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VĒSTURE

Ēriks Jēkabsons

STĀVOKLIS LATGALĒ 1920. GADA FEBRUĀRĪ: KARA 
SANITĀRĀS PĀRVALDES PRIEKŠNIEKA VIETNIEKA 

ALBERTA BRAMBATA ZIŅOJUMS*

Avota publikācija veltīta Latvijas armijas Kara sanitārās pārvaldes priekšnieka palīga Alberta 
Brambata ziņojumam par inspekcijas braucienu uz Latgales pilsētām un miestiem neilgi pēc 
atbrīvošanas no Padomju Krievijas Sarkanās armijas, kā arī uz Vecgulbeni 1920. gada februārī, 
kad vēl notika karadarbība Austrumu frontē. Ziņojumā atspoguļoti apgabala smagie sanitārie 
apstākļi, ko radīja tīfa un citu slimību epidēmijas. Šādā vidē atradās iedzīvotāji un bija jāsāk 
darboties Latvijas iestādēm.
Atslēgvārdi: Neatkarības karš, Latvijas armija, Latgale, sanitārā situācija, tīfa epidēmija.

Neatkarības kara laikā un pēc tā Latvijas valdībai viena no būtiskākajām 
risināmajām problēmām bija iedzīvotājus tieši iespaidojošās slimību 
epidēmijas, ko izraisīja ilgstošā karadarbība un ar to saistītā sanitārā stāvokļa 
pasliktināšanās, kā arī nepietiekamais uzturs. Īpašu intensitāti epidēmijas 
sasniedza 1919.  gadā, sevišķi tā sauktajā Padomju Latvijā, taču šajā laikā 
sarežģītās situācijas dēļ slimību pilnīga uzskaite tika veikta vienīgi atsevišķās 
vietās, pirmkārt jau Rīgā. 1920.  gadā, situācijai zināmā mērā stabilizējoties, 
Latvijā tika reģistrēti 5501 dizentērijas (tolaik dēvēta par asinssērgu), 5021 
izsituma tīfa, 1458 vēdera tīfa, 687 atguļas tīfa, 2498 šarlaka, 1021 masalu, 
1167 difterijas un 368 baku gadījumi. Turklāt tīfa un dizentērijas izpausmēm 
bija epidēmisks raksturs. 

1919. gada 3. decembrī Latvijas armijas virspavēlnieks īpašā pavēlē noteica, 
ka māju īpašniekiem un praktizējošiem ārstiem 24 stundu laikā jāsniedz ziņas 

* Publikācija sagatavota Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta nr. lzp-2018/2-0147 “Karš 
un sabiedrība 1914–1921”  ietvaros.
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varas iestādēm par katru saslimšanas gadījumu ar tīfu, holeru, asinssērgu u. c. 
Pamats minētajam bija mirstības īpatsvars, jo 1919. gadā tīfa un asinssērgas 
saslimšanas gadījumos tie bija 20–22 %, nesaudzējot arī mediķus, piemēram, 
1920. gada aprīlī no tīfa mira Rīgas Kara slimnīcas ārste Elizabete Krīgere.

Taču kulminācija Latvijā lipīgo slimību izplatībā bija sasniegta 1920. gadā 
Latgalē, kur līdz augustam norisinājās arī karadarbība ar Padomju Krievijas 
Sarkano armiju un kur bija koncentrēts liels daudzums karaspēka. Kopumā šī 
gada laikā slimnīcās tika ārstēti 5218 ar dažādiem tīfa paveidiem slimi karavīri, 
1719  – ar dizentēriju, 1689  – ar gripu un 802 karavīri  – ar citām lipīgām 
slimībām. Tīfa epidēmija 1919.–1920. gada mijā Latvijā pastiprinājās sakarā ar 
slimības izplatību Padomju Krievijā un Igaunijā internētajā pretboļševistiskajā 
Krievijas Ziemeļrietumu armijā, turklāt 1920.  gada janvārī Latvijas armija 
sadarbībā ar Polijas armiju ieņēma Latgali, padzenot no tās Padomju Krievijas 
Sarkano armiju un saskaroties ar boļševiku varas laika izraisītajām smagajām 
sociālajām sekām epidēmiju pārņemtajā apgabalā.

1920. gada 1. februārī Amerikas Sarkanā Krusta Latvijas misijas vadītāja 
vietnieks Hjū Grifins (Griffin) telegrafēja uz Parīzi, ka Daugavpils slimnīcā 
ir 250 jauni tīfa gadījumi un vēl 200 gadījumu ir arī starp Daugavpils 
civiliedzīvotājiem, kuri ārstējas mājās, bet 3. februārī, ka Baltijas valstīs 
konstatēti 10 000 jauni saslimšanas gadījumi ar tīfu. Apmēram puse no tiem 
bija Igaunijā, taču arī Rīgā – 300, Jelgavā – 150, Valmierā – 50, bet Daugavpilī – 
500 gadījumu. Līdzīga situācija bija arī citur Latgalē.

Sanitārā situācija, kas tieši iespaidoja slimību izplatīšanos, apgabalā bija 
katastrofāla, un to apliecina arī Amerikas Sarkanā Krusta ierēdņa Deila 
Hotona (Houghton) detalizētais ziņojums par situāciju Viļānos, Preiļos, Višķos, 
Daugavpilī, Rēzeknē, Ludzā, Kārsavā un Viļakā. Ziņojums tapa tajā pašā dienā, 
kad tādu rakstīja Latvijas armijas Kara sanitārās pārvaldes priekšnieka palīgs 
Alberts Brambats (sk. dokumentu).  D. Hotons pavadīja braucienā pa Latgales 
pilsētām Ministru prezidentu Kārli Ulmani un citas amatpersonas, sākot to 
4. februārī no Viļāniem, tātad apmēram tajā pašā laikā, kad A. Brambats, kurš 
inspekcijas braucienu sāka no Rēzeknes 6. februārī. Tādējādi abi ziņojumi 
faktiski viens otru būtiski papildina, turklāt abiem aprakstot arī situāciju 
Rēzeknē, Ludzā un Kārsavā, kurās viesojās abu ziņojumu autori (pārējās ap-
meklētās vietas nepārklājās).
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Publicētais Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Kara 
sanitārās pārvaldes fondā esošais Latvijas armijas Kara sanitārās pārvaldes 
priekšnieka palīga Alberta Brambata ziņojums atspoguļo sarežģīto sanitāro 
situāciju, kādā atradās Latgales iedzīvotāji un iestādes, apstākļus, kādos bija 
jāsāk darbs Latvijas varas iestādēm Latgalē un arī Vecgulbenē pēc apgabala 
atbrīvošanas no boļševiku varas 1920. gada sākumā (Vecgulbene un Balvi gan 
bija atbrīvoti jau 1919. g. vasarā, taču līdz 1920. g. janvārim pastāvīgi atradās 
tiešā piefrontes joslā, turklāt šis frontes posms līdz minētajam laikam bija 
igauņu karaspēka kontrolē).

Dokuments liecina par kara un vietējo Latgales ārstu, arī zemākā medicīnas 
personāla darba apstākļiem tūlīt pēc apgabala ieņemšanas (pirms bija saņemta 
Amerikas Sarkanā Krusta sniegtā palīdzība medicīnas iestādēm ar medicīnas 
inventāru, medikamentiem u.  c.). Tas parāda līdz šim mazāk zināmu, taču 
neatņemamu Latvijas Neatkarības kara vēstures sastāvdaļu, ko nepieciešams 
izpētīt, lai pilnībā izprastu minētā kara norises.

Kara sanitārās pārvaldes priekšnieka 
palīgs Alberts Brambats. 

Foto no virsnieka personas lietas. 
LVVA, 5601. f., 1. apr., 890. l., 10. lp.
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Alberta Brambata ziņojums Kara sanitārās pārvaldes priekšniekam 
Pēterim Sniķeram. Rīga 1920. gada 14. februāris. Fragments. 

LVVA, 3413. f., 1. apr., 404. l., 36. lp.
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Alberts Brambats ziņojumā aplūko arī Vecgulbenē dislocēto un Armijas 
saimniecības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu  – maizes ceptuves, 
lopkautuves, desu darbnīcas, noliktavu  – darbību, asi vēršoties pret tajā 
vērojamajiem trūkumiem un prasot tos novērst. Aprakstītā netīrība un 
nolaidība, kā arī pret to vērstās A. Brambata kritikas fakts kā tāds arī apliecina 
Latvijas armijā pastāvējušo apstākļu sarežģītību un augstākās militārās vadības 
cīņu ar trūkumiem, kas pakāpeniski tika novērsti. Tomēr šajā situācijā bija 
pilnīgi skaidrs, ka apgādes sistēmā un karavīru sadzīvē sanitārās nekārtības 
bija viens no bīstamākajiem faktoriem slimību izplatības veicināšanā, cita 
starpā tas varēja ietekmēt arī dizentērijas izplatību Latgales reģionā 1920. gada 
pavasarī un vasarā, kas sekoja. 

Publicētajā dokumentā maksimāli saglabāta autora oriģinālrakstība un 
stils, nepieciešamības gadījumā sniedzot skaidrojumus un komentārus.

1 Īss pārskats par veselības stāvokli Latvijā 1922. gadā. Policijas Vēstnesis. 1923. 24. aug. Par dizen-
tērijas izplatību sk.: Jēkabsons, Ē. Dizentērijas epidēmija Latvijā: ieskats Neatkarības kara vēsturē  
1920. gadā. Latvijas Vēstnesis. 2020. 9. apr. Pieejams: https://lvportals.lv/norises/315032-dizen-
terijas-epidemija-latvija-ieskats-neatkaribas-kara-vesture-1920-gada-2020?fbclid=IwAR2aZoi1_
gPR1nClim1z4m-jggrDO4XxWbfgBuurXE-OcUU2cSaaQv7jOo8 [skatīts 12.07.2020.].

2 Sk.: Mīlenbahs, V. Zīdaiņu mirstība un iedzīvotāju kustība Rīgā 1911.–1924. gados. Latvijas Ārstu 
Žurnāls. 1926. Nr. 3/4. 71. lpp.; Jēkabsons, Ē. Sievietes un armija: ārste Elizabete Anna Krīgere – 
dzīvība par Latviju Neatkarības kara laikā. Tēvijas Sargs. 2018. Nr. 7. 30., 31. lpp.

3 Apsardzības ministrijas darbība no 1920. gada 18. novembra līdz 1921. gada 18. novembrim. 
Valdības Vēstnesis. 1921. 22. nov.

4 Hoover Institution Archives, American National Red Cross, box 176-7; 180-10.
5 Sk. arī: Gīle, I. Sanitārā situācija Latgalē Neatkarības kara laikā 1920.I–VIII: Latvijas armijas 

konteksts. Grām.: Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXV starptautisko zinātnisko 
lasījumu materiāli. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2016.  
75.–81. lpp.

6 Sk.: Stāvoklis Latgalē 1920. gada februārī: Amerikas Sarkanā Krusta ierēdņa D. Hotona redzējums 
= Situation in Latgale in February 1920: Vision of American Red Cross Official Dale Houghton. 
Latvijas Universitātes Žurnāls: Vēsture (Journal of the University of Latvia: History). 2016. Nr. 2. 
163–190. lpp.

7 Sk.: Jēkabsons, Ē. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1921. gadā. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2018. 617.–686. lpp.

8 Par Latvijas armijas kara medicīnas jomu Neatkarības kara laikā sk. arī: Gīle, I. Latvijas armijas  
1. Kurzemes divīzijas lauka lazarete Neatkarības kara laikā (1919–1920). Grām.: Mēs laikā, telpā un 
attīstībā. I daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2015. 77.–86. lpp.; Gīle, I. Latvijas Kara slimnīcas 
nozīme un darbība Neatkarības kara laikā, 1919.–1920. gadā. Grām.: Rīga un rīdzinieki arhīva 
dokumentos. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2015. 122.–143. lpp. [Latvijas Valsts vēstures arhīva 
zinātniskie lasījumi, I], u. c. Innas Gīles darbus. 

9 Par Latvijas armijas intendantūras (kara saimniecības) lomu un nozīmi sk.: Ciganovs, J. Latvi-
jas armijas intendantūras dienesta darbība Neatkarības kara laikā: 1918.–1920. g. Latvijas Kara 
muzeja gadagrāmata, XVI. Rīga, 2013. 30.–53. lpp. 

ATSAUCES UN PIEZĪMES
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Kara sanitārās pārvaldes priekšnieka palīga A. Brambata1 ziņojums 
pārvaldes priekšniekam P. Sniķeram2

Rīgā 1920. gada 14. februārī

Ziņoju, ka Jūsu uzdevumā es tiku apbraucis Latgales fronti, lai iepazītos ar 
minētās frontes sanitāriem apstākļiem. Atgriezies no komandējuma, sniedzu 
Jums sekošu pārskatu:

Apmeklējis dažus Latgales miestus un pilsētas, kuri neilgi atpakaļ atbrīvoti 
no lielinieku kara pulkiem, manu uzmanību sevišķi saistīja lielā netīrība, kādu 
tie pēc sevis tur atstājuši: dzelzceļu piestātnēs3 un viņu apkārtnēs, miestos un 
pilsētās uz ielām, sētās un dzīvojamās ēkās novērojama bija vislielākā netīrība; 
dažas dzīvojamās ēkas, par ko es personīgi pārliecinājos Rēzeknē, Ludzē4 un 
Korsovkā5, bija tā piegānītas, ka varēja domāt, ka lielinieki tās izlietojuši par 
atejas vietām.

Tagad, ziemas laikā, visus šos netīrumus sedz vēl diezgan bieza sniega 
kārta, bet viegli iedomāties, kādi izskatīsies Latgales miesti un pilsētas, kad 
sniegs būs nokusis.

Nopostītas un piegānītas sētas un mājas, utis un sērgas6 ir tas mantojums, 
ko Padomju Krievija atstājusi izmocītai Latgalei. 

Vispirms es apmeklēju Rēzekni7 kā Latgales galveno dzelzceļa mezglu, caur 
kuru notiek visdzīvākā karavīru kustība uz fronti un no frontes, kā arī slimo 
un ievainoto evakuācija. Rēzeknē es tiku apskatījis visas kara un komunālās 
sanitārās iestādes, par kurām varu sniegt sekojošas ziņas:

1 Alberts Brambats (1884–1943), ārsts. 1914.–1918. gadā ārsts Krievijas armijā, no 1918. gada 
sākuma strādāja par Valmieras pilsētas Sērgu nodaļas un bakterioloģiskā kabineta vadītāju. No 
1918. gada decembra ārsts Rīgas pilsētas 2. slimnīcā. No 1919. gada augusta Latvijas armijā, Kara 
sanitārās pārvaldes priekšnieka palīgs. Ārsts pulkvedis-leitnants (1919. g. decembrī; apstiprināts), 
ārsts pulkvedis (1920. g. novembrī), ārsts ģenerālis (1938. g.). No 1933. gada Apgādes pārvaldes 
Sanitārās daļas un kara sanitārpriekšnieks. No 1936. gada kara sanitārais priekšnieks Kara 
sanitārajā inspekcijā. Gājis bojā padomju ieslodzījumā.

2 Pēteris Sniķers (1875–1944), kara ārsts. No 1919. gada jūlija Latvijas armijas Kara sanitārās 
pārvaldes priekšnieks un kara sanitārinspektors (līdz 1933. g.), vēlāk ārsts ģenerālis.

3 Domātas dzelzceļa stacijas.
4 Domāta Ludza.
5 Domāta Kārsava.
6 Domātas infekcijas slimības.
7 Rēzekni 1920. gada 21. februārī bija atbrīvojuši Latvijas armijas Vācu zemessargi (bijušais 

Landesvērs).



ĒRIKS JĒKABSONS144

Kurzemes divīzijas lauku lazarete8 ierīkota Rēzeknes amatniecības 
skolā – piemērotās telpās, kuras par nožēlošanu stipri cietušas no lielinieku 
saimniekošanas, tā ka ir bijis vajadzīgs izdarīt nepieciešamu remontu, kurš vēl 
nav pabeigts un kurš pēc Kurzemes divīzijas ārsta Rubina9 domām izmaksāšot 
2–3 tūkstot[s] rubļu. Lazarete ierīkota uz 125 gultām (priekš veneriskiem 20, 
priekš interniem 55 un priekš ķirurģiskiem 50 gultas). Priekš sērgu nodaļas 
telpas vēl nebija atrastas, bet, ka sērgu nodaļa Rēzeknē vajadzīga, to rādīs mans 
turpmākais ziņojums. 

Kurzemes divīzijas lauku lazaretes slimnieku palātas, kuras bija labi 
apsildītas un vēdinātas, ar savu tīrību, tīro gultas un slimnieku miesas veļu 
atstāja vislabāko iespaidu. Šeit varētu atzīmēt vannas ietaises un atejas vietas 
trūkumu augšējā stāvā, kuras vēl nebija ierīkotas. Lazaretē 6.  II  [19]20. g. 
pusdienā bija laba zirņu zupa ar cūkas gaļu. Slimnieki ar ēdienu un kopšanu 
ļoti apmierināti. 6.  II  [19]20.  g. lazaretē atradās 67 slimnieki, no kuriem 
39 ķirurģisk[o] (starp viņiem 19 ievainoti), 11 venerisk[o], 6 interno un  
11 slimnieki ar nenoskaidrotu diagnozi.

Kurzemes divīzijas lauku lazaretei pagaidām tika nodots ķīmiski 
bakterioloģiskais kabinets kā bijušais Krievijas zemstes savienības10 īpašums, 
kurš tika atrasts kādā privātā mājā un kuru lielinieki bija pametuši Rēzeknē. Šis 
kabinets tika nekavējoši pārvests uz Kurzemes divīzijas lauku lazaretes telpām.

Ventspils stacijā11 Kurzemes divīzijas lauku lazarete vienā no stacijas ēkām 
ierīkojusi ārstniecības punktu (prijemnyj pokoj12) priekš caurejošām karaspēka 
daļām, kur tiek dežurēts dienu un nakti, kā arī turpat priekš evakuējamiem 
slimniekiem un ievainotiem ierīkotas 2 istabas.

Rēzeknē atrodas arī Vācu zemes sargu (Landesvēra) lazarete, kura pagaidām 
ierīkota kādā privātā mājā Nikolaja ielā13 Nr. 25. Telpas maz piemērotas 

8 Jābūt lauka lazarete.
9 Alfreds Andrejs Rubins (1893–1968), ārsts. No 1919. gada maija ārsts Latvijas Pagaidu valdības 

bruņotajos spēkos, pēc tam Latvijas armijā. No 1919. gada augusta 2. Ventspils kājnieku pulka 
vecākais ārsts, 1920. gada februārī–1921. gadā Kurzemes divīzijas ārsta vietas izpildītājs. Ārsts 
kapteinis (1920. g.).

10 Zemste – pašvaldības iestāde Krievijā (izņemot Baltijas guberņas) līdz 1917. gadam, Zemstu 
savienība – pašvaldību organizācija.

11  Par Ventspils staciju dēvēja Rēzeknes 2. staciju kā uz Ventspils–Maskavas–Ribinskas dzelzceļa 
līnijas esošu satiksmes punktu.

12  Pieņemamā telpa (krievu val.).
13 Tagad Atbrīvošanas aleja Rēzeknē.
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lazaretes prasībām, un lazarete[s] iekārta bija pagaida rakstura: dažās palātās 
slimnieki gulēja uz grīdas uz salmiem, citās uz dēļu nārām.

Lazaretes pārzinis14 paskaidroja, ka īstā slimnīcas iekārta vēl neesot 
pārvesta no Jēkabmiesta15 uz Rēzekni, kā arī neesot vēl pabeigts remonts 
vīriešu ģimnāzijā, kur priekš Landesvēra tiekot ierīkota lazarete uz 120 gultām 
un turpat dārza mājā sērgu nodaļa uz 30 slimnieku gultām.

6. II [19]20. g. lazaretē atradās 65 slimnieki, no kuriem 3 ar izsituma tīfu 
un 5 ar nenoskaidrotu diagnozi. Pie lazaretes atradās 2 (autoklāvu veida) 
dezinfekcijas kameras, no kurām mazākā tikšot norīkota uz Ludzi tur atrodošos 
kara spēka daļu vajadzībām, bet lielākā paliekot Rēzeknē, kura pagaidām tiek 
izlietota arī priekš Kurzemes divīzijas lauku lazaretes vajadzībām. 

Apskatīju arī Rēzeknes pilsētas slimnīcu, kura ierīkota 7 nelielās koku 
barakās, no kurām dažas atrodas ļoti bēdīgā stāvoklī. Tas sakāms sevišķi par 
lipīgo slimnieku barakām, vienā no kurām – nelielā istabā gulēja 9 kareivji ar 
izsituma tīfu, pie kam gultas aiz telpu trūkuma atrodas cieši blakus viena otrai. 
Caur nepietiekošu apkurināšanu un vēdināšanu gaiss istabā bija nepanesams, 
arī slimnieku gultas veļa nebija tīra. Citās lipīgo slimnieku barakās, kur gulēja 
civilpersonas, apstākļi nebija labāki, arī tās pārpildītas ar slimniekiem, caur ko 
gaiss bija sabojāts, slimnieku gultas veļa netīra, gultās varēja redzēt pat utis. 
Slimnīcas pārzinis paskaidroja, ka slimnīcai trūkstot veļas, medikamentu, 
pārtikas vielas un malkas, – tā ka telpas nevarot pienācīgi apsildīt.

Priekš kareivjiem produkti tiek izsniegti no Kurzemes divīzijas lauku 
lazaretes, un ēdiens gatavots sevišķā katlā, tā ka kareivji ar ēdienu bija 
apmierināti. Slimnīcai trūkst dezinfekcijas ietaises, jo tas nelielais sabojātais 
Hēliusa aparāts,16 kurš atradās slimnīcas sētā un kurš šad un tad ir ticis 
likts darbā, ar savu mazvērtību nekādā ziņā nevar apmierināt dezinfekcijas 
prasības, kālab nav ko brīnīties, ka slimnieku gultās atrodamas utis. Arī 
izveseļojušies tiek izrakstīti nedezinficētās drēbēs, ļoti bieži pat nemazgāti, ko 
aiz nepietiekošas vannas ietaises un malkas trūkuma pie visiem izrakstiem 
neesot iespējams izdarīt. Slimnīcā nodarbojas 3 ārsti (no kuriem viens slims), 
7 māsas, 6 feldšeri, 1 zobu ārsts.
14 Vācu zemessargu lazaretes pārzinis un vecākais ārsts bija Herberts Hahs (Hach; 1887–pēc 1939), 

Ikšķiles Kaparāmura muižas īpašnieks.
15 Jēkabpils nosaukums līdz 1924. gadam.
16 20. gs. sākumā un Pirmā pasaules kara laikā Krievijā izplatīta iekārta priekšmetu, to skaitā apģērbu, 

dezinficēšanai.
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6.  II  [19]20. g. slimnīcā bija 133 slimnieku, starp kuriem 26 kareivji 
(no kuriem 16 ar izsituma tīfu, 1 ar vēdera tīfu, 1 ar bakām, 8 ķirurģisko), 
pārējie slimnieki bija civilpersonas, no kuriem 54 ar izsituma tīfu. Pēc ārstu 
izteicieniem, bez minētiem izsituma tīfa slimniekiem, kuri atradās slimnīcā, 
Rēzeknē guļot vēl kādi 30 slimnieki ar izsituma tīfu savos dzīvokļos, kurus aiz 
telpu trūkuma neesot iespējams uzņemt slimnīcā.

No pirtīm Rēzeknē lietojamas ir tikai dzelzceļnieku pirtis, kuras atrodas 
pie Rēzeknes II (Ventspils) stacijas, kur var mazgāties 20–30 personas uz reizi.

Pie Rēzeknes pilsētas sanitārā stāvokļa noskaidrošanas un uzlabošanas, 
cik tas tagadējos apstākļos ir bijis iespējams, daudz pūles pielicis Kurzemes 
divīzijas ārsts Rubins, par kura darbību vietējā sabiedrība atsaucas ar atzinību.

Nākamā pilsēta, kuru apmeklēju, bija Ludze,17 kur atrodas II Ventspils 
kājnieku pulka un Landesvēra18 ārstniecības punkti.

II Ventspils kājnieku pulka ārstniecības punkts atrodas labās nelielās 
telpās, kur priekš stacionāriem slimiem ierīkotas 10 gultas. Gultas skaits 
tiks palielināts uz 30, tiklīdz būs atrastas plašākas telpas. 7.  II  [19]20.  g. 
ārstniecības punktā atrodas 8 slimnieki, starp kuriem 3 ar gripu. Vācu zemes 
sargu pārsienamais punkts bija ierīkots ērtās telpās, kur arī atrodas kādas  
20 gultas priekš stacionāriem slimiem. Landesvēra sanitārās lietas vadītājs 
Dr. med. Holbeks19 izteicās, ka gultu skaits vēl tikšot pavairots, tiklīdz radīsies 
vajadzība.

Ludzē uz stacijas bija ierīkots ārstniecības punkts priekš caurejošām 
karaspēka daļām, kā arī priekš evakuējamiem slimiem un ievainotiem. 

No komunālām sanitārām iestādēm Ludzē atrodas zemstes slimnīca20 un 
sērgu nodaļa, kura tikusi ierīkota no Padomju Krievijas. Zemstes slimnīca 
ierīkota 3 nelielās koka ēkās. Lai gan slimnīcas iekārta diezgan nabadzīga, 
tomēr tā atstāja daudz labāku iespaidu nekā Rēzeknes slimnīca. Slimnieku 
palātas nebija visai pārpildītas, diezgan tīras, pietiekoši apsildītas un vēdinātas.

Pie slimnīcas atradās neliels (autoklāvu veidā) dezinfekcijas aparāts. Tomēr, 
pēc ārsta izteicieniem, slimnieku gultas drēbēs sastopamas utis.

17 Ludzu Latvijas armijas daļas (2. Ventspils kājnieku pulks) atbrīvoja 1920. gada 26. janvārī.
18 Runa ir par Latvijas armijas Vācu zemessargiem.
19 Oto Helmūts Roberts fon Holbeks (von Hohlbeck; 1871–1953), ārsts. 1918.–1920. gadā Landesvēra, 

no 1919. gada vasaras Latvijas armijas Vācu zemessargu vecākais ārsts.
20 Domāta pašvaldības slimnīca.
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7.  II  [19]20.  g. slimnīcā atradās 46 slimnieki, no kuriem 19 ar izsituma 
tīfu (slimie sastāvēja no sarkanarmiešiem un civilpersonām). Slimnīcā 
nodarbojas viens ārsts, Dr. Beržinskijs21, 3 māsas, 2 feldšeri. Sērgu nodaļa 
atrodas Dr. Gureviča22 pārziņā. Sērgu nodaļa ierīkota divstāvu ķieģeļu mājā 
uz 36 gultām. Aiz malkas trūkuma nodaļā darbojas tikai augšējais stāvs. 
Telpas maz piemērotas sērgu nodaļas prasībām, mitras, aiz malkas trūkuma 
maz apsildītas un vēdinātas. Slimnīcas iekārta ļoti nabadzīga, trūkst veļas, 
ziepes un medikamenti. 7.  II  [19]20.  g. sērgu nodaļā atradās 20 slimnieku, 
no kuriem 12 ar atkārtojošos tīfu, 8 ar izsitumu tīfu. Starp slimiem kareivju 
nebija. Sarunājoties ar ārstiem Beržinsku un Gureviču, varēju daudzmaz 
noskaidrot Ludzes un viņas apkārtnes sanitāros apstākļus, kuri, pēc minēto 
ārstu izteicieniem, ir ļoti bēdīgi. Slimnīcu ārstēšanā atrodas tikai maza daļa no 
lipīgiem slimniekiem, bet lielākais vairums slimo guļ mājās, par kuriem abiem 
ārstiem tiešu datu nebija. 

Pēc Gureviča izteicieniem, kamēr Ludzē un viņas apkārtnē saimniekojuši 
lielinieki, izsitumu tīfs sevišķi bargā formā plosījies Istrenes un Rundānas 
pagastos.23 

Minētos pagastos tīfs bijis tik bargs, ka Padomju Krievijas ārsti to saukuši 
par Kazaņas tīfu (Kazanskij tif24), no kuras mirstība sniegusies līdz 90 %. Tā 
kā šinīs pagastos atrodas Latvijas armijas kara spēka daļas, tad Dr. Gurevičs 
izsacīja savu nožēlošanu un brīdinājumu sekošos vārdos: “Man žēl baltās 
Latvijas armijas, kura stipri cietīs no šīs sērgas. Brīdinu Armijas sanitāro 
priekšniecību, ka tīfa forma ir barga, ka nepieciešami visenerģiskākie līdzekļi 
sērgu apkarošanai.”

Korsovkas miestā25 es apskatīju zemstes ambulanci un sērgu nodaļu, kuras 
atradās ārsta Zeidlina26 pārziņā. Sērgu nodaļa ierīkota nelielā koku mājā uz 25 
gultām, kuras visas bija aizņemtas.

21 Mihals Bedžickis (arī Bedržickis; Biedrzycki; 1874–1962), ārsts un poļu sabiedrisks darbinieks 
Ludzā, no 1905. gada Ludzas slimnīcas direktors.

22 Samuils Gurevičs (1882–1941), ārsts Ludzā, 1920.–1928. gadā pilsētas ārsts. Nogalināts holokaustā.
23 Domāts Istras un Rundānu pagasts.
24 Kazaņas tīfs (krievu val.), 1919. gada rudenī un ziemā Kazaņā un tās apgabalā bija vērojama īpaši 

smaga tīfa epidēmija.
25 Kārsavas dzelzceļa stacija un Kārsavas miests tika atbrīvots 1920. gada 10.–12. janvārī.
26 Mihails Zeidlins (1889–1938), no 1916. gada ārsts Kārsavā.
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Slimnīcas iekārta nabadzīga, trūkst veļas, medikamentu un līdzekļu 
slimnīcas uzturēšanai. Slimnieku gultas drēbēs bija novērojamas utis. Sērgu 
nodaļai trūkst dezinfekcijas aparāta, kura nav ne Korsovkas miestā, nedz viņas 
tuvākā apkārtnē.

8. II [19]20. g. sērgu nodaļā atradās 25 slimnieki, no kuriem 22 ar izsituma 
tīfu un 3 ar atkārtojošos tīfu, starp izsituma tīfa slimniekiem atradās 2 kareivji. 
Pēc ārsta Zeidlina izteicieniem, Korsovkas miestā privātās mājās vēl guļot 
kādas 10 personas ar izsituma tīfu, kuri telpu trūkuma dēļ nevarot tikt uzņemti 
sērgu nodaļā. 

Vispārīgi par Korsovkas miestu un viņas apkārtni man jāsaka, ka sanitārie 
apstākļi tur ir bēdīgi: sētās un dzīvojamās ēkās atrodama lielākā netīrība, daudz 
mājas apzīmētas ar uzrakstiem, kur gulējuši un vēl guļ izsituma tīfa slimnieki, 
bet, pēc komandanta palīga Liepiņa izteicieniem, ļoti daudzām mājām šie 
uzraksti ir noplēsti, tā ka tagad grūti zināt, kura māja no sērgas apdrau- 
dēta – kura ne. Caurejošo kara spēka daļu priekšniekiem stingri vajadzētu uz 
to raudzīties, lai, pirms ieņemt Korsovkā un viņas apkārtnē telpas, tās pamatīgi 
iztīrītu. Tā kā Korsovkas miestā trūkst dezinfekcijas līdzekļu un aparātu, tad 
būtu ļoti vēlams, lai kāda no pretepidēmiskām nodaļām, kuras formē Veselības 
departaments,27 – tiktu tieši nosūtīta uz Korsovku.

Korsovkas stacijā es apmeklēju IV. Valmieras [kājnieku] pulka ārstniecības 
punktu, kurš ierīkots vienā no dzelzceļnieku dzīvojamām ēkām. Priekš 
stacionāriem slimiem dzelzceļa depo un ārstniecības punkta telpās ierīkotas 
kādas 40 gultas. 8.  II  [19]20.  g. ārstniecības punktā atradās 36 slimu, starp 
kuriem 6 slimi ar izsitumu tīfu no III Jelgavas [kājnieku] pulka kareivjiem. 
Korsovkas stacijā atrodas labas pirtis, kurās varētu mazgāties 20 personas uz 
reizi.

Korsovkas stacijā nepieciešami vajadzīga dezinfekcijas kamera. 
Pitalovas dzelzceļu piestātnē28 es apmeklēju Latgales partizānu pulka 

ārstniecības punktu, kurš atrodas vienā no stacijas ēkām. Telpas ļoti ērtas – 
pastāv no 6 istabām, kurās pagaidām priekš stacionāri slimiem ierīkotas 10 
gultas. Gultu skaits, skatoties pēc vajadzības, tiks pavairots. 9.  II  [19]20.  g. 
ārstniecības punktā gulēja 6 slimnieki ar nenoskaidrotu diagnozi, bet 
paaugstinātu temperatūru. 

27 Domāts Iekšlietu ministrijas Veselības departaments.
28 Pitalovu Latvijas armijas daļas ieņēma 1920. gada 14. janvārī.
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Bolvos29 es apmeklēju Latgales divīzijas lauku lazaretes nodaļu, kura ierīkota 
Puķītes skolā,30 lazaretes prasībām maz piemērotās telpās. Lazarete ierīkota uz 
32 gultām, kuras 10. II [19]20. g. visas bija no slimniekiem ieņemtas. Lazaretes 
telpas grūti apsildāmas un vēdināmas, cauri telpās gaiss bija saspiests un mitrs. 
Citādi slimnieki bija apmierināti ar kopšanu un ēdināšanu. 10.  II  [19]20. g. 
lazaretē atradās 32 slimnieku, ievainotu un vispārējo slimo. Sērgu nodaļā, kura 
ierīkota sevišķā nelielā koku mājā, atradās 4 slimnieki, no kuriem 3 ar izsituma 
tīfu un 1 ar bakām.

Vec-Gulbenē31 es apmeklēju vietējo lazareti, kura tiek uzturēta no 
sabiedriskiem līdzekļiem un kura bez civilpersonām uzņem ārstēšanā arī kara 
vīrus un gūstekņus.

Lazarete ierīkota divstāvu koku mājā, kuras augšējā stāvā atrodas slimnieku 
palātas, bet apakšējā personāla dzīvokļi, ķēķis un veļas mazgātava. Lazaretes 
iekārta diezgan trūcīga: trūkst vannas un sevišķas pārsienamās (operācijas) 
istabas. Slimnīcas telpas atradās pienācīgā tīrībā, un slimnieku gultas veļa bija 
tīra. 10. II [19]20. g. slimnīcā atradās 46 slimnieku, no kuriem 19 kareivju un 
9 gūstekņu – pārējie bija civilpersonas. 10. II [19]20. g. slimniekiem pusdienā 
bija skāba kāpostu zupa ar gaļu, pietiekoša biezuma un labuma. 

Vec-Gulbenē sevišķā mājā ierīkota arī sērgu nodaļa ar 20 gultām. Nodaļai 6 
nelielas slimnieku istabas, kuras ļoti piemērotas lipīgo slimnieku prasībām, jo 
istabas pilnīgi slēgtas ar izeju uz koridori. 10. II [19]20. g. sērgu nodaļā atradās 
20 slimnieku (2 ar izsituma tīfu, 1 ar atkārtojošos tīfu un 1 ar rozi, pārējiem 
nenoskaidrota diagnoze). 

Vec-Gulbenē apskatīju arī Armijas saimniecības pārvaldes noliktavas un 
iestādes, kuras apgādā ar uztura līdzekļiem kara spēka daļas, kuras atrodas 
Austrumu frontē.

Armijas saimniecības pārvaldes maizes ceptuve ierīkota Vec-Gulbenes 
pils pagrabā, kādās 5 istabās, kur griesti un sienas stipri nokūpējušas un vietu 
vietām pārklātas ar zirnekļu tīkliem. Maizes abras tiek turētas ļoti netīras; 
abras, kā arī viņas vāki bija pārklāti ar diezgan biezu sakaltušas mīklas kārtu. 

29 Runa ir par Balviem, ko Latgales partizānu pulks bija ieņēmis jau 1919. gada vasarā.
30 Runa ir par latviešu pamatskolu Balvos, kurā kopš 20. gs. sākuma par skolotāju strādāja Ernests 

Puķītis, tāpēc skola neoficiāli dēvēta viņa vārdā.
31 Vecgulbeni jau 1919. gada 31. maijā bija ieņēmuši igauņu–latviešu spēki un Igaunijas armijas 

sastāvā esošā dāņu brīvprātīgo rota.
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Vāki sedz visu abru, ir šauri un pagatavoti no neēvelētiem dēļiem, caur ko 
viņus ir grūti nokasīt un turēt pienācīgā tīrībā. Abrām trūkst segu, caur ko 
putekļi un citi netīrumi viegli var nokļūt maizē. Trūkst arī roku mazgājamās 
ietaises; bļodas; ziepes; nagu birstes; arī miltu sieta maizes ceptuvē nav, tā ka 
maize tagad tiek pagatavota no nesijātiem miltiem, caur ko maizē var nokļūt 
netīrumi un citi nevēlami priekšmeti. Pati maize pēc izcepšanas tiek nepareizi 
glabāta – viņa tiek krauta guļus – klaips uz klaipa, caur ko atspiež maizei 
garozu un ātri var sākt pelēt. Maizes ceptuvē atrodošās ūdens mucas varēja būt 
segtas ar vākiem, lai netīrumi neiekļūtu ūdenī un maizē. Ūdens priekš maizes 
tiek ņemts no dīķa, kurš satur dzelteni zaļganas krāsas ūdeni, kurš drusku ož. 
Maizes ceptuves telpas nepieciešami vajadzīgs ar kaļķiem izbalsināt.

Armijas saimniecības pārvaldes desu izgatavošanas ietaise ierīkota mūra 
piebūvē pie muižas zirgu staļļiem. Visa ietaise pastāv no 2 istabām: viena no 
viņām uz dēļu galdiem desas tiek pagatavotas un turpat podā vārītas, otrā desas 
tiek uzkārtas dzisināšanai. Kas zīmējas uz pirmo istabu, tad viņā atrodošies 
galdi un pagaldes varētu tikt turētas tīrākas, bez liekiem atkritumiem; arī 
gaļas bluķis, uz kura tiek sakapāta gaļa priekš desām, ir pilnīgi nolietojies un 
sapuvis. Nekādā ziņā nav pieļaujams, ka zarnas pēc viņu izskalošanas tiek 
turētas uz palodzēm – kurpretim tām jāatrodas tīros traukos. Otrā istabā, 
kur desas tiek dzisinātas, būtu ierīkojami priekš desām sevišķi uzkaramie, bet 
neturēt desas pakārtas uz cementa siles malām. Zarnu skalotava ierīkota lejpus 
lopkautuves, upītes malā, kurā arī satek visi netīrumi no zarnu skalotavas. Šai 
zarnu skalotavai upītes malā nav vietas. No šīs upītes, kura tek caur muižu un 
pie kuras lejpus zarnu skalotavas atrodas slimnīcas un citas apdzīvojamas ēkas, 
smeļ sev ūdeni, ja ne priekš dzeršanas, tad katrā ziņā priekš ēdiena; kālab šī 
zarnu skalotava nekavējoties pārceļama uz citu vietu. Pati zarnu skalotava tiek 
turēta ļoti netīra.

Armijas saimniecības pārvaldes lopu kautuve ierīkota alus brūža ledus 
pagrabā, kurš pastāv no 3 nodaļām. 2 nodaļas izlietotas priekš lopu kaušanas, 
trešā – priekš gaļas uzglabāšanas. Pašās kautuvēs sienas un grīdas bija klātas ar 
biezu sarecējušu asiņu kārtu, kas rādīja, ka viņas sen nebija tīrītas, jo arī pate 
rene un drenāža, kurā no telpām izvada ūdeni, bija aizsalušas. Uz grīdas vietu 
vietām bija redzami lopu mēsli un atkritumi. Trešā nodaļā, kur uzglabājas 
gaļa, derētu uz grīdas zem uzkarinātas gaļas paklāt tīrus salmus, jo dēļu grīda 
bija pilnīgi noklāta sarecējušām asinīm. Visvairāk netīrumu – var sacīt, pat 
ārkārtīgi daudz, bija redzams ārpus lopkautuves viņas durvju priekšā.
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Lopu asinis ir tikušas izlietas kādā mēslu bedrē, kura atrodas pret pašām 
lopkautuves durvīm, soļus 15 no tām. Šī bedre ļoti pārpildīta ar asinīm un 
izsviestām lopu iekšām, tā ka pat bedres apkārtne aptraipīta no tām.

Turpat, mēslos izsviesti, guļ nedzīvi lopu augļi, nedzīvi sivēni, lopu galvas, 
kājas, iekšas un citi atkritumi. Lauks, kurš nosēts ar augšā minētiem netīrumiem, 
ir vienas pūrvietas liels un pārklāts ar mēsliem, kurus, aprēķinājot vezu- 
mos, – tie sniedzas dažos simtos. Lopkautuves atkritumi, no suņiem izvazāti, 
bija sastopami pat muižas parkā, pie baznīcas un citur. Uz šo neciešamo 
nolaidību un sanitārijas viselementārāko prasību neievērošanu attiecīgām 
iestādēm derētu griezt visnopietnāko vērību, citādi Vec-Gulbene un viņas 
apkārtne, siltam laikam iestājoties, var izvērsties par sērgu perēkli. 

Armijas saimniecības pārvaldes ziepju vārītava ierīkota muižas mazās 
pirtīs, kur katru dienu no lopu atkritumiem un taukiem tiek izvārīts 25–30 
pudu ziepju. Par ziepju vārītavas ietaises sanitāriem apstākļiem nebūtu neko 
daudz, ko teikt, tikai atkritumus derētu aprakt un pašas telpas uzturēt lielākā 
kārtībā.

Apskatīju arī Armijas saimniecības pārvaldes noliktavas, kuras atradās 
pie Vec-Gulbenes dzelzceļa piestātnes. Noliktavas ierīkotas piestātnes 2 koka 
šķūņos, no kuriem vienā uzglabājas milti, žāvētas saknes, zirņi, kondensēts 
piens, pipari, gaļa, sviests un citi produkti. Minētā noliktavā valdīja lielākā 
tīrība, produkti labi uzglabājušies un nebojājušies, tikai kondensētais piens 
bija sasalis. Otrā šķūnī, kura jumts bija vietu vietām caurs, vienā noliktavā 
atrodas auzas, dzelzs konservi un iesālītas jēlas lopu ādas, jēlās lopu ādas 
bija sakrautas uz dēļu grīdas, kura bija notraipīta asinīm un sūkalām, caur 
ko noliktavā bija manāma stipra jēluma smaka. Jēlas ādas katrā ziņā būtu 
uzglabājamas un sālāmas citā vietā, bet ne auzu un konservu noliktavā. Tā 
paša šķūņa otrā noliktavā atradās mucas ar skābētiem kāpostiem, siļķēm un 
sālītām pupām. Kāposti bija pilnīgi sasaluši un pēc garšas rūgti, sālītās pupas 
un sālītās siļķes bija labi uzglabājušās.

Slēdzot savu pārskatu, vēl reizi gribu aizrādīt, ka cīņā pret lipīgām slimībām 
kara spēka daļām un iestādēm pirmā kārtā vajadzētu ievērot viselementārāko 
patiesību – tīrību, bet par nožēlošanu ne visas kara spēka daļas un iestādes to 
dara. Ļoti bieži novērots, ka kara spēka daļas un iestādes nav ierīkojušas sev 
atejas vietas un grāvīšus un kareivji aptraipa sētas un dzīvojamo ēku apkārtni ar 
saviem izkārnījumiem, kā es to redzēju Rēzeknē, Ludzē, Korsovkā un Bolvos.
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Latgalē, kur sētas un dzīvojamās ēkas no lieliniekiem stipri piegānītas, kara 
spēku daļu priekšniekiem stingri to vajadzētu raudzīties, ka, pirms telpas tiek 
no kareivjiem ieņemtas, tās tiktu pienācīgi iztīrītas un vajadzības gadījumos 
pat dezinficētas. 

Tā kā Latgales sādžās, miestos un pilsētās, kuros mitinājušies komunistiskie 
kara pulki, lielā mērā ieviesušās utis, saprotams, ka Latvijas armijas karavīri, 
kuri tagad ieņem tās pašas vietas, nevar būt no utīm pasargāti. Lai neienestu no 
Latgales utis un līdz ar to arī lipīgās slimības pa dzelzceļiem Vidzemē un citās 
Latvijas daļās, nepieciešami vajadzīgs ierīkot izutošanas iestādes uz visiem 
dzelzceļiem, kuri ved no Latgales uz Vidzemi, kā, par piemēru, Vec-Gulbenē, 
Rēzeknē, Daugavpilī un Krustpilī.

Avots: LVVA, 3413. f., 1. apr., 404. l., 36.–38. lp. 
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SITUATION IN LATGALE IN FEBRUARY 1920: REPORT 
BY ALBERTS BRAMBATS, DEPUTY HEAD OF MILITARY 

SANITARY ADMINISTRATION
During the War of Independence and thereafter, one of the major challenges 

for the Latvian government were disease epidemics directly affecting the 
population, caused by long-term hostilities and the associated worsening of 
sanitary conditions as well as malnutrition. The culmination of contagious 
diseases in Latvia was reached in 1920 in Latgale, where there was warfare 
with the Red Army of the Soviet Russia until August and a large number of 
troops were concentrated.

Overall, 5218 soldiers with different types of typhoid were treated in hospi-
tals this year, 1719 with dysentery, 1689 with  influenza and 802 were soldiers 
with other contagious diseases. The typhoid epidemic in Latvia, at the turn of 
1919–1920, intensified due to the spread of the disease in the Soviet Russia and 
in the anti-Bolshevik Northwestern army of Russia interned in Estonia, and 
moreover, in January 1920, the Latvian army, in cooperation with the Polish 
army, occupied Latgale, driving away the Soviet Russian Red Army and con-
fronting the severe social consequences in the epidemic-stricken area, caused 
by the period of Bolshevik rule. Actually, the sanitary situation that directly 
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affected the spread of diseases was disastrous in the area, as is evidenced by a 
number sources.

The published report by Alberts Brambats, deputy head of the Military 
Sanitary Administration of the Latvian Army, stored in the inventory of the 
Military Sanitary Administration at the Latvian State Historical Archive, Na-
tional Archives of Latvia, reflects the complicated sanitary situation of the in-
habitants and institutions of Latgale, the conditions under which the Latvian 
authorities in Latgale and Vecgulbene had to start work after the region was 
liberated from Bolshevik rule in early 1920 (Vecgulbene and Balvi were liber-
ated already in the summer of 1919, however, till January 1920 they remained 
in the immediate proximity of the frontline.

The document shows the working conditions of the military and local doc-
tors of Latgale, and of the lower medical personnel immediately after occu-
pation of the region (before the assistance was received from the American 
Red Cross providing medical institutions with medical equipment, medicines, 
etc.). This shows a lesser-known but integral part of the history of the Latvian 
War of Independence, an understanding of which is necessary to fully under-
stand the developments of the abovementioned war.

Albert Brambat in his report also views the activities of the institutions un-
der the authority of the Army’s Economic Administration (bakery, butchery, 
producer of sausages, warehouse), addressing sharply the shortcomings and 
demanding their rectification. Also, the described squalor and negligence, as 
well as the very fact of criticism by A. Brambats against it, demonstrate the 
complexity of the conditions existing in the Latvian army and the struggle 
of the supreme military leadership with shortcomings that were gradually 
being rectified. In this situation, however, it was quite clear that the sanitary  
disorders in the supply system and in soldiers’ everyday life were one of the 
most dangerous factors in facilitating the spread of diseases, and among other 
things, this could also affect the spread of dysentery epidemic in Latgale in the 
spring of 1920 and in the following summer.

Keywords: War of Independence, Latvian Army, Latgale, sanitary situation, 
typhoid epidemic.
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