērijas Vidzemes zemniekiem, kas no muižas izpirka
zemi, sākas sūra un neatlaidīga cīņa par savu zemi. Tā prasīja no ģimenes locekļiem atteikšanos no
daudzām dzīves ērtībām, lai varētu ietaupīt naudu parāda dzēšanai. Oskars Kalpaks aug savas dzimtas
mājās kā atjautīgs, žirgts un vesels zēns. Tas, ko viņš vispirms ap sevi redzēja bija darbīga lauku
dzīve, lēna, stūrgalvīga un neatlaidīga.

Oskara Kalpaka dzimtās mājas “Liepsalas”

Skolas gaitas
Desmit gadu vecumā Oskars 3 gadus ziemas mēnešos mācījās Visagalas pagastskolā, skolu
uzturēja paši zemnieki, tāpēc tā bija bezmaksas. Trīsgadīgā skolā mācīja lasīt, rēķināt, katehismu (īss
kristīgās ticības mācības izklāsts, pārsvarā jautājumu un atbilžu formā), Bībeles stāstus un dziedāt
garīgās dziesmas. Trīspadsmit gadu vecumā, 1895.gadā, Oskars mācījās Lubānas ministrijas skolā,
kas bija pārveidota draudzes skola. Skolā, kur apmācības galvenokārt notika krievu valodā, varēja
apgūt vēsturi, ģeogrāfiju, fiziku, matemātiku.

Visagalas pagasta skola, kur Oskars Kalpaks mācījās laikā no 1892. līdz 1895. gadam
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Pēc vietējo skolu beigšanas 16 gadu vecumā Oskaram bija jāizšķiras par turpmāko ceļu savā dzīvē.
Tēvs vēlējies, lai viņš kā vecākais dēls paliktu par lauksaimnieku, taču Oskars par katru cenu vēlējās
izrauties no vienmuļas vietas un kļūt par ārstu vai mācītāju. Ņemot vērā faktu, ka ģimenei nebija
naudas, lai atļautos apmaksāt dēla izglītību, Oskars izšķīrās par dienestu Krievijas impērijas armijā.
Par O. Kalpaka neatlaidību liecina tas, ka neizturējis brīvprātīgā eksāmenu Pleskavas kadetu
korpusā, viņš nākošajā gadā dodas uz Irkutsku, kur veiksmīgi tiek galā ar pārbaudījumiem.

Kara dienests
1903.gada 18.janvārī O. Kalpaku ieskaitīja Krievijas armijas 10.divīzijas 40.Kolivaņas pulka
10.rotā, kura atradās Varšavā (Polija). Obligāto dienestu armijā Kalpaks beidza kā vecākais
unteroficieris (seržants) 1905.gada maijā. Tā paša gada rudenī Kalpaks dodas uz Irkutsku (Sibīrija),
kur, nokārtojis iestājeksāmenus, tika uzņemts junkuru skolā (zemākā līmeņa kājnieku vai kavalērijas
kara skola), kuru sekmīgi beidza 1908.gada 15.jūnijā ar podporučika (leitnanta) dienesta pakāpi.
Jāatzīmē, ka studiju gados junkurskolā Kalpaks apliecināja savu disciplinētību un Irkutskas
revolucionāru 1 apsiešanas operācijā izpelnījās savu pirmo apbalvojumu – sudraba medaļu “Par
uzcītību” (За усердие), ko piešķīra 1906.gada 17.martā.
Pēc Irkutskas junkurskolas Kalpaks tika ieskaitīts
183.Pultuskas rezerves pulkā (Polija). 1910.gada vasarā,
sakarā ar Pirmā pasaules kara tuvošanos, pulks tiek
pārvietots uz Kostromu (Krievijas impērija) un Kalpaku
iecēla par pulka mācību komandas virsnieku un mantzini.
Līdz Pirmā pasaules kara sākumam O. Kalpaks pēc
izdienas

1911.gada

decembrī

ieguva

poručika

(virsleitnanta) dienesta pakāpi un jau oficiāli kļuva par
rotas komandieri. Par sekmīgu dienestu Kalpaks tika
apbalvots ar divām piemiņas medaļām – 1912.gadā,
atceroties 100 gadus kopš uzvaras par Napoleonu 2 , un
1913.gadā, atzīmējot Romanovu dinastijas3 300 gadus.
Oskars Kalpaks pirms iestāšanās armijā 1903.gadā

Sociālā spriedze un tautas neapmierinātība Krievijas impērijā pārauga pirmajā Krievijas revolūcijā 1905.gadā. Irkutskas
strādnieki pievienojās revolūcijas kustībai un organizēja sacelšanos.
2
1812.g. 25.jūnijā Napoleons, bez kara pieteikuma, ar 675 000 karavīriem iebrūk Krievijas impērijā.
1812.g. 14.septembrī franči burtiski tiek ielenkti Maskavā un sakauti M.Kutuzova vadībā.
3
Romanovu dinastija, vēlāk Holšteinas-Gotorpas-Romanovu dinastija bija valdnieku dinastija, kas valdīja Krievijas
teritorijā laikā no 1613. gada līdz 1917. gadam.
1
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Pirmais pasaules karš
Pirmā pasaules kara sākumā, 1914.gada augustā, O. Kalpaks ar savu pulku
kā ložmetēju vada komandieris nokļuva krievu – austriešu frontē Galīcijā.
Kalpaku viegli ievainoja, bet viņš pašaizliedzīgi turpināja cīņas un palika
ierindā. Par drošsirdību kaujā Kalpaks tika apbalvots ar Svētās Annas ordeņa4

Svētās Annas ordenis

4.šķiru. Par sekmīgām 1914.gada septembra-oktobra kaujām pie Sanas
Kalpaks saņem Svētā Staņislava ordeņa 5 3.šķiru. Savukārt par sekmīgu
darbību kaujās pie Krakovas Kalpaks tiek apbalvots ar Sv.Annas ordeņa
3.šķiru. Par drošsirdību un iniciatīvu, komandējot vadu, pēc tam rotu kaujās
1914.gada decembrī un 1915.gada 1.pusē Kalpaks tiek apbalvots ar
Sv.Staņislava ordeņa 2.šķiru.

Svētā Staņislava ordenis

Par izcilu darbu un ieguldījumu Dienvidrietumu frontē (tagadējās Polijas
un Baltkrievijas teritorijā) 1915.gadā Kalpaks tiek apbalsots ar Sv.Annas
ordeņa 2.šķiru un Sv.Vladimira ordeņa 6 4.šķiru. Par izrādīto varonību
1915.gada 11.augusta kaujā pie Zeļonijdvorecas Kalpaku apbalvoja ar Sv.Jura
zobenu un vēlāk par organizēto pretuzbrukumu pie Servičas Minskas guberņā
1915.gada septembrī Kalpaks saņem Sv.Jura ordeņa 7 4.šķiru. Jāatzīmē, ka

Svētā Jura ordenis

Sv.Jura zobenu un ordeni piešķīra īpaša dome un šādus apbalvojumus varēja izpelnīties, tikai veicot
izcilu varoņdarbu, riskējot ar dzīvību sevišķi grūtos apstākļos. 1916.gadā Kalpaka pulku pārvietoja
uz Rumānijas fronti, tā paša gada 6.oktobrī Kalpaks ieguva kapteiņa dienesta pakāpi un 31.oktobrī
tika norīkots par mācību komandas priekšnieku praporščiku (leitnantu) kursu vadīšanai ar uzdevumu
pulkam sagatavot jaunus virsnieku kadrus. 1916.gada 21.novembrī Kalpaku iecēla par bataljona
komandieri, bet 1917.gada 13.februārī viņu norīkoja par 46.divīzijas trieciengrupas komandieri.
Kalpaka laika biedri raksturo viņu kā disciplinētu, precīzu, apzinīgu, drosmīgu karavīru, kam ir sveša
ārišķība. Kalpakam bija izcila virsnieka reputācija. Brīvajos brīžos Kalpaks muzicēja – spēlēja vijoli.

Annas (Krievijas imperatora Pētera I meitas) piemiņai 1735.gadā dibināts ordenis (императорский орден Святой
Анны) . Kopš 1797.gada 5.aprīļa Krievijas impērijas apbalvojums, ko piešķīra par nopelniem valsts labā militārajā vai
civilajā dienestā.
5
1765.gadā Polijas karaļa Staņislava Augusta Poņatovska dibināts ordenis (императорский и Царский Орден Святого
Станислава), kopš 1831.gada viens no Krievijas impērijas apbalvojumiem. Jaunākais un pēc ranga zemākais ordenis
Krievijā (nākošais aiz Sv. Annas ordeņa), paredzēts jebkura pilsoņa apbalvošanai par nopelniem sabiedrības labā.
6
Apustuļiem līdzīgā kņaza Sv. Vladimira ordenis (орден Святого Равноапостольного Князя Владимира). Ordenis,
viens no augstākajiem apbalvojumiem Krievijas impērijā, izveidots 1782.gadā militārpersonu un valsts dienestā esošo
apbalvošanai.
7
Lielmocekļa un uzvarētāja Svētā Jura kara ordenis (военный орден Св. великомученика и победоносца Георгия)
1769.gada 26.novembrī dibināts Krievijas impērijas ordenis, apbalvojums virsniekiem par īpašiem personiskiem
nopelniem kaujas laukā.
4
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Atgriešanās dzimtenē
Pēc 1917.gada Februāra revolūcijas 8 , Kalpaks, kurš ieguva apakšpulkveža dienesta pakāpi un
Pirmā pasaules kara laikā par varonību kaujās Dienvidrietumu un Rietumu frontē saņēma visus viņa
dienesta pakāpes virsniekam iespējamos Krievijas apbalvojumus un paaugstinājumus dienesta
pakāpē, politiski atbalstīja Februāra revolūciju un iestājās Krievijas Sociālistu revolucionāru (eseru)
partijā. Savukārt pēc 1917.gada Oktobra revolūcijas9 Kalpaks atstāja armiju.
1918.gada rudenī 10 Kalpaks atgriezās dzimtenē, sākumā
palīdzēja brālim saimniecībā, bet novembra beigās devās uz
Rīgu. Kalpakam nebija pieņemami ne vācu okupantu, ne
lielinieku uzskati. Šajā laikā latviešu tautas vēsturē norisinājās
būtiski politiskie notikumi11, kuri izvirzīja divas iespējas, proti,
vai nu cīnīties par savas pilsoniskas nacionālās valsts
izveidošanu, vai atbalstīt padomju varu.
1918.gada decembrī Kalpaks atradās Cēsīs Vidzemes kara
Oskars Kalpaks ar brāļiem Rubuļiem
Rīgā 1918.gada decembrī

apgabalā un ķeras klāt latviešu rotas formēšanai. 1918.gada
31.decembrī pulkvedi-leitnantu Oskaru Kalpaku iecēla par

komandieri latviešu vienībām, kas bija pakļautas Baltijas landesvēra 12 vācu virsštābam. Šis latviešu
karaspēks sastāvēja no trim rotām (Cēsu, Virsnieku rezerves un Studentu), kuras kopumā veidoja tā
saukto Kalpaka bataljonu (latviešu atsevišķais bataljons).
Latvijas Brīvības cīņās Kalpaks izrādīja lielu drosmi, asu stratēģisko veiklību, solidarizēšanos ar
karavīriem un pašaizliedzīgu ticību uz to, ka Latvija var būt brīva un neatkarīga. Jāatzīmē, ka
sākotnēji Latvijas Pagaidu valdībai nebija pietiekamu finanšu līdzekļu, lai pilnībā apgādātu latviešu
bataljona karavīrus.
1919.gada 26.februārī Liepājas Apsardzības ministrija paaugstināja bataljona komandieri
apakšpalkavnieku Kalpaku par pulkvedi. Kalpaka uzdevums bija novērst lielinieku militāros draudus.
1917.gada 23.februārī Petrogradā izcēlās nemieri (sociālistu inspirētie) maizes trūkuma dēļ un sabiedrības spiedienā
27.februārī cars atteicās no troņa – notika Februāra revolūcija.
9
1917.gadā naktī no 25. – 26. oktobri boļševiki (lielinieki) veica valsts apvērsumu – Lielā Oktobra Sociālistiskā
revolūcija, ar solījumu iedibināt proletariāta diktatūru.
10
Ceļš uz absolūto de facto un de jure Latvijas valsts atzīšanu un aktīvu politisko darbību aizsākās pēc Vācijas revolūcijas
un parakstīta pamiera – Kompjenas miera līgums 1918.gada 11.novembris, kas iezīmēja Pirmā pasaules kara beigas.
1918.gada 17.novembrī tika izveidota Latvijas Tautas padome un 18.novembrī tika proklamēta Latvijas Republika.
11
Latvijas Brīvības cīņas – cīņas par Latvijas valsts neatkarību 1918. – 1920.gadā. Šajā laikā Latvijas teritorijā vienlaicīgi
atradās trīs valdības – Latvijas Pagaidu valdība ar Kārli Ulmani priekšgalā, Latvijas Padomju pagaidu valdību ar Pēteri
Stučku priekšgalā un provāciska Latvijas Pagaidu valdība ar Andrievu Niedru priekšgalā.
12
Vācijas okupēto Baltijas provinču iedzīvotāju pašaizsardzības struktūra, kuras organizēšanas priekšdarbi tika uzsākti
1918. gada rudens sākumā, bet novembra otrajā pusē iekļāva jaundibinātās Latvijas Republikas bruņotajos spēkos.
8
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1919.gada sestā marta kaujas
Pildot 1919.gada 1.marta kaujas pavēli, Kalpaka bataljonam bija jāatbrīvo no lieliniekiem Ventas
krasti posmā no Lēniem līdz Skrundas Ropjiem. Ar personisko paraugu, paradīdams drosmi un
aukstasinību, 3.marta rītā Kalpaks vadīja mazpieredzējušo Studentu rotu kaujā pret lieliniekiem.
1919.gada 6.marta rītā pēc
negulētās naktis drūms un saguris
Kalpaks vadīja Cēsu un Studentu
rotas uzbrukumu Skrundas skolas
virzienā, kad jātnieki tuvojas meža
austrumu malai, tos sāka apšaudīt
no pauguriem, kas ir pie Airītēm
(citos avotos kā vietas nosaukumi
tiek minēti Nuški vai Skudras).
1.latviešu atsevišķā bataljona karavīri un komandieris pulkvedis Oskars Kalpaks (aiz ložmetēja, galvā
jērenīca) Rudbāržu muižā (tagadējā Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola), 1919. gada marta sākumā

Kalpaks dod pavēli: “Jātnieki, uz priekšu!”. Pretinieka ložmetēji uguni raidīja uz lielceļu, pa kuru,
karavīrus uzmundrināms, gāja Kalpaks, kā parasti īpaši neslēpdamies, jo viņam bija izteiciens
bailīgajiem: “Puļa-dura, kur vajadzīgs ķert, tur neķer, bet, kur slēpjas, tur viņa lien!”. Šoreiz Kalpaku
pievīla viņa fatālā ticība savai karavīra laimei, uz kuru viņš bija paļāvies garajos kara gados. Viņš
saļima no trim lodēm vēderā.
Pēc Kalpaka smagā ievainojuma rotas komandēšanu pārņēma kapteinis Grundmanis kā vecākais
virsnieks, pēc neliela brīža Grundmanis pats ir nāvējoši ievainots. Ciezdams lielas sāpes vai
baidīdamies ievainots nonākt pie lieliniekiem, viņš izdarīja pašnāvību.
Kalpaks pēc gūtā ievainojuma vēl pie skaidras saprašanas bija apmēram pusstundu, nav īsti
skaidrs, kam Kalpaks uzticēja vadību, versijas un liecības ir dažādas. Pieņemtā versija ir tāda, ka
Kalpaks teicis šādus vārdus: “Balodi 13 , paliekat manā vietā!”. Jāatzīst, ka pulkvežleitnants Jānis
Balodis tajā brīdī bija dienestā vecākais kareivis, kuram vajadzēja uzņemties karaspēka vadīšanu pēc
Kalpaka nāves.
Pēc īsas agonijas Kalpaks bija miris, acīmredzot ar pārliecību, ka šī viņam un bataljona cīņu
biedriem liktenīgā kauja notikusi ar lieliniekiem. Tomēr patiesībā priekšā bija un lodes raidīja vācu
sabiedrotie nevis lielinieki. Nav drošu ziņu vai tā bija vācu puses nevērība vai rūpīgi plānots
uzbrukums.
Jānis Balodis (20.02.1881. – 08.08.1965) bija viens no slavenākajiem latviešu karavadoņiem, pirmais ģenerālis
nacionālajā Latvijas armijā. Jānis Balodis bija nozīmīga, bet ne viennozīmīgi vērtējama personība.
13
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Atvadīšanās no Kalpaka
Kalpaku un viņa cīņu biedrus
apglabāja Liepājas Ziemeļu kapos
1919.gada 11.martā. Izvadīšana
notikusi no Liepājas Sv.Annas
baznīcas. Nospiestība un dziļas
sēras rādīja, ka sākusi izzust
līdzšinējā vienaldzība un šaubas
par ideju, kuras dēļ bija cīnījies un
kritis Kalpaks.
Oskara Kalpaka kapa piemineklis Meirānu Visagala kapsētā

1919. gada 18. septembrī Kalpaka mirstīgās atliekas pārapbedīja dzimtas kapsētā Meirānu
Visagalā, netālu no “Liepsalām”. Tur Kalpakam 1927.gadā atklāja Kārļa Zāles veidoto pieminekli.
Stāv ļaužu pulks atsegtām galvām, gods atdots no kareivjiem tiek,
Viens otris pie nodurtām acīm sev roku trīcošu liek.
Un komanda atskan, rīb zalves un spēlēt mūzika sāk,
Jo nobeidzis uzvaras savas, uz mājām nu Pulkvedis nāk.
Caur pilsētu trokšņainu, skaļu, kur ļaužu uz laukumiem daudz,
Viņš lēnajos triumfa ratos pa prospektu svinīgu brauc.
Raud, Pulkvedi, kareivji Tavi. Jel neļauj taurēm vairs pūst,
Un piecelies, runā uz tautu, lai klusums par gavilēm kļūst.
Bet neatbild Pulkvedis vairāk ne kareivjiem, tautai ne kam:
Sedz karogs sarkan-balt-sarkans ir seju ir augumu tam.
Jel noņemiet apsegu svēto, lai Vadons ver acis un redz
Ir sauli uz kareivju pierēm, ir to, kura noriet un lec.
Viņš kluss. Tik ar Latvijas zemi vēl sajaukties nesas tam prāts.
Šis karogs sarkan-balt-sarkans pār Pulkvedi klāts.
Eduarda Virzas veltījums pulkvedim Kalpakam izvadīšanas dienā

Neliels ieskats Kalpaka biogrāfijā rāda, ka viņš ir nogājis īsu, bet lieliem notikumiem piesātinātu
dzīves un varonīgu cīņu ceļu. Oskara Kalpaka devums Brīvības cīņās, kā arī neatkarīgas un brīvas
Latvijas valsts izveidē ir ļoti nozīmīgs. Oskara Kalpaka personība sevī iemieso Latvijas brīvības un
neatkarības ideālus, viņa pašaizliedzīgais darbs, izrādītā drosme un ieguldījums ir nenovērtējams.
Oskars Kalpaks viennozīmīgi ir viens no izcilākajiem cilvēkiem Latvijas vēsturē.
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