
102 JĀNIS ŠILIŅŠ

vēsture

padomju varas organizēšana latvijā 
1918. gada novembrī–decembrī

Publikācijā apkopoti latviešu komunista Jāņa Zariņa ziņojumi par padomju varas organizēšanu 
Latvijā 1918. gada nogalē. Ziņojumos ir detalizēti atspoguļota J. Zariņa vadītās grupas darbība, 
problēmas, ar kurām tai nācās saskarties, un vispārējais stāvoklis Latvijas austrumu daļā. 
Grupa nodarbojās ar padomju iestāžu izveidošanu, veica militāra rakstura operācijas, cīnījās 
pret Sarkanās armijas patvaļu un īstenoja represijas pret Latvijas iedzīvotājiem.
Atslēgvārdi: padomju varas organizēšana, Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika, Latvijas 
Brīvības cīņas, Jānis Zariņš, sarkanais terors.

1918. gada 22. novembrī, četras dienas pēc neatkarīgas Latvijas Republikas 
proklamēšanas, mūsdienu Latvijas robežu šķērsoja pirmās Sarkanās armijas 
vienības. Latvijas vēsturē sākās grūtais Brīvības cīņu periods, kas noslēdzās 
ar Latvijas un Padomju Krievijas miera līguma parakstīšanu 1920. gada  
11. augustā. 1918. gada nogalē Latvijas Republikas rīcībā nebija pietiekamu 
bruņoto spēku, lai varētu apturēt Sarkanās armijas iebrukumu. Īsā laikā 
ienaidnieks ieņēma gandrīz visu Latvijas teritoriju, izņemot Liepājas apkārtni. 
Krievijā izveidotā Pētera Stučkas vadītā Pagaidu padomju valdība 1918. gada 
17. decembrī no Maskavas pasludināja padomju varas izveidošanu Latvijas 
ieņemtajos apgabalos.

Vietējā komunistiskā pagrīde tolaik bija pārāk mazskaitlīga, lai spētu 
pārņemt varu. Tādēļ ar padomju varas organizēšanu (varas pārņemšana, 
padomju iestāžu veidošana, cīņa ar jaunā režīma pretiniekiem) galvenokārt 
nodarbojās no Padomju Krievijas iebraukušu latviešu komunistu grupas. 
Tās uz Latviju parasti nosūtīja Latvijas Sociāldemokrātijas (turpmāk LSD) 
Centrālās Komitejas (turpmāk CK) Krievijas birojs, kas aizbraukušos apģērba, 
apbruņoja un nodrošināja ar līdzekļiem un plašām pilnvarām. Komunistu 
grupas parasti darbojās autonomi, bez centrālo iestāžu kontroles – Latvijā 
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komisariātus (mūsdienu ministriju ekvivalents) sāka veidot tikai 1918. gada 
decembra beigās, bet sakari ar Maskavu bija neregulāri.

Ieskatu padomju varas organizēšanā sniedz dažādi avoti, bet viens no 
vērtīgākajiem ir pašu komunistu rakstīti ziņojumi un darbības pārskati. 
Šeit ir publicēti Jāņa Zariņa (1886–1965) sastādītie ziņojumi par viņa vadītās 
grupas darbību Latgalē un Vidzemē, kas glabājas Latvijas Nacionālajā arhīvā.  
J. Zariņš aktīvi piedalījās revolucionārajos notikumos Krievijā. 1917. gadā viņš 
iesaistījās Sarkanās gvardes organizēšanā Maskavā, bija Maskavas Sarkanās 
gvardes Centrālā štāba loceklis. 1918. gadā viņš kļuva par Maskavas Kara 
komisariāta politiskās nodaļas vadītāju. 1918. gada 20. novembrī uz Latviju 
bija komandēti J. Zariņa vadītās nodaļas 39 latviešu tautības darbinieki (pati 
nodaļa tika likvidēta).1 J. Zariņu iecēla par grupas priekšnieku. Vēlāk, pēc 
padomju varas izveidošanas, viņš strādāja Latvijas Sociālistiskās Padomju 
Republikas (LSPR) Kara komisariātā. J. Zariņš pazīstams arī kā Latvijas 
Padomju Sociālistiskās Republikas Revolūcijas muzeja direktors pēc  
2. pasaules kara.

9./XII [19]18. g.
Sveiki biedri!
Šodien braukšu uz Kraslavku.2

Vācu armija negrib Dvinsku3 atstāt. Likām priekšā ultimatumu, ka div[u] 
dien[u] laikā jāatstāj, pretējā gadījumā iesim ar spēku virsū, atbildes vēl nav. 
Pirmo reiz solījās atstāt 7. [decembrī]. Kā redzams, neizpildīja. Drisā bijām 
tikai divas dienas, tur mūsu ierašanās vien jau pietika. Bez šaubām, ka ar 
to neapmierinājāmies, tur daudz darba nebij. Drujā bij krietni nostrādāties: 
4rus nošāvām, 2 baltgvardu desatnikus4 un 2 par viena zvejnieka nosišanu. 
Zvejnieciņš tik pārtika no sava darba. Viņam palika sieva un viens zēns, 9 
gadu vecs dēls. [Saņēma] no mantas, tas ir, vienu govi un labību. Apkārtne bij 
ļoti apmierināta. Tad bijām jau Kurzemē trīsdesmit piecas verstis5 iekšā, tas 
ir, vāciem aiz muguras, un atbruņojām 20 baltos. Flintes6 paņēmām sev līdz. 
Arī turpat noķērām vienu bēgošu muižnieku ar 14 govīm un 12 zirgiem. To 
visu atņēmām un nodevām Drujas revolucionārajai komitejai, jo mums nav, 
kur likt. Pieča7 ar vēl nav atbraucis, un nav ne kādu ziņu, kur viņš atrodas. 
Divus uzsaukumus vācu valodā esam izlaiduši priekš Dvinskas vāciešiem. 
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Laupīšanas visur, kur tik mēs esam parādījušies, ir likvidētas. Arī Dvinskas 
Kurzemē pelēči atbruņo vācu zaldātus un paši sevi apbruņo. Bez šaubām, 
tas ir viss sīkums priekš mums. Divus mītiņus esam sarīkojuši, vienu Drisā, 
vienu Drujā. Vietējie saņem mūs labi, sevišķi nabadzīgākie. Nav ne mazāko 
sakaru ar Pleskavas fronti, ir sūtītas telegrammas, bet bez atbildes. Sūtiet man 
telegrammu, kā ir ar divīziju, arī naudas nav, ko algas maksāt cilvēkiem. Arī 
ieročus var dabūt pirkt no vāciem par 150–170 rub[ļu] [par] flinti, tāpat var 
dabūt pirkt ložmetējus. Ar pārtiku mēs iztiekam labi. Telegrammas sūtiet uz 
sekošu adresi: Двинскому Военному Совету для передачи Зарину.8 

Ar biedra sveicieniem, Zariņš

LVA, PA-32. f., 1. apr., 3. l., 108. lp.

God[ātie] biedri!
Lietas apstākļi ir īsumā šādi. Par šiem apgabaliem, kas ir no mums ieņemti, 

ir ārkārtīgs literatūras bads kā krievu, tā latviešu it sevišķi. No Maskavas 
jums vajadzētu izsūtīt, cik vien daudz literatūras [iespējams], sevišķi “Cīņu”, 
kā Baltijas, tā Krievijas. Cik vien manos spēkos stāv, to visu darām, velkam 
uz šapiro grāfu9. Jēkabmiestā10 pastāv organizācijas šūniņa no 54 biedriem, 
kādi 13 veci biedri, kas ir strādājuši Madlienas organizācijā11. Tālāk pašlaik 
netiekam, jo tilts ir uzsperts pie Stukmaņiem12. Pēc dienām 8–10 būs izlabots, 
tad dosimies tālāk. Tagad braucam apkārt pa apriņķiem un organizējam 
strādnieku un bezzemnieku padomes. Dažās vietās ir jau izvēlētas, un ieiet 
diezgan daudz saimnieki, tos dzenam ārā, tas ir, ja viņi ir naidīgi.13  Padomes 
ir nodibinātas visā Jēkabmiesta apkārtnē līdz pat Āžu pagast[am] [un] 
Ekengrava[i]14, tas ir, 38 verstis no Jēkabmiesta. Āžos man ar vāciešiem bij 
mazs incidents, tur pastāv telefonu stancija15, viņi gribēja vest sev līdzi. Es 
neatļāvu. Galu galā vienojāmies, un vācieši bij ar mieru atstāt, un tūlīt ar atstāja 
pagastu un aizgāja, pie tam vēl uzaicināja, lai ejot viņiem līdzi 20 verstis aiz 
Āžiem arestēt viņu leitnantu. Saprotams, ka to nevarēju izpildīt. Tad viņi bij 
ar mieru atstāt vienu lokomotīvi un 8us vagonus uz 20 kilogrami[em]16, jo tur 
iet šaursliežu dzelzceļš. Ja ātrāki izlabos tiltu, tad ceru vairāk ko panākt, kaut 
gan man nav dotas pilnvaras priekš tam, lai varētu vest sarunas ar viņiem, 
tad tomēr man šķiet, ka par ļaunu tas nevar būt tik liels. Kā būs tilts kārtībā, 
tā braukšu uz priekšu un lūkošu stāties sakaros ar vācu zaldātu padomēm 
ar to nolūku, ka lai tik daudz neizpostītu un nepaņemtu sev līdzi Krievijas 
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īpašumu. Uz vietām, kur ir nodibinātas padomes, ir sajūtams liels līdzekļu 
trūkums, kā arī pārtikas trūkums. Tāda pati nelaime ir ar mums. Nav naudas, 
kā arī pārtikas – ja būtu nauda, tad varētu nopirkt. Tāpat arī cilvēkiem vajaga 
algas maksāt, prasa man. Ir tik viena atbilde – kad atnāks divīzija17, tad 
varēs dabūt, bet no divīzijas nav ne vēsts, un pat nezinu, kur viņa atrodas, 
un vai viņa maz ir izbraukusi no Maskavas. Darbinieki ir visur uz vietām 
apmierinoši. Vietēji bezzemnieki ir ar mieru ierakstīties armijā, bet te nav, ar 
ko viņus apģērbt, kā ar nav, ar ko apbruņot. 

Rītu sūtu vienu cilvēku uz Dvinsku, lai tur liktu nodrukāt latviešu 
uzsaukumus. Sūtiet steidzoši telegrāfisku atbildi kā par naudu, tā par 
brīvprātīgo armijas organizēšanu un viņas apģērbšanu, un kur atrodas 
divīzija. Esmu telegrammas sūtījis uz visiem stūriem, bet bez atbildes. Vakar 
no viena pagasta izliku ārā divus maziniekus18, aizgāja, pat nepaskatījušies 
atpakaļ. Ir ar daži arestētie, gaidu lieciniekus.

Ar biedra sveicieniem,
Zariņš 13./XII
Adrese: политотдел
Зарину19

 LVA, PA-32. f., 1. apr., 3. l., 115., 116. lp. o. p.

Kreicburga20 18./XII
Godātie biedri!
Jums esmu sūtījis vairākas vēstules un telegrammas, bet jūs man neesat 

līdz šai dienai nevienu atbildi devuši. Nesaprotu, iekš kam pastāv zaderžka21. 
Pašlaik atrodos Kreicburgā. Rītā braukšu uz Stukmaņiem. Ja būs iespējams, 
tad tālāk uz Jelgavas pusi. Pretējā gadījumā mēs ārkārtīgi nokavējam. Tā par 
piemēru. Braucam arestēt Andrejniedru22, bet bij jau par vēlu, nokavējām 
par veselām divi stundām. Krievu kara spēks izcūkā, vairāk nekas. Tā par 
piemēru ar mācītāju Niedru, viņi iegājuši mājās un teikuši, lai vācas pie 
velna, un tā ar Niedra tūlīt aizlaidies. Es domāju sūtīt daļu cilvēku uz priekšu 
un mēģināt baltos izsaukt uz kauju, jo viņi man pa pagastiem tikpat kā 
nemaz un kur ir, tur ļoti niecīgā skaitā, redzēs, kādi būs apstākļi. Galvenais 
ir tas, ka nav nekādu sakaru. Telegrammas ir sūtītas, bet nav nekādas 
atbildes. Kreicburgas apkārtnē, kā arī Jēkabmiesta apkārtnē esam darījuši 
visu. Iepriekšējā vēstulē es aprakstīju sīkāki par savu darbību te. Kreicburgā 
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noķēru balto gvardu organizatoru, kā arī vienu balto 35 verstis no šejienes, 
viņu liktens jums ir saprotams. Galvenais, nav naudas, ko izmaksāt cilvēkiem 
algu. No divīzijas nezinu nekā, vai viņa ir izbraukusi jeb ne. Nepieciešami 
būtu latvju strēlnieki. Vietējie saka, kāpēc nenāk latvieši, bet krievi, ir par 
krievu pulkiem ļoti neapmierināti. Man šķiet, ka jāiet būs kājām, jo tilti ir 
saspridzināti no baltiem vāciem. Muižnieki, mukdami prom, izposta galīgi 
muižas.

Dodiet šim puisim vēstuli priekš manis, tas ir viens no maniem puišiem.
Ar biedru sveicieniem, Zariņš

LVA, PA-32. f., 1. apr., 3. l., 107. lp.

Stukmaņos 29./XII
Godātie biedri!
Lietas apstākļi ir īsumā šādi.
Kultūras nodaļa23 aizbrauca uz Dvinsku, un tur strādāšot, izdošot avīzīti 

3 reiz pa nedēļu krievu valodā, tas viss notiek uz Piečas pavēli. No Dvinskas 
viņa būšot izbraukt tad, kad Rīga būšot ieņemta. Tāpat gribot Pieča arī rīkoties 
ar manu nodaļu arī, lai es brauktu uz Dvinsku. Es to nedarīšu, kamēr nebūs 
no jums pavēle. Tas būtu ārprāts, ja es to darītu. Lūk, manas domas, kā arī 
biedra Frīdriksona24 un Eglīša25 domas. Kultūras nodaļa nedrīkst nekādā ziņā 
atrasties Dvinskā, tāpat arī es, bet jāatrodas ir frontes tuvumā. Man jābrauc ar 
saviem cilvēkiem un jāorganizē padomes, kas nemaz nebūtu mans darbs, bet 
apstākļi to prasa. Kultūras nodaļa ir nepieciešama šeit kā uzsaukumu ziņā, 
tā oratoru un sevišķi priekš padomju iestāžu organizēšanas. Manu nodaļu 
Pieča grib pārvērst tikai par kara izlūku nodaļu, bet ne galveno cīņu ar 
kontrrevolūciju un citām nebūšanām. Mani viņš grib izsviest ārā no kolēģijas 
sastāva, saka, ka es būšot vienkāršs sotrudniks26. Gribu zināt šinī lietā CK 
domas. Es tomēr strādāšu to pašu darbu, ko līdz šim. Lai Pieča saka, ko grib, jo 
patiesi citādi nav iespējams. Līdz šim ir darīts ļoti daudz, pēc manām domām. 
Beidzamā nedēļā ir arestēti ļoti daudz cilvēku – 20 no dažādiem pagastiem. 
Tāpat ir sasaukti mītiņi, vairākos pagastos ir nodibinātas padomes no mums: 
Madonē27, Lubanē28 un viņu apkārtnē, Veckalsnavā, Jaunkalsnavā, Vietlavā29 
un Vietlavas apkārtnē un būtu vēl daudz vairāk kas izdarīts, ja mēs būtu 
Kultūras nodaļa, tas ir, ja mums būtu tie cilvēki, kas viņiem. Tāpat ir arestēti 
6 sarkanarmisti, kas rīkojuši bruņotu sacelšanos, noķerti spekulanti naktīs, 
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kas ved uz Rīgu pārtiku prom, atņemtas uz 100tu flintes un vēl daudz visādu 
sīku darbu. Pats es esmu pavisam slims, bet jāstrādā pat par aģitatoru. Kauns 
priekš Kultūras nodaļas tas ir. Dzīvo Dvinskā, bet ne kā pienākas. Nemūžam 
es vairs ar Pieču nestrādāšu kopā.

Ar biedra sveicieniem,
Zariņš

LVA, PA-32. f., 1. apr., 3. l., 114., 114. lp. o. p.

Iekšlietu komisāram
biedram Lencmanim30

Darbības pārskats

Ar politisko nodaļu 28. novembra naktī izbraucu no Maskavas. Miestiņā 
Drisā iebraucām 31. novembrī naktī, kur tūliņ dabūja zināt, ka miestiņā 
esot izsūtītas kara spēka daļas, lai visu miestiņu no vietas izkratītu.31 No 
stacijas braucu uz 5 verstis atstato miestu uzmeklēt attiecīgās iestādes, lai 
varētu kratīšanas apturēt. Jāpiezīmē, ka izsūtītām kara spēka daļām nebij 
izdoti nedz kādi mandāti, nedz orderi. Pēc pārrunām ar vietējo Ārkārtējo 
komisiju man izdevās kratīšanas apturēt, un izsūtītās kara spēka daļas tika 
atsauktas atpakaļ. Otrā dienā pārcēlāmies uz Drisu, un pietika gandrīz ar 
to vien. Visi iedzīvotāji un kara spēks to vien tik runāja, ka ir atbraukusi 
“Чрезвычайная комиссия”32, kura bez žēlastības cīnīsies pret huligānismu 
un laupīšanām. Apbraucām Drisas apkārtnes muižas, kuras pa lielākai daļai 
bij no pašiem muižniekiem izlaupītas, un atlikušās mantas laupīja zemnieki. 
Muižu apbraukāšana taustāmus rezultātus nedeva, tad tomēr laupīšanas un 
dedzināšanas izdevās apturēt. Pēc divām dienām no Dvinskas Revolucionārās 
komitejas saņēmām telefonogrammu, lai nekavējoši braucam uz Druju, kur 
notiekot formālas laupīšanas gan no vietējiem, gan no kara spēka.

Vēlu vakarā iebraucām Drujā. Es gāju uz Revkomu33 pārliecināties par 
viņa sastāvu. Divi nevēlami elementi tika izmesti laukā, un to vietā iegāja 
viens komunists un viens strādnieks. Otrā vakarā Drujā sasaucām mītiņu, 
kur uzstājāmies par tekošo momentu. Mītiņš apmeklēts bij ļoti labi. Arī 
Drisā tikām sasaukuši sarkanarmistu mītiņu un komunistu sapulci, kurā 
centāmies noskaidrot komunistu uzdevumus. Saņēma mūs visur ļoti silti. 
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Drujā bij notikušas vairākas slepkavības: piecas ģimenes izkautas, kas ļoti 
uztrauca vietējos iedzīvotājus. Ķēros klāt pie slepkavību izmeklēšanas, bet 
pēdas nekādas nebij atstātas, pat mazi bērniņi bij nokauti. Notikumu vietā 
atradām vienu izšautu brauniņa34 patronu un rokas granātu ar kapseli. Visas 
zīmes rādīja, ka vainīgie būs sarkanarmisti bijuši, lai gan no apkārtējiem 
zemniekiem neviens nevarēja pateikt, kad būtu cauri gājušas kara spēka 
daļas, un tā neizdevās vainīgos noķert. Drujas apkārtnes muižas tika laupītas 
un dedzinātas uz nebēdu. Tika sperti visi soļi priekš laupīšanu apturēšanai, 
kas arī izdevās.

Tika arestēti divi kulaki baltgvardi, kas visnežēlīgākā kārtā bij spīdzinājuši 
zemniekus. Abi kulaki tika nošauti. Tad vēl arestējām divus kulakus, kuri 
bij noslepkavojuši vecīti zvejnieku par to, ka tas, bada spiests, viņu laukā 
kartupeļus racis, lai turpat uz vietas viņus izvārītu. Vācu policija pie minētiem 
kulakiem bikses ar asinīm bij atraduši, bet ar vairāk tūkstošiem naudas 
kulaki bez soda bij vaļā tikuši. Abi kulaki tika nošauti. Kulaku manta, daļa 
no tās (viena govs, barība govij un daļa no labības) tika konfiscēta par labu 
noslepkavotā atraitnei un 15 gad[us] vecam dēlam. Miestā izlikām oficiālu 
paziņojumu par 4 kulaku nošaušanu. Iedzīvotāji ar tādu mūsu rīcību bij ļoti 
apmierināti. Liela cīņa bij jāiztura ar kara spēku, jo tas rīkojās ļoti nelikumīgi, 
konfiscēdams un rekvizēdams, kas tik priekšā nāk. Aizzēģelēju Drujas 
patērētāju biedrību par to, ka tā slepeni preces prom veda. Par Patērētāju 
biedrības priekšsēdētāju bij katoļu mācītājs. Tam liku atnest protokolu 
grāmatas. Mācītājs to neizpildīja, bet gan atrada par vajadzīgu laisties lapās. 
Aizsūtīju pie viņa izdarīt kratīšanas. Uz krāsns paslēpti tika atrasti 18 000 
rub[ļi], kurus konfiscējām. Vietējai Revolucionārai komitejai uzdevām 
par pienākumu konfiscēt visu viņa mantu. Tāpat patramdījām arī Drujas 
tirgotājus, kas krāpa iedzīvotājus ar nepareiziem svariem. (Mārciņas vietā 
trīs ceturtdaļas.) Vienam tirgotājam par tādu krāpšanu uzlikām 1000 rub[ļu] 
kontribūciju, par ko paziņojām iedzīvotājiem. Ar to pietika. Otrā dienā visi 
tirgotāji nesa uz Revkomu savus svarus pārbaudīt. Glezna bij sevišķi skaista.

Drujā dabūju zināt, ka piecdesmit verstis attālu atrodas baltie. Sūtīju 
cilvēkus viņiem priekšā. Izdevās atbruņot dažus, kurus turpat uz vietas 
nošāva, bez kādas izmeklēšanas, jo citādi nebij iespējams. Turpat atradās divi 
vācu žandarmi ar ložmetēju. Barons Engelhardts35, slims būdams, dabūjis 
zināt, ka mūsējie tuvojas, ar automobili aizbēdzis ar abiem žandarmiem. 
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Vietējie iedzīvotāji bij pastāstījuši, ka pa ceļu bēgot viens muižnieks uz 
vācu pusi ar visiem lopiem un lielu baru zirgiem. Pakaļ dzenoties, noķērām  
14 zirgus un 14 govis. Lopus nodevām Drujas Revkomam. Engelhardta 
muižā36 nodibinājām kalpu padomi, kurai uzdevām par pienākumu visas 
muižā atrodošās lietas uzrakstīt un apsargāt, Drujas apkārtnē neskaitāmā 
daudzumā bij dzeloņu drāts, kroņa vāģi un ķēķi. Tos visus caur pavēli likām 
savest vienā vietā un atstājam vietējā Revkoma rīcībā.

Pēc tam ar steigu braucām uz Maļinovku netālu no Dvinskas. Vajadzēja 
darīt kaut ko, lai zemnieki neizlaupītu un nenodedzinātu muižas. Maļinovkā 
arestējām veselu partiju, bet vēlāk izrādījās, ka tie visi bezzemnieki un 
strādnieki, tā ka viņi bij jāpalaiž vaļā. Tiesas organizētas nava. Cietumu 
nava.

Jāpiezīmē, ka vēl pie Drisas mēs vedām sarunas ar vācu zaldātiem, kuri 
iznesa rezolūcijas, ka cīnīsies pret kapitālismu un muižniekus sev līdzi 
nevedīs. Solījumu šo gan viņi neizpildīja, bet tilti visi tika atstāti veseli. 
Varbūt tās sarunu sekas. Dvinskā bijām tikai vienu dienu: evakuēto apgabalu 
komisārs un Sīpols ieteica mums labāki braukt tūliņ uz Kreicburgu, jo tur 
mēs esot daudz nepieciešamāki. Otrā dienā pēc aizbraukšanas bij izsludinātas 
vēlēšanas Jēkabmiestā. Aizgāju turp un liku priekšā, ka lai Padomē ieietu 
komunisti. Tika izvēlēti viens strādnieks un pārējie komunisti. Partijas biedri 
pulciņu bij nodibinājuši jau vācu laikā. Aizbraucu pie bērzgaliešiem. Tur jau 
bezzemnieku padome bij nodibināta, kurā iegāja divi skolotāji mazinieki un 
viens saimnieks, kuri tika izsviesti no padomes, un vietējiem tika paskaidrots, 
kādēļ tas tiek darīts, par ko viņi bij apmierināti un pieņēma rezolūciju mūsu 
garā.

Otrā dienā braucu uz Āžu pagastu un savus cilvēkus nosūtīju uz Kalsnavu 
pēc Andreja Niedras. Āžu pagastā padomes vairākums bij saimnieki kulaki, 
kuri bij jāizmet. Āžu pagastā vēl bij vācieši, kuri jauca nost telefonu staciju 
un visus aparātus prom veda. Vedu ar viņiem sarunas, lai atstāj telefonu 
staciju un lokomotīves, un vagonus (no Āžu pagasta iet šaursliežu dzelzceļi). 
No sākuma vācieši bij asi, bet vēlāk piekāpās: atstāja telefonu staciju uz  
20 kilometriem, 1 lokomotīvi un 8 vagonus. Beigās aicināja līdzi arestēt viņu 
leitnantu, uz ko mēs neielaidāmies.

Kalsnavā sasaucām bezzemnieku sapulci, kur izvēlēja padomi, to pašu 
darījām arī Kalsnavas apkārtnē. Arī Madonā sasaucām mītiņu. Revkoms 
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tur jau bija izbīdīts. Mītiņš notika tirgus laukumā, tā kā gadījās taisni tirgus 
diena. Madonas apkārtnē 9 pagastos noorganizējām padomes, un Lubānā 
noorganizējām padomi. Pirmā izvēlētā padome atteicās strādāt, gribot 
ar saimniekiem kopā. To patriecām pie velna, un sastādījām jaunu, kura 
darbojās enerģiski. Lubānas apkārtni apbraukājām, meklēdami ieročus un 
mežos valdības vīrus. Vietalvā noorganizējām padomi. Lubānā vairākus 
arestējām un nosūtījām biedram Lācim37 uz Vec-Gulbeni. Kalsnavā arestējām 
lielu partiju vecus provokatorus un dažus līdējus, tos nodevām Stukmaņu 
Revkomam, jo mums pret viņiem nebij nekādu apvainojumu materiālu. 
Lubānā arestējām vienu Cēsu žandarmu.

Stukmaņos notika bruņota aplaupīšana no kara spēka. Vainīgos arestējām 
pie laupīšanas vietas. Visi bij no 2. Novgorodas pulka38 izlūku nodaļas, arī tos 
nosūtījām uz Vec-Gulbenes Revolucionāro tribunālu.

Glazmankas39 miestiņā (3 verstis no Stukmaņiem) sasaucām bezzemnieku 
sapulci, kur izvēlēja pagaidu padomi no 7 cilvēkiem. Padome tur jau bij 
izvēlēta, to atcēla, un es trīs locekļus no viņiem arestēju: priekšsēdētāju, viņa 
biedru un vienu pārtikas komitejas locekli par blēdībām ar miltiem. Visus tos 
nosūtījām uz Vec-Gulbenes tribunālu.

Iršu pagastā izdarījām kratīšanas pie tiem vīriem, kas veduši Ulmanim 
pateicības rakstu. Arestējām kādu Kalniņu, kurš pagastā aģitējis, ka 
vienīgais glābiņš no lieliniekiem esot angļi. Kalniņa tēvs apvainoja vienu 
mūsu darbinieku bezzemnieku padomes klātbūtnē, ka šis par viņa dēla 
atsvabināšanu pieprasījis no viņa 50 rbļ. Pie nopratināšanas vecis atzinās, ka 
viņš to izdomājis, gribēdams savu dzīvību. Abi Kalniņi tika nošauti, un Iršu 
pagasta padomei par to paziņots.

Aiz Jaunjelgavas mani cilvēki bij aizgājuši kara spēkam priekšā, kur bij 
iznākusi kauja ar baltajiem. Mūsējie bijuši 4, bet baltie 12. No baltiem 2 krituši. 
Mūsu ložmetējnieku gribējuši ielenkt baltie, bet šis izšāvis visas patronas un, 
kad vairs neko nebij varējis darīt, tad meties bēgt. Ložmetējs gan bij jāzaudē. 
No baltiem daži esot ievainoti.

Daudzevā tika nošauts viens barons “bēgot”. Citādi nebij iespējams.  
3. pulks40 vēl nebij Daudzevā, un dzīvu šo izvest nav bijis iespējams.

Mēs tikām strādājuši arī kultūras darbu (padomes vēlēšanas, mītiņu 
sasaukšanu), lai gan tas nebij mūsu tiešais uzdevums, bet, ja apstākļi to 
spieda, tad neatteicāmies, bet ķērāmies pie tā darba ar prieku. Arestēto mums 
ir bijis ļoti daudz, daļa ir aizsūtīta uz Vec-Gulbenes tribunālu, daži nošauti un 
daudzi pēc pamatīgas nopratināšanas vaļā palaisti.
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Kad Peča41 pirmo reizi iebrauca Stukmaņos, kur mēs stāvējām un gaidījām 
uz Kokneses tilta izlabošanu, tiešām nevarēju ar viņu runāt par to, kas bij 
vajadzīgs. Peča man teica, ka nevajagot cilvēkus sūtīt uz Rīgu un Jelgavu, 
ka mēs esam tikai priekš kara izlūkošanas. Kad es sāku aizrādīt, ka lietas 
apstākļi ir citādi, viņš teica, lai nemaisoties Kultūrnodaļas darbā. To darbu 
varēšot strādāt tad, kad Rīga un Jelgava būšot ieņemtas. Es redzēju, ka Pečs 
runāja absurdu, un neatradu par vajadzīgu viņu pārliecināt tālāk.

Beigās Peča man pateica, ka es neesot nodaļas vadītājs, bet tas esot 
Sproģis41. Es teicu, ka nodaļu nevienam nenodošu, kamēr nebūs rīkojums no 
b[ie]dr[a] Lencmaņa jeb C.K.

Tad vēl nezinu, no kā Pečs liek vadīties, izdodams Zeltiņam43 milzīgi lielas 
naudas summas, un tas cilvēks iet, kur tik viņš grib. B[ie]dr[s] Priede44 zina 
tuvākas ziņas, ka esot Peča nodibinājis контр-разведку45 ar Sproģi priekšgalā.

B[ie]dr[i] Lencmani, esiet tik labs un atsūtiet komisiju, kura pieņem 
politiskās nodaļas papīrus un lietas.

17./I/[19]19. g. Zariņš
LVA, P-10. f., 1. apr., 49. l., 29.–31. lp.
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padomju. Sk.: LVA, PA-55. f., 2. apr., 3. l., 3. lp.
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4. apr., 24. l., 91. lp.

24 Iespējams, domāts Mārtiņš Frīdrihsons (1888–?).
25 Iespējams, domāts Rūdolfs Eglītis (1881–1954).
26 Darbinieks (krievu val.).
27 Madonā.
28 Lubānā.
29 Vietalvā.
30 Jānis Lencmanis (1881–1939). Viens no LSD līderiem. 1918. gadā  Maskavas kara komisariāta 

politdaļas priekšnieks, Jaroslavļas Revolucionārās kara komitejas priekšsēdētājs, piedalījās 
Jaroslavļas sacelšanās apspiešanā. 1919. gadā Padomju Latvijas valdības priekšsēdētāja 
vietnieks un LSPR iekšlietu komisārs, Padomju Latvijas armijas Revolucionārās komitejas 
loceklis.

31 Sarkanās armijas Pleskavas strēlnieku divīzija Drisu ieņēma 26. novembrī. Šeit divīzija 
sadalījās divās kolonnās – 3. brigāde devās uz Daugavpili, bet 2. brigāde – uz Svenčoņiem.

32 Ārkārtējā komisija (krievu val.). J. Zariņa vadītajai grupai bija Viskrievijas Ārkārtējās komisijas 
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šīs komisijas vietējās nodaļas. Sk.: LVA, PA-32 f., 1. apr., 5. lp., 34. lp.

33 Domāta revolucionārā kara komiteja.
34 Domāta “FN-Browning” sistēmas pistole.
35 Barons Vilhelms Engelharts (1862–1921). 1919. gadā viņš bija Baltijas landesvēra kavalērijas 

diviziona komandieris, pēc Rīgas ieņemšanas – Rīgas pilsētas komandants.
36 Vecbornes muiža pie Kaplavas, tā atrodas aptuveni 20 km attālumā no Drujas.
37 Alfrēds Lācis (1882–1938). 1918. gada decembrī nosūtīts uz Latviju kā Viskrievijas Ārkārtējās 

komitejas pilnvarotais. Malienas (Vecgulbenes) revolucionārā tribunāla priekšsēdētājs līdz 
1919. gada 18. janvārim. Vēlāk A. Lācis strādāja LSPR Iekšlietu komisariātā un darbojās kā 
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas instruktors.

38 Domāta Sarkanās armijas 2. Novgorodas divīzija, kuras 3. brigāde (8., 9. un 10. strēlnieku 
pulks) decembra sākumā iebruka Ziemeļvidzemē. 

39 Gostiņi.
40 Domāts 3. latviešu strēlnieku pulks, kas Daugavpilī ieradās 1918. gada 18. decembrī, bet  

27. decembrī ieņēma Daudzevu.
41 Domāts Jānis Pieče. 
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42 Iespējams, domāts Augusts Sproģis (1887–1975).
43 Iespējams, domāts Mārtiņš Zeltiņš (1883–1933).
44 Iespējams, domāts Frīdrihs Priede (1893–?). 1918. gadā viņš strādāja Maskavas kara komi-

sariātā, gada beigās Rietumu  armijas Latvijas armijas grupas politiskās nodaļas priekšnieka 
vietnieks. 1919. gadā LSPR Iekšlietu komisariāta pilnvarotais, organizēja partizānu vienību 
darbību ienaidnieka aizmugurē.

45 Pretizlūkošanu (krievu val.). 

organization of soviet power 
in latvia november – december 1918

On November 18, 1918 the Independent Republic of Latvia was proclaimed. 
Four days later the Red Army invaded Latvia  from the Soviet Russia. The 
period of struggle for freedom  began. In the end of 1918 the Republic of 
Latvia did not possess sufficient armed forces to stop the invasion of the Red 
Army. In a short time the enemy occupied almost the whole territory of Latvia  
( with the exception of Liepāja and neighbouring districts).  The provisional 
soviet government which was established in Russia and led by Pēteris Stučka 
proclaimed soviet power in the occupied parts of Latvia.

At that time the communist underground of Latvia was too small 
numerically to be able to take over power, that is why the organization of the 
soviet power (taking over power, organization of soviet institutions, struggle 
against the opposition of the new regime) was mostly in the hands of the 
Latvian communist groups which had been sent from the Soviet Russia. 
These groups usually operated independently without the control of the 
central authorities. They had a broad mandate.

Glimpses of organization of the soviet power can be found in various 
sources but among the   most valuable ones are the reports and activity reports 
produced by communists themselves. In this issue  the reports of Jānis Zariņš 
(1886–1965)  from the repositories of the Latvian State Historical Archives 
concerning the activities of his group in the Eastern part of Latvia in the end 
of 1918 are published. Jānis Zariņš took active part in revolutionary events 
in Russia. In 1917 he participated in the organization of the Red Guards 
formations  in Moscow. In 1918 Zariņš became the head of the political 
division of the Moscow War Commissariat. On November 20, 1918 39 ethnic 
Latvians, employees of the division led by Zariņš were sent to Latvia. The 
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reports contain detailed descriptions of the activities of the Zariņš’ group, 
problems it encountered as well as the description of the overall situation 
in the Eastern part of Latvia. The group was engaged in the establishment 
of the soviet institutions, conducted military operations, fought against 
the arbitrariness of the Red Army and carried out repressions against the 
inhabitants of Latvia.

Keywords: organization of the soviet power, Latvian Socialist Soviet Republic, 
Latvian War of independence, Jānis Zariņš, Red terror.
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