LĀČPLĒŠA KARA ORDEŅA
KAVALIERI – VIJCIEMIEŠI

Uz ežiņas galvu liku,
Sargāj savu tēvu zemi;
Labāk manu galvu ņēma,
Nekā manu tēvu zemi.

1919. gada 11. novembrī jaunradītā Latvijas armija guva izšķirošu
uzvaru kaujās ar P. Bermonta vadītajiem vācu un krievu baltgvardu
spēkiem Pārdaugavā un atbrīvoja Torņakalnu.
Tāpēc 11. novembri Latvijā atzīmē kā Lāčplēša dienu.
Šajā dienā godina latviešu cīnītāju piemiņu un atceras kritušos varoņus.

Rīgā svētki noslēdzas ar svecīšu vakaru Daugavmalā un atbrīvošanās
cīņu vietās.
Vijciemā šajā dienā notiek lāpu gājiens uz Vijciema kapiem, kur ir
uzstādīts piemineklis Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem – vijciemiešiem.

Lāčplēša Kara ordenis bija Latvijas augstākais militārais
apbalvojums laikā no 1920. līdz 1940. gadam. To pasniedza Latvijas
brīvības cīņu veterāniem un ārzemju valstsvīriem, diplomātiskā protokola
ietvaros.
Par Lāčplēša Kara ordeņa (LKO) dibināšanas dienu simboliski
uzskata 1919. gada 11. novembri. LKO likumu Satversmes sapulce
apstiprināja 1920. gada 18. septembrī. Likums noteica, ka ordeni, kas
dalās 3 šķirās var piešķirt ikvienam Latvijas armijas karavīram, neskatoties
uz dienesta stāvokli, kas savu pienākumu pret valsti izpildījis ar ļoti
grūtiem varoņa darbiem un , kas nicinādams nāves briesmas, pašaizliedzīgi
devies briesmās un veicis izcilu varoņdarbu, dodams valstij acīmredzamu
labumu kaujas laukā.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri – vijciemieši
Kārlis Beikmanis
Kārlis Celmiņš
Eduards Cerbulis
Jūlijs Spunde
Einerts Jūlijs Tupureinis
Jānis Krieviņš
Aleksandrs Zvirbulis
Jēkabs Vīksna
Kārlis Šteinbergs

Kārlis Beikmanis
Kārlis Beikmanis - Latgales artilērijas pulka
seržants. Apbalvots 1920. gadā.
Viņš dzimis 1887. gada 11. februārī Vijciema
pagasta «Bajārēnos», lauksaimnieka ģimenē. Mācījies
Trikātas draudzes skolā. Krievu armijā iesaukts 1908.
gadā, dienējis 4. Sibīrijas divīzijas kalnu artilērijā
Ņerčinskā. 1912. gadā atvaļināts. 1914. gadā iesaukts
atkārtoti, ar 5. Sibīrijas strēlnieku artilērijas divīziju
piedalījies kaujās Galīcijā un Rumānijā. 1916. gadā
kontuzēts. Apbalvots ar Jura krustu, sasniedzis vecākā
apakšvirsnieka pakāpi.
Latvijas armijā iesaukts 1919. gada 15. oktobrī Valkā,
piedalījies cīņās pret bermontiešiem, vēlāk Latgales
atbrīvošanā.

1919. gada 18. novembrī kaujā Valgundes rajonā pie Jelgavas,
kad pretinieka uzbrukuma laikā pārtrūka sakari starp bateriju un
kājnieku pulka komandieri, viņš sevišķi grūtos apstākļos atjaunoja
sakarus, tādā veidā dodams iespēju pretinieka uzbrukumu atsist.
Viņš atvaļināts 1920. gada 30. augustā, dzīvojis Vijciema
pagasta «Bajāriņos». 1920. – 1940. gados bijis aizsargs 7. Valkas
aizsargu pulkā. 1941. gadā iestājies pašaizsardzības grupā,
atjaunojis darbību aizsargu organizācijā. 1945. gada 23. februārī
arestēts, notiesāts uz 10 gadiem labošanas darbu nometnēs. Miris
1950. gada 6. oktobrī Kazahijas PSR, Steplagā.

Kārlis Celmiņš
Kārlis Celmiņš - Vidzemes artilērijas pulka
kareivis. LKO Nr. 938. Apbalvots 1921. gadā.
Viņš dzimis 1893. gada 15. martā Vijciema
pagastā. Galdnieks. Krievu armijā iesaukts 1915. gada
decembrī, dienējis 7. Bauskas latviešu strēlnieku
bataljonā, vēlākajā pulkā. Piedalījies kaujās, apbalvots
ar Jura krusta IV šķ. Dienestu beidzis 1917. gada 1.
oktobrī. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919. gada
5. februārī, piedalījies kaujās pret landesvēru, pēc tam
arī citās Vidzemes artilērijas pulka cīņās.
1919. gada 29. jūnijā Juglas rajonā pie Pīļu
kroga, kad mūsu kājnieki atkāpās aiz baterijas, viņš no
sava lielgabala tiešā tēmējumā apšaudīja vāciešus, līdz
tie sāka atkāpties.

Atvaļināts 1921. gada 1. februārī. Dzīvojis Strenčos,
galdnieks, vēlāk dzelzceļa remontstrādnieks Strenčos, Saules stacijā
un Pedelē (Lugažos). Dzelzceļa aizsargu pulka biedrs. Pēc Otrā
pasaules kara strādāja par sargu Valkas patērētāju biedrības Pedeles
noliktavā. Miris 1967. gada 14. janvārī. Apbedīts Valkā, Meža kapos.
K. Celmiņa meita Gaida atceras: «Tēvs izkarojās gan Ložmetējkalnā,
gan Ziemassvētku kaujās. Lāčplēša ordeni viņam piešķīra par to, ka
izdzinis lielgabalu no aplenkuma.»
A. Dubļāns «Par Latviju»//Ziemeļlatvija, 1997, 25. nov.

Eduards Cerbulis
Eduards Cerbulis - 4. Valmieras kājnieku pulka
kaprālis. LKO Nr. 177. Apbalvots 1920. gadā.
Viņš dzimis 1898. gada 28. oktobrī Vijciema
pagastā, «Subros», zemkopja ģimenē. Vidējā izglītība.
Strādājis par komiju Rīgā. Krievu armijā iesaukts 1917.
gada martā. Dienējis 1. rezerves autorotā Petrogradā,
pēc tam sapieru bataljonā Rumānijas frontē,
motociklists.
Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919. gada
13. martā, piedalījies cīņās pret lieliniekiem un
bermontiešiem.
1920. gada 26. februārī Latgalē izlūkgājienā no
Vistavku sādžas uz Kostjevas sādžu sadursmē ar
ienaidnieku viņš uzsāka kauju un drosmīgā triecienā
piespieda pretinieku bēgt, tādā veidā glābdams mūsu
rotu no ielenkuma un sekmēdams vispārējo uzbrukumu.

Atvaļināts 1921. gada 10. martā. Dzīvojis Vijciema pagastā,
bet vēlāk pārcēlies uz Valku. Viņš strādājis par šoferi patērētāju
biedrībā. 1930. gadā pārcēlies uz dzīvi Rīgā, kur strādājis par
autobusa šoferi. Piešķirta jaunsaimniecība Lugažu pagasta Burgas
muižā. Otrā pasaules kara laikā devies trimdā. Mūža nogali pavadījis
ASV, Floridas štata Sanktpēterburgas pilsētā. Miris 1977. gada 5.
augustā.

Jūlijs Spunde
Jūlijs Spunde - 4. Valmieras kājnieku pulka
virsseržants. LKO Nr. 1329. Apbalvots 1922. gadā.
Viņš dzimis 1897. gada 3. decembrī Vijciema
pagastā. Mācījies trīsgadīgā proģimnāzijā. Zemkopis.
Pirmā pasaules kara laikā iesaukts krievu armijā, dienējis
1. Kijevas rezerves kājnieku pulkā. 1916. gada augustā
pārcelts uz 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljonu,
kas vēlāk pārdēvēts par pulku, kur dienējis līdz 1918.
gada 20. februārim.
Latvijas armijā iesaukts 1919. gada 8. martā
Valkā. Kaujās pie Karvas ievainots. 1919. gada augustā
cīnījies pie Līvāniem, novembrī pret bermontiešiem.

1919. gada 13.-14. novembrī pie Iecavas J. Spunde brīvprātīgi
devās ienaidnieka aizmugurē, kur izpostīja dzelzceļa līniju. Mūsējo
uzbrukuma laikā frontē ieradās ienaidnieka bruņuvilciens un atklāja
spēcīgu uguni. Bermontieši centās sliedes izlabot, bet Spunde vadīja
vilciena apšaudi un ar labi mērķētu uguni to padzina, kā rezultātā
mūsējiem izdevās ieņemt Lieliecavas muižu.
Atvaļināts 1921. gada 10. martā. Viņš bija zemkopis Vijciema
pagasta «Zālītēs», pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks. 1941.-1944.
gadā Vijciema pagasta vecākais. No 1944. gada rudens slēpies, vēlāk
dzīvojis Rīgā un Siguldā. Miris 1993. gada 15. oktobrī. Apbedīts Rīgā,
I Meža kapos.

Einerts Jūlijs Tupureinis
Einerts Jūlijs Tupureinis - Kurzemes artilērijas
pulka seržants. LKO Nr. 233. Apbalvots 1920. gadā.
Viņš dzimis 1895. gada 1. novembrī Vijciema
pagastā, zemkopja ģimenē. Pagastskolas izglītība. Krievu
armijā iesaukts 1915. gadā, dienējis Daugavgrīvas
cietokšņa artilērijā, bet vēlāk Rēvelē, unteroficieris.
Latvijas armijā iesaukts 1919. gada 9. martā
Valkā, piedalījies kaujās pie Melnupes, kur ievainots. Pēc
tam Kurzemes artilērijas pulka sastāvā cīnījies pret
bermontiešiem pie Rīgas un lieliniekiem Latgalē. 1920.
gada septembrī viņš paaugstināts par virsseržantu.
1920. gada 26. janvārī Latgalē kaujā pie
Mežvepru sādžas Ludzas rajonā viņš kā vada pārzinis,
prasmīgi vadot uguni, atsita ienaidnieka bruņuvilcienu,
tādā veidā glābdams 2. Ventspils kājnieku pulka rotu un
bataljona štābu no apšaudes.

Atvaļināts 1921. gada 26. februārī. Strādājis par tirgotāju
Saldū. 1938. gadā veikalu pārdevis. Dzīvojis Vijciema pagasta
«Zāģerīšos», bijis zemkopis.1948. gada 14. augustā ticis apcietināts.
1949. gada 4. maijā LPSR IeM karaspēka kara tribunāls notiesāja
viņu uz 10 gadiem. Atbrīvots 1954. gada 2. decembrī pēc LPSR
Augstākās tiesas lēmuma. Par turpmāko likteni ziņu nav.

Jānis Krieviņš
Jānis Krieviņš - Vidzemes artilērijas pulka vecākais
amatnieks. LKO Nr. 1333. Apbalvots 1922. gadā.
Viņš dzimis 1891. gada 1. februārī Vijciema
pagastā. Draudzes skolas izglītība. Kalējs.
Latvijas armijā iesaukts 1919. gada 8. martā,
piedalījies kaujās pret lieliniekiem Vidzemē, pēc tam arī
citās Vidzemes artilērijas pulka cīņās.
1919. gada 7. aprīlī Apes kaujas laikā, kad mūsu
baterijai tuvu pienākuši pretinieki uzsāka spēcīgu
lielgabala apšaudi, bija nepieciešams vienīgo nesabojāto
lielgabalu izvest no apdraudētās pozīcijas. Viņš
neskatoties uz ienaidnieka uguni, aizrāpās līdz
lielgabalam un ar saites palīdzību izvilka to no apšaudes,
kā rezultātā mūsu baterija bija glābta no draudošā
stāvokļa.

Atvaļināts 1920. gada 22. februārī. Strādājis par kalēju
Vijciema pagasta «Gutuliņos». Miris 1925. gada 20. septembrī.
Apglabāts Vijciema kapos.

Aleksandrs Zvirbulis
Vidzemes artilērijas pulka dižkareivis. LKO Nr.
1190. Apbalvots 1922. gadā.
Aleksandrs Zvirbulis dzimis 1889. gada 24.
decembrī, Vijciema pagastā. Pagastskolas izglītība.
Zemkopis. Krievu armijā iesaukts 1911. gadā. Dienējis 7.
Sibīrijas strēlnieku artilērijas brigādē.
Latvijas armijā iesaukts 1919. gada 8. martā
Valkā, kopā ar Vidzemes artilērijas pulku piedalījies
kaujās pret lieliniekiem Ziemeļvidzemē, kā arī citās
cīņās.
1919. gada 7. maijā pie Apes miesta stiprā
šauteņu un ložmetēju ugunī viņš izglāba 2 ienaidnieka
lielgabalus, izvelkot tos no kaujas līnijas pilnā kārtībā.

Atvaļināts 1920. gada 25. septembrī. Zemkopis Vijciema pagasta
«Stampkalnā». Mainījis uzvārdu uz Zvirbulis. Miris 1969. gada 12. jūnijā.
Apglabāts Vijciema kapos.
Viņa dēls Valters Zvirbulis atceras: «Mans tēvs Aleksandrs Zvirbulis
ir dzimis 1889. gadā… Vispār viņš ir dzimis ar uzvārdu Vorobjovs, jo
Aleksandra tēvs ir nācis no Latgales puses. Kad 1938. gadā bija uzvārdu
latviskošanas kampaņa, tad arī pieņēma uzvārdu Zvirbulis. Aleksandrs
Zvirbulis piedalījās 1. pasaules karā cara armijā, pēc tam bija artilērists
Latvijas atbrīvošanās cīņās. Lāčplēša ordeni dižkareivis Aleksandrs saņēma
par varonību kaujās pie Apes 17. aprīlī, kad pašaizliedzīgi pārņēmis
apakšvienības komandēšanu un izglābis lielgabalu.»
A. Dubļāns «Ar gaišām atmiņām»//Ziemeļlatvija, 1997, 25. nov.

Jēkabs Vīksna
Jēkabs Vīksna - Valmieras kājnieku pulka seržants.
LKO Nr. 403. Apbalvots 1920. gadā.
Viņš dzimis 1887. gada 2. septembrī Vijciema
pagastā. Laukstrādnieks. Pamatskolas izglītība. Krievu
armijā dienējis(1909.-1911.g.) 15. Sibīrijas strēlnieku
pulkā Čitā un Harbinā. 1914. gadā iesaukts atkārtoti 7.
Somijas strēlnieku pulkā. Viņš piedalījies kaujās Polijā,
pie Mazuru ezeriem un Augustovas mežos. Bijis
ievainots, kara pēdējā gadā dienējis uz sanitārā
vilciena. Bijis paaugstināts par vecāko unteroficieri,
apbalvots ar Jura medaļas IV šķ. Un Jura krusta IV šķ.
Latvijas armijā iesaukts 1919. gada 18.
februārī
Valkā,
piedalījies
Ziemeļvidzemes
atbrīvošanā, cīņās pret bermontiešiem, kā arī Latgales
atbrīvošanā. Paaugstināts par virsseržantu.

1919. gada 7. aprīlī kaujā pie Apes 2 lielinieku pulku
uzbrukuma laikā viņš ar savu nodaļu drosmīgi atsita vairākus
triecienus mūsu artilērijas baterijai un neļāva ienaidniekam sagrābt
lielgabalus.
J. Vīksna atvaļināts 1920. gada 25. augustā. Ir zemkopis
Jērcēnu pagasta «Skujiņās». Par turpmāko likteni ziņu nav.

Kārlis Šteinbergs
Kārlis Šteinbergs – 1. Pasaules kara dalībnieks,
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, neatkarības kauju
dalībnieks.
Viņš dzimis Aizputes draudzē, 1898. gada 01.
janvārī. Ieguvis pagastskolas izglītību. Bijis zemkopis.
Krievu armijā iesaukts 1917. gadā. Dienējis 3.
gvardes artilērijas brigādē.
Latvijas armijā iesaukts 1919. gada 8. martā
Valkā. Piedalījies kaujās Ziemeļlatvijā, vēlāk 2. Cēsu
baterijas rindās kaujās pie Rīgas. Viņš ir paaugstināts par
dižkareivi.
1919. Gada 7. aprīlī pie Apes, kad mūsu baterija
kritiskā brīdī kuru katru mirkli varēja krist ienaidnieka
rokās zem spēcīgas apšaudes ar zirgiem izveda
lielgabalus no pozīcijas pilnā kārtībā.

Atvaļināts 1921. gada 10. martā.
K. Šteinbergs bijis jaunsaimnieks Vijciema muižā, vēlāk
Valkas pagastā. 1941. gadā dzīvojis Valmierā. Maijā apcietināts un
ievietots Valmieras cietumā.
Par turpmāko likteni ziņu nav.

Piemiņas brīdis pie Lāčplēša kara ordeņa
kavalieru vijciemiešu pieminekļa 2013. gadā

Atmiņas par tēvu stāsta
Aleksandra Zvirbuļa dēls Jānis

Piemiņas brīdis pie Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru vijciemiešu pieminekļa 2016. gadā

Piemiņas brīdis pie Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru vijciemiešu pieminekļa 2017. gadā
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