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cīņām 1919.–1920. gadā
20. gs. 30. gadu sākumā sarakstītajās latvijas armijas kapteiņa Jāņa rubeņa atmiņās, kas glabājas 
latvijas valsts vēstures arhīvā, atspoguļota 7. siguldas kājnieku pulka darbība latvijas neatkarības 
kara laikā. 1919. gada oktobrī J. rubeņa vienība piedalījās pārdaugavas aizstāvēšanā un pēdējā 
pārgāja pāri Daugavas tiltiem, sagatavoja aizsardzības pozīcijas Daugavmalā un 15. oktobrī 
piedalījās neveiksmīgajā pretuzbrukumā pāri tiltiem, ciešot zaudējumus. novembrī J. rubenis 
bija desanta grupā, kas no kuģiem neveiksmīgi mēģināja izsēsties krastā rīgas Jūrmalā un vēlāk 
piedalījās pārdaugavas un Zemgales atbrīvošanā. 1920. gada janvārī pulks piedalījās Ziemeļlatgales 
atbrīvošanas operācijā no sarkanās armijas. 1920. gada ziemā latgalē, latvijas armijas aizmugurē 
tika regulāri iesūtītas nelielas padomju diversantu un aģitatoru grupas, kuru vajāšanā un cīņā pret 
kuriem tika iesaistīta arī armijas vienības, ko atmiņu autors apraksta.
Atslēgvārdi: neatkarības karš un kaujas, latvijas armija, krievijas rietumu brīvprātīgo 
(bermonta) armija, sarkanā armija.

20. gs. 30. gadu sākumā latvijas kara muzejs uzsāka plašu neatkarības 
kara dalībnieku atmiņu vākšanu, izsūtot attiecīgus pieprasījumus uz 
karaspēka daļām un bijušo karavīru organizācijām. atsaucība bija, taču 
ļoti atšķirīga dažādās karaspēka daļās. sevišķi nopietni uzdevumu uztvēra 
7. siguldas kājnieku pulka vadība, acīmredzot dodot rīkojumu visiem 
neatkarības kara dalībniekiem uzrakstīt savas atmiņas, kas arī tika izdarīts, 
taču, protams, ļoti atšķirīgā apjomā un dziļumā. tālāk atmiņas tika nodotas 
latvijas kara muzejā, no kurienes pēc valsts okupācijas nonāca arhīvā. 
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savukārt no minētajiem 7. siguldas kājnieku pulka karavīriem visplašākās 
atmiņas uzrakstīja virsleitnants (vēlākais kapteinis) Jānis rubenis, kurš 
neatkarības karā pulka sastāvā bija piedalījies kā jaunākais virsnieks 
leitnanta dienesta pakāpē.

Jānis rubenis dzimis 1896. gada kusas pagastā, kusas muižas 
graudnieka ģimenē. pēc mācībām kārzdabas pareizticīgo draudzes skolā 
un līzeskalna (pie Madonas) ministrijas skolas beigšanas 1912. gadā, viņa 
paša vārdiem runājot, “devies pasaulē” un strādājis dažādās vietās par 
kantoristu (policijā Madonā, bērzpils pagasta valdē). sākoties pasaules 
karam, viņš strādāja ludzas apriņķa karaklausības pārvaldē, bet 1915. gada 
vasarā, atskanot aicinājumam iestāties latviešu strēlnieku vienībās, devās 
uz rīgu un pieteicās. viņš tika iedalīts 3. kurzemes latviešu strēlnieku 
bataljona 1. rotā, pēc slokas kaujas 1915. gada oktobrī tika piekomandēts 
bataljona štābam kā rakstvedis, 1916. gada jūlijā atgriezās savā rotā, jo tikko 
(maijā) bija nokārtojis ii šķiras brīvprātīgā (savvaļnieka) pārbaudījumu 
tērbatā, aleksandra ģimnāzijā, un pirms nosūtīšanas uz praporščiku 
skolu vajadzēja iegūt nepieciešamo ierindas stāžu. sekoja Ziemassvētku 
kaujas un jau to pirmajā dienā – 23. decembra vakarā mežā pie skangaļiem 
J. rubenis krita vācu gūstā. taču pēc 10 minūtēm, izmantojot sniegā paceltu 
vācu rokas granātu, izbēga un tanī pašā naktī pievienojās pulkam. par šo 
varoņdarbu viņš tika apbalvots ar iv šķiras Jura krustu, bet 1917. gada 
februārī par kaujas nopelniem paaugstināts par jefreitoru. 1917. gada maijā 
viņš pabeidza februārī uzsākto mācību komandas kursu, tika paaugstināts 
par jaunāko unteroficieri un komandēts uz Ziemeļu frontes praporščiku 
skolu Gatčinā. tās četru mēnešu kurss tika pabeigts septembrī. sekoja 
virsnieka dienests latviešu strēlnieku rezerves pulkā tērbatā līdz pilnīgam 
armijas sabrukumam. 1917. gada decembra beigās izdevās “slimības dēļ” 
saņemt atvaļinājumu uz trijiem mēnešiem. 1917. gada beigās–1918. gada 
sākumā J. rubenis devās uz krieviju, ribinskā tika demobilizēts no armijas, 
bet jau augustā, lai netiktu iesaukts sarkanajā armijā, atgriezās vācu 
karaspēka pilnībā okupētajā dzimtenē un dzīvoja pie vecākiem Madonas 
apriņķī. 1918. gada decembrī viņš devās uz rīgu ar nodomu iestāties 
latvijas pagaidu valdības bruņotajos spēkos, taču ieradās pilsētā par vēlu – 
1919. gada 2. janvārī (faktiski – gandrīz vienlaicīgi ar ienākošo sarkano 
armiju). Februārī tika mobilizēts padomju latvijas armijā un dienēja tās 
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štābā Daugavpilī par rakstvedi (pēc šīs armijas izformēšanas iecelts par 
4. strēlnieku divīzijas 2. brigādes štāba izlūkošanas punkta priekšnieku, taču 
pēc paša vēlēšanās dienēja par vienkāršu rakstvedi), bet augusta sākumā 
dezertēja un, pārejot pāri frontes līnijai pie bērzpils, nonāca pie igauņu 
karaspēka, kas nodeva to latviešu iestāžu rīcībā. līdzīgi kā daudziem citiem 
pārbēdzējiem, arī J. rubenim bija zināms laiks jāpavada vidzemes–latgales 
gūstekņu nometnē. taču atšķirībā no citiem viņam nepaveicās. Divi no 
arestētajiem komunistiem uzrādīja viņu kā kādas muižas pārvaldnieka 
slepkavu – padomju rotas komandieri un tāpēc J. rubenis tika ievietots 
valmieras cietumā, lai nodotu kara tiesai. viņu izglāba atradies liecinieks 
un 1. oktobrī sekoja atbrīvošana. pēc vienas nedēļas – 1919. gada 8. oktobrī, 
sākoties bermonta karaspēka uzbrukumam, J. rubenis tika ieskaitīts 7. 
siguldas kājnieku pulkā kā leitnants, 1. rotas jaunākais virsnieks, bet 
8. novembrī iecelts par 4. rotas jaunāko virsnieku, nedaudz vēlāk – vada 
komandieri. 1920. gada 10. martā J. rubenis no latgales frontes tika nosūtīts 
uz apsardzības ministrijas organizētajiem virsnieku kursiem rīgā, kurus 
viņš pabeidza miera noslēgšanas priekšvakarā. pēc neatkarības kara viņš 
turpināja dienestu 7. siguldas kājnieku pulkā, kas tika novietots alūksnē. 
1921. gadā J. rubeni paaugstināja par virsleitnantu (par kaujas nopelniem), 
bet 30. gados – par kapteini. viņš komandēja vadu, pēc tam – rotu. 1938. gadā 
kapteini J. rubeni pārvietoja dienestā uz 2. ventspils kājnieku pulku liepājā. 
Dienesta laikā bija apbalvots ar triju Zvaigžņu ordeņa v šķiru. pēc valsts 
okupācijas 1940. gadā viņu ieskaitīja 24. teritoriālajā strēlnieku korpusā. 
1941. gada 14. jūnijā kapteinim J. rubenim laimējās – viņa uzvārds bija no 
litenes nometnes izsūtāmo virsnieku sarakstos, taču viņš apcietināšanas laikā 
atradās Gulbenes slimnīcā ar aklās zarnas iekaisumu. sākoties vācijas-psrs 
karam, jūnija beigās J. rubenis pievienojās pulkveža-leitnanta kārļa aperāta 
vadītajiem latviešu partizāniem vidzemē, bet vēlāk, vācu okupācijas laikā, 
strādāja par grāmatvedi kādas kokzāģētavas kantorī rīgā, tika mobilizēts 
latviešu leģiona 15. divīzijā, pēc kara nonāca gūstā vācijā. 1947. gadā izceļoja 
uz angliju, bet 1950. gadā – uz kanādu, kur aktīvi darbojās latviešu trimdas 
organizācijās, laiku pa laikam publicēdams siguldas pulka piemiņas fonda 
izdevumā “Mūsu Dzīve” savas atmiņas un pārdomas.1 1965. gadā tika 
publicēts arī J. rubeņa pārskats par pulka kaujām ar bermonta karaspēku, 
gan ievērojami vispārīgāks par šeit publicētajām atmiņām.2   
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7. siguldas pulkā, kurš piedalījās rīgas aizstāvēšanas kaujās pret pāvela 
bermonta komandēto vācu-krievu “krievijas rietumu brīvprātīgo armiju”, 
pēc tam rīgas atbrīvošanā un bermontiešu padzīšanā no latvijas teritorijas, 
J. rubenis leitnanta dienesta pakāpē dienēja no 1919. gada oktobra. no 
1920. gada janvāra pulks bija iesaistīts Ziemeļlatgales atbrīvošanas kaujās 
un frontē pret sarkano armiju latgalē atradās līdz pat miera noslēgšanai 
1920. gada vasarā.

Šajā publikācijā ietverts J. rubeņa 1930. gada janvārī sagatavotais 
pārskats par pulka kaujas darbību 1919. gada rudenī, kas sniedz vispārēju 
priekštatu par viņa karaspēka daļas un apakšvienības situāciju cīņu laikā 
ar bermonta karaspēku, un 1931. gada rudenī tapušās atmiņas. pēdējās 
ir sevišķi nozīmīgas vairāku iemeslu dēļ. pirmkārt, tā ir jauna, līdz šim 
nepublicēta liecība par latvijas vēsturē svarīgu laikposmu – neatkarības 
cīņām 1919.–1920. gadā. Otrkārt, neraugoties uz to, ka atmiņas J. rubenis 
rakstījis pēc kara muzeja un savas priekšniecības pieprasījuma, viņš 
strādājis ļoti nopietni, turklāt centies būt objektīvs. atmiņu autors ir bijis 
vienkāršs jaunākais ierindas virsnieks, un tieši tādēļ viņa atmiņas par 
atsevišķām bermontiādes epizodēm ir ļoti interesantas un sniedz nozīmīgu 
papildu informāciju par tādam būtiskām šā procesa sastāvdaļām kā 
traģiskais stāvoklis pārdaugavā 1919. gada 9. oktobrī, kad strauji tuvojās 
bermonta karaspēks un latvijas armijas vienībās valdīja atkāpšanās juceklis, 
pirmās dienas pēc atkāpšanās uz Daugavas labo krastu, nocietinājumu 
izbūve Daugavmalā vecrīgā, pirmā uguns kauja šajās pozīcijās, pirmais 
nesekmīgais, upuru skaita ziņā ļoti smagais uzbrukuma mēģinājums 
pāri Daugavas koka tiltam 14. oktobrī, neveiksmīgā, arī upuriem bagātā 
desanta operācija rīgas jūrmalā 3. novembrī, uzbrukums cementa fabrikai 
pārdaugavas atbrīvošanas gaitā 10. novembrī, kauju epizode Zemgalē 
19. novembrī un Ziemeļlatgalē 1920. gada 15. janvārī, kā arī latvijas armiju 
karavīru cīņa ar padomju diversantu kustību 1920. gada februārī turpat.3 
visos šajos notikumos J. rubenis bija tiešs līdzdalībnieks, viņa lietotā valoda 
ir laba, stāstījums raits un loģisks. turklāt tā avotniecisko vērtību ievērojami 
palielina autora spēja pievērsties ne tikai militāra rakstura problēmām, bet 
arī aprakstīt redzēto un piedzīvoto plašākā nozīmē.    
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1930. gada 24. janvārī
                             Pulka komandierim
                                                 Ziņojums.
Dokuments 
1919. gada 9. oktobris4.
Ap pl. 20, ar 7. Siguldas kājn[ieku] pulka 20 kareivjiem, no Šmita eļļas fabrikas 

devos pa Jelgavas šoseju uz priekšējām pozīcijām. Uz šosejas nekādas kustības. 
Viss tumšs un kluss. Tā noejam kilometrus divus. Kreisā pusē šosejai krīt pa 
retai ienaidnieka granātai. Tumsā var saskatīt, ka tuvākā ceļa apkārtne stipri vien 
uzarta no granātām. Piepeši mums priekšā no tumsas iznirst 5–6 kareivju stāvi, 
kuri ar lielu steigu aizskrien mums garām. “Uz kurieni?”, uzrunāju vienu no 
kareivjiem. Tumsā noskanēja atbilde: “Pēc zirgiem.” Tālāk, tieši uz pašas šosejas, 
vairāki kareivji nopūlējās ap vienīgo te atrodošos tālšāvēju lielgabalu. Viņa riteņi, 
no stipriem atgrūdieniem pēc šaušanas, bija dziļi iegriezušies šosejas akmeņu 
klājā. Gribējām jau paiet lielgabalam garām, kad pie manis piesteidzās lielgabala 
kaprālis ar ziņojumu, ka viņam pavēlēts ar lielgabalu, cik ātri vien iespējams, doties 
pāri Daugavai uz labo krastu, bet ar saviem cilvēkiem nespējot izcelt lielgabalu 
no bedrēm. Tā kā šautenes bija bez siksnām, tad nolikām tās šosejas malā zemē 
un kopīgiem spēkiem izcēlām lielgabalu. Kamēr vēl grābājāmies gar šosejas malu, 
meklēdami savas šautenes, – atsteidzās kāds ziņnesis ar rīkojumu visām karaspēka 
vienībām atiet uz Daugavas labo krastu. Cerēdams priekšā atrast 1. bataljonu, pie 
kura biju piederīgs, devos ar kareivjiem pa šoseju uz priekšu līdz priekšējai līnijai. 
Priekšējo līniju atrast nenācās grūti, jo, kā karavīru sakāmvārds saka, tā vienmēr 
ir tanī pusē, no kurienes lodes nāk un arī šoreiz notika diezgan sīva apšaudīšanās, 
kaut gan ienaidnieks uz priekšu nenāca vai arī netika un lodes iespindzās bieži. 
Raķetes uzliesmojumā, pa abām pusēm šosejai, saskatīju ķēdē ap pussimta vīru. Tas 
bija 2. bataljons. Visas zīmes liecināja, ka šosejas rajonā, vismaz pagaidām, stāvoklis 
ir drošs. Kādi apstākļi ir izsaukuši atkāpšanās pavēli, nebija skaidrs. Sava bataljona 
neatradis, devos pa Jelgavas šoseju atpakaļ uz tiltiem. Netālu no Daugavas mūs 
apturēja kāds jātnieks, cik vēroju, virsnieks, kaut gan zīmotnes nevarēja saskatīt. 
Pavēle par atkāpšanos esot atsaukta un viņam esot uzdots izklīdušās vienības 
neaizturēt, bet kārtībā sekojošām likt priekšā atgriezties savās agrākās pozīcijās. 
Pagaidām pozīcijās mums vieta nebija ierādīta, kāpēc iegriezos eļļas fabrikā – rajona 
priekšnieka štābā saņemt rīkojumus. Par lielu izbrīnīšanos, tur neatradu nevienas 
dzīvas dvēseles – kreisā kaujas rajona štābs jau bija aizgājis. No visām pusēm 
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sāka nākt uz tiltiem atkāpjošās vienības, atkāpšanās pavēles atsaukums nāca par 
vēlu. Atkāpšanās notika pa rotām, nesalasoties pa bataljoniem vai pulkiem, tāpēc 
arī neviens nezināja, kādā mērā kura karaspēka daļa ir paspējusi atkāpties. Es ar 
saviem kareivjiem apstājos uz dzelzceļa un Jelgavas šosejas krustojuma, cerēdams 
te sastapt savu bataljonu, jo šai vietai vajadzēja iet garām visiem, kas nāca no kreisā 
spārna un devās uz tiltiem. Drīz arī parādījās no Ziepniekkalna atejošais Siguldas 
pulka 1. bataljons un Kara skola. Kara skolas priekšnieks pulkv[edis]-leitn[ants]5 
Klinsons6 un Siguldas pulka komandieris kapt[einis] Kalniņš7 apspriedās par tālāko 
darbību. Bija saņemta pavēle aizstāvēt pieejas pie tiltiem, lai nodrošinātu karaspēkam 
atiešanu. Tā kā draudošākās briesmas šķita no paša kreisā spārna, gar Daugavu, 
tad Kara skolas un Siguldas pulka karavīri ieņēma dzelzceļa uzbērumu, ar fronti 
pret austrumiem. Drēgnais dienvidaustrumu vējš drebināja tā jau vāji apģērbtos 
karavīrus. Reizēm nepatīkamas lietus šļakatas sitās sejā. Lai daudzmaz sasildītos, 
kareivji slēpās no vēja aiz dzelzceļa uzbēruma un spiedās cits pie cita. Pēc pusnakts 
likās, ka viss karaspēks jau atgājis. Vairs tikai retumis parādījās pa kareivju grupiņai, 
kuri bija novēlojušies. Pulkv[edis]-leitn[ants] Klinsons un kapt[einis] Kalniņš bija 
nolēmuši vest savas karaspēka daļas pāri Daugavai, lai līdz rīta gaismai sagatavotos 
aizstāvēties uz labā Daugavas krasta, bet uz Jelgavas šosejas un dzelzceļa krustojuma 
atstāt tikai kādus 20 vīrus, ar uzdevumu atejošos karavīrus virzīt uz koka tiltu, bet, 
ienaidniekam uzbrūkot, atiet arī pašiem un dot rīkojumu par koka tilta izcelšanu. 
Šo uzdevumu izpildīt uzdeva leitnantam Miglavam8 ar 20 kareivjiem. Palika viss 
kluss. Kuru katru acumirkli vajadzēja parādīties vāciešiem, bet viņi nerādījās. Ap 
pl. 2 pēc pusnakts no Torņakalna virziena kļuva dzirdama kādas kolonnas soļu 
dārdoņa. Lai ātrāk noskaidrotu, savējie jeb ienaidnieki, izsūtījām pāris cilvēkus 
uz priekšu. Izsūtītie, slēpdamies gar dēļu žogu, devās uz priekšu. Noskaidrojās 
tomēr, ka mūsējie. Pienāca kāda neliela grupiņa arī no Bauskas ceļa, bet ienaidnieku 
nebija sastapusi. Izsūtījām izlūkus pa Jelgavas šoseju. Tie ilgi neatgriezās. Sākām 
jau baiļoties, ka būs krituši bermontiešu rokās, kad grupa, izkaisījusies pa šoseju, 
sāka atgriezties. Izrādījās, ka kareivji, atcerēdamies, ka eļļas fabrikā bija munīcijas 
apgādes punkts, bija iegriezušies tur, cerēdami atrast ko ēdamu. Tagad nu tie nāca, 
apkrāvušies ar biskvītiem, rokas granātām un patronu kastēm. Vāciešus tomēr 
nesastapuši. Pie šādiem apstākļiem varējām cerēt sagaidīt šeit rīta gaismu un tad, 
ja mūs atkāpjoties sāktu vajāt kāds ienaidnieka bruņotais automobilis, tad, Dievs to 
zina, vai mūsu atkāpšanās izdotos. Lai daudzmaz nodrošinātos pret bruņoto auto, 
izlauzām pie dzelzceļa sargbūdas šosejas bruģi un izlauztos akmeņus sakrāvām uz 
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ceļa. Tā mēs cerējām automobili uz dažām minūtēm aizkavēt. Tomēr vēlāk izrādījās, 
ka mūsu pūles ir bijušas veltīgas. 11. novembrī, kad bermontieši tika izdzīti no 
Pārdaugavas, šos akmeņus tādā pat stāvoklī arī atradu, tātad bermontiešiem šis ceļš 
nav bijis vajadzīgs. Uz rīta pusi vēl ieradās dažas kareivju grupas no Torņakalna 
virziena. Apmēram ½ stundu pirms gaismas ausmas ieradās kaut kur no Priedaines 
rajona 2 kareivji. Tur vēl esot diezgan daudz karaspēka, esot arī daži lielgabali. 
Sakari ar kaimiņiem esot pilnīgi pazaudēti, tāpat ar priekšniecību. Bez pavēles viņi 
savu iecirkni neatstāšot, bet rīkojumu neesot no kā saņemt. Viņiem esot uzdevums 
noskaidrot, kas darāms, un bez noteiktiem norādījumiem atpakaļ neiet. Izpildīdami 
savu uzdevumu, viņi nonākuši līdz šejienei un tagad gribot zināt, kas notiekas un 
kādi no priekšniecības doti rīkojumi. Nekādus norādījumus par to, kā rīkoties labā 
kaujas rajona karasp[ēka] vienībām, dot mēs nevarējām, jo arī paši nezinājām, kāda 
no priekšniecības paredzēta darbība labā kaujas rajonā, bez tam neapšaubāmi, ka 
līdz tam laikam, kamēr šīs vienības varētu ierasties pie tiltiem, kreisā Daugavas 
krastā jau valdīs bermontieši. Tā šie dūšīgie izlūki bija spiesti doties pāri koka tiltam 
uz Rīgu, lai tur saņemtu rīkojumus. Vai viņiem izdevās nogādāt savai daļai kādus 
rīkojumus, to vēl šo baltu dienu nezinu. 

1. att. Jānis rubenis (pa labi) ar dienesta biedriem. 1920. gads. 
LVVA, 5434. f., 22. apr., 48. l., 21a lp.
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Tuvojoties gaismas ausmai, uz ielām sāka parādīties cilvēki. Strādnieki un 
strādnieces devās uz tiltiem, lai dotos uz Rīgu darbā. Nevēlēdamies, lai tos pārsteidz 
ienaidnieks prom no savām mājām un ģimenēm, mēs viņus uz tiltiem nelaidām, 
kaut gan īsto iemeslu arī neteicām. Daudzi no viņiem dusmojās, ka nelaižot viņus 
darbā. Tā kāda sieviņa ar veļas mazgājamo dēli padusē ar varu gribēja nokļūt Rīgā 
un beidzot mēs arī viņu palaidām, bet mājās varbūt viņai palika mazi bērni likteņa 
rokā, kurus viņa labākā gadījienā pēc viena mēneša varēja no jauna redzēt. 

Gaismai austot, ienaidnieka artilērija (cik vēroju, no bruņotā vilciena) sāka raidīt 
pa granātai uz Torņakalna staciju. No tumsas sāka iznirt šosejas uzkalniņš pie 
eļļas fabrikas, uz kura drūzmējās cilvēki. Laiciņu vērojām, vai tie ir iedzīvotāji vai 
bermontieši. Tālskatu mums nebij un rīta krēslā grūti nācās izšķirties. Nospriedām 
tomēr, ka tie ir ienaidnieki. Devām no šautenēm vienu zalvi. Nosprakšķēja 22 šāvieni, 
un pūlis uz šosejas paklīda. Pēc tam nekāda kustība uz šosejas nebij redzama, bet to, 
kas notikās aiz laukumu iežogojumiem, slēpa krēsla. Te pēkšņi no kāda iežogojuma 
uz austrumiem no šosejas pa mums tika atklāta ložmetēja uguns. Viens kareivis, 
vēderā trāpīts, saļima. Sāka atskanēt šauteņu šāvieni no rietumu puses šosejai. 
Mēs ar dažiem šāvieniem gan atbildējām, bet tam nebij nozīmes, jo ienaidnieks 
virzījās uz priekšu, slēpdamies aiz dēļu sētām un, pateicoties tam, ka vēl pilnīga 
gaisma nebij iestājusies, nebij saskatāms. Pār dzelzceļa tiltu pārnāca mums palīgā 
bruņotais vilciens. Novietojuši uz tā ievainoto, sākām atiet uz koka tiltu. Izrādījās, 
ka netālu no mums uz ceļu krustojuma ir ieradies arī viens bruņotais auto, liekas 
“Imanta”. Pa kādu ieliņu pie mums atskrēja, neganti bļaudams, ka vācieši lielā 
skaitā tuvojoties gar Daugavu tiltiem, kāds žīds. Kareivji gan grasījās žīdu piekaut, 
ka tas gribot viņus sabaidīt, tomēr ļoti varēja būt, ka žīds runāja patiesību. 

Pār koka tiltu atgriezāmies uz Daugavas labā krasta. Atgriezās arī bruņotais 
vilciens un auto. Koka tiltam un jaunajam dzelzs tiltam tika paceltas kuģu 
caurlaižamās daļas, bet vecam dzelzs tiltam kuģu caurlaižamais posms sagriezts 
šķērsām.

10.–12. oktobris 1919. g.  

Pēc atgriešanās no Daugavas kreisā krasta mūsu rota bija novietota viesnīcā 
“Balta”.9 Ieņemtas tika tās istabas, kurām nebij logu uz Daugavas pusi. Tomēr jau 
pirmā dienā tika ievainots kāds kareivis caur logu, trepju telpā. Vispirms tika izlikta 
dežūrējošā daļa uz Daugavmalas tirgus laukuma, kurai vajadzēja apsargāt Daugavu 
un briesmu gadījienā ziņot trauksmi. Tika izsūtīti kareivji ar laužamām dzelzīm, lai 
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2. att. Jāņa rubeņa piezīmes par latvijas neatkarības karu. 
LVVA, 5434. f., 2. apr., 48. l., 2 lp.

uzlauztu Daugavmalas bruģi un sāktu gatavot ierakumus. Bermontieši, nevarēdami 
tikt pār Daugavai, atklāja pa tās labo krastu stipru šauteņu un ložmetēju uguni. 
Mūsu pusē pāris ložmetēju enerģiski atbildēja vāciešiem no namu augšējo stāvu 
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3. att. Jāņa rubeņa piezīmes par latvijas neatkarības karu. 
LVVA, 5434. f., 2. apr., 48. l., 2 lp.

logiem, uz kurieni tad arī galvenā kārtā vērsās ienaidnieka uguns. Lodes kapāja 
namu sienas, bet zemāk mērķētās rikošetēja uz tirgus laukuma bruģa un sacēla 
nejauku, nervus stindzinošu kaukšanu. Šādā, šāvienu sprādzienu, ložu šņākoņas 
un kaukšanas juceklī kareivjiem vajadzēja uzlauzt bruģi. Darbs pats par sevi nebija 
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tik visai bīstams, jo pāri Daugavai grūti bija saskatīt šinī krastā rāpojošas figūras, 
bet vienu otru nepieradušu kareivi šāds ložu lietus šausmināja. Atceros kādu jaunu 
kareivi, kurš, kad no paša rīta vajadzēja iet uzlauzt bruģi, likās bija zaudējis prātu 
un nemitīgi vaimanāja, ka viņš esot nostādīts nošaušanai. Turpretī citi kareivji 
mierīgi pildīja savu darbu. Lai, trauksmes gadījumam, rastu tiešu izeju no viesnīcas 
“Balta” uz Daugavmalu, nācās atlauzt kādas aizsprostotas un nelietojamas durvis. 
Iesaiņojuma kastes, tukšas mucas un salauztas mēbeles, ar kurām bija piekrauts 
pagalms un traucēja rotas ātru izskriešanu uz Daugavmalu, tika novākti. Visas 
ejas caur tirgus laukumu uz Daugavu aizsprostojām no Daugavas puses ar tukšām 
kastēm un mucām, ceļu maskošanās nolūkā, lai no otrā Daugavas krasta neredzētu 
mūsu kustības, atstājot tikai maskētas caurejas.

Vēl rītā Daugavmalā stāvēja 2 angļu kreiseri, bet tiklīdz bermontieši no kreisā 
krasta atklāja uguni, angļu kreiseri, žēli kaucot kuģu sirēnām, aizgāja uz jūru. 
Daugavā palika tikai daži burinieki un pie muitas dārza kāds dāņu tvaikonis. 
Burinieki vēlāk tika no artilērijas uguns nogremdēti. No tvaikoņa komanda 
noņemta. Daugavai tuvākos rajonos iedzīvotāji izvācās, kustība pa ielām noliegta. 
Daugavmalas rajons bija kā izmiris, tikai virs pils torņa mierīgi plivinājās Latvijas 
sarkanbaltsarkanais karogs. Kā citkārt senatnē kaujas karogi, tā tagad Latvijas valsts 
karogs, kā svētīdams, izpletās pār latvju karavīru galvām. Un uzlūkojot šo karogu, 
katra karavīra sirdī iegailējās kā kāda svētā liesmiņa, apņemšanās stāvēt un mirt par 
šo karogu. Svētām jūtām pildījās latvju karavīru sirdis, uzlūkojot savu karogu, bet 
kādas jūtas viņš izsauca ienaidniekos, tas mums paliek nezināms. Vienu tikai mēs 
zinām, ka pirmie artilērijas šāvieni nebij vis vērsti, kā to varēja sagaidīt, uz tiem 
namiem, no kuriem veda uguni mūsu ložmetēji, bet gan uz pils torni. Ienaidnieks 
gribēja nogāzt no turienes sarkanbaltsarkano karogu, bet velti viņš šķieda šāviņus 
viena mēneša laikā. Latvijas karogs palika uzvarētājs.

Arī ienaidnieks Daugavas kreisā krastā bija ieņēmis tuvākās mājas un uzstādījis 
tur ložmetējus, it sevišķi kādā baltā mūra mājā ar tornīti, koka tilta galā. Mūsu 
artilērija atklāja pa tām uguni. Divi-trīs koka nami Daugavmalā no šāviņiem 
aizdegās un nodega.

Saimnieciskais transports pie atkāpšanās pār Daugavu bija devies uz Juglas 
tiltu. Kamēr atgriezās virtuves un uzmeklēja savas vienības – pagāja vesela diena. 
Lai remdinātu izsalkumu, gadījās, ka kareivji taisīja vaļā tirguslaukuma būdas 
un izlietoja pārtikai tur esošos pārtikas līdzekļus. Bija arī tādas būdas, kuras 
viņu īpašnieki bija pametuši pilnīgi vaļā. Redzēju uz tirgus laukuma likteņa varā 
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pamestus trusīšus klaiņājam, meklējot barību. Kādā nojumē atradās stikla zivju 
kaste. Pa ložu caururbumiem ūdens bija iztecējis un iekšā esošie zuši locījās pa 
sausu kasti. Neviens nevarēja atnākt un pievākt savu mantu.

10. oktobra vakarā Daugavas kreisais krasts augšpus koka tilta atradās liesmās. 
Kāda ēka dega pašā krastmalā. Apdeguši koku gabali peldēja pa straumi uz leju, 
kvēlošas ogles mirgoja tumsā kā mazas liesmiņas. Daži koka gabali, no vēja nesti, 
izpeldēja uz upes vidus un, mirgodami ar uguntiņām, radīja iespaidu, ka kad pa upi 
brauktu laivas.

11. oktobrī ienaidnieka uguns nerimās. Viņa artilērija apšaudīja pilsētu un 
baznīcu torņus.10 Pagājušā naktī pamestos Iekšrīgas veikalus bija sākušas uzlauzt 
zagļu bandas. Lai negadītos, ka arī karavīri ņem dalību laupīšanā, kā kareivjiem, 
tā virsniekiem uz stingrāko bija noliegts atstāt Daugavmalu. No komendantūras 
izsūtītām patruļām bija uzdots katru noķertu laupītāju uz vietas nošaut. Gadījās, 
ka kādu no mūsu rotas kareivjiem patruļa bija sastapusi uz ielas ar audekla baķīti 
padusē. Patruļa bija atvedusi sagūstīto pie rotas telpām viesnīcas Baltā sētā un, par 
brīdinājumu citiem, nošāvusi. Šādi līdzekļi drīz vien laupīšanu izbeidza. 

Nedaudz pār tirgus būdām pacēlās maza koka, ķieģeļiem apšūta mājiņa – loču 
kantoris. Šinī mājiņā jau trešo dienu mierīgi mitinājās mūsu bataljona štābs. 
Vācieši to ne reizes nebija apšaudījuši, pat neviena loga rūts nebija izšauta. Te, 
12. oktobrī, vācu pusē tiek izkārts balts karogs un ar tādu pat baltu karogu uz tilta 
uznāk daži cilvēki.11 Uguns tiek pārtraukta. Nezin kā tas bija nācies, bet bez kāda 
rīkojuma vesels pūlītis kareivju dodas no loču kantora uz koka tiltu, lai redzētu, kas 
tur notiks. Pēc stundas baltais karogs atkal ir nolaists un kaujas darbība atjaunojas. 
Uz loču kantori tiek atklāta spēcīga ložmetēju uguns, kam, caur logu, par upuri 
krīt virsleitnants Grīnbergs12. Vēl pusstundu vēlāk loču kantori trāpa vairākas 
granātas. Nogalināti virsleitnants Dzirkalis13, leitnants Miglavs14, bet daži kareivji 
ievainoti.

1919. g. 14. oktobris   

Siguldas pulkam bija paredzēts forsēt Daugavu pa koka tiltu.15 Uzbrukums bija 
paredzēts rīta krēslā. Dažu traucējumu dēļ pie tilta izceļamās klapes nolaišanas tomēr 
uzbrukums novēlojās.16 Vispirms pa tiltu izbrauca bruņotie auto “Vidzemnieks” 
un “Kurzemnieks”, tiem sekoja 1. rota grupu kolonnā. Nezinu, vai bermontieši 
mūsu 1. rotu nebija pamanījuši agrāk vai arī kāda cita iemesla dēļ, bet uguns no 
ienaidnieka puses tika atklāta tikai tad, kad rota jau tuvojās Daugavas kreisajam 
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krastam. Bruņotie auto, sasnieguši tilta galu, atklāja uguni uz ienaidnieku. Zem 
tā segas arī 1. rota sasniedza tilta galu un izklīda ķēdē pa abām tilta pusēm. Iesākās 
abpusēja uguns kauja. Pa to laiku 3. rota tuvojās jau Daugavas kreisajam krastam, 
bet, redzot, ka 1. rota vēl atrodas pašā tilta galā, nogūlās uz tilta, lai nesajauktos ar 
1. rotu. Arī 4. rota, ejot tāpat grupu kolonnā, bija sasniegusi tilta vidu. Ienaidnieks, 
kas atradās pret tilta galu, bija aizņemts no 1. rotas un tālākai tilta apšaudīšanai 
piegrieza maz vērības. Tieši uz tilta nāca tikai pareta šauteņu uguns no abiem sāniem. 
4. rotai atrodoties uz tilta vidus, tiltu sāka apšaudīt kāds ienaidnieka ložmetējs, 
kurš bija novietots pašā Daugavas krastā tieši pie dzelzceļa tilta, kāpēc arī bruņotais 
vilciens, kurš atradās uz dzelzceļa tilta, to apšaudīt nevarēja. Sliežu bojājuma dēļ 
bruņotais vilciens arī nevarēja tikt pāri tiltam. Tā kā ložmetējs, kurš apšaudīja tiltu 
no sāniem, bija novadīts par augstu, tad 4. rota bez zaudējumiem pavirzījās vēl 
100–200 soļus uz priekšu un nogūlās, gaidot uz 3. rotas virzīšanos uz priekšu. Cik 
varēju no 4. rotas atrašanās vietas vērot, 1. rota jau sāka pakāpeniski virzīties uz 
priekšu. Te, gluži negaidot, viens no bruņotiem automobiļiem ložmetēja bojāšanās 
dēļ (tikai viens tas viņam bija) sāka nākt pa tiltu atpakaļ.17 3. rota pieņēma uz tilta 
sāņus, lai dotu ceļu automobilim. Auto, pabraucis garām 3. rotai, tuvojās 4. rotai. 
Arī 4. rota palaida auto garām. Tanī laikā no 3. rotas kreisā spārna atdalījās pāris 
cilvēku un sāka skriet pakaļ aizejošam automobilim. Pirmiem diviem pievienojās vēl 
2, vēl un vēl, un drīz jau visa rota devās pakaļ automobilim, bet priekšnieki, kuri 
atradās kolonnas galvā, nebija spējīgi vairs bēgošos apturēt. 3. rotai pievienojās 4. 
rota un drīz vien uz kaujas lauka atradās vairs tikai 1. rota. Atbēgušās rotas tika aiz 
tuvāko namu segas no jauna sakārtotas kaujai, bet pa to laiku jau pa koka tilta galu 
paspēja atklāt spēcīgu uguni ienaidnieka artilērija un kavēja uzbrukuma atsākšanu. 
Arī pirmā rota, palikusi viena, bija spiesta atkāpties. Tā niecīga iemesla dēļ izcēlās 
panika, kura paralizēja visu tālāko uzbrukuma gaitu. Patiesības labā gribu teikt, ka 
bataljona komandieris pirms uzbrukuma sākuma brīdināja virsniekus neaizrauties 
pārāk un nesteigties, no kam spriests, ka viņš netic uzbrukuma izvešanas 
iespējamībai. Varbūt arī tas atstāja iespaidu uz tālāko darbības gaitu.

1919. gada 3. novembrī18

Desanta operācija 

2. novembra vakarā atradāmies pozīcijās smilšu kāpās dienvidos no Bolderājas. 
Vairākas dienas jau bija noturējies vēss un stipri vējains laiks. Cilvēki drebinājās 
savos plānos, noplīsušos apģērbos. Tikko bija saņemta siltā veļa, bet mēteļu vēl 
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visiem nebija. Lai paslēptos no niknā vēja, kareivji ierāvās savos ierakumos, bet tur 
tos vējš apputināja ar smiltīm. Apavos, zem veļas, matos, ausīs, pat mutē, visur bija 
smiltis. Pie katra zobu sakodiena nejauki čirkstēja. Šauteņu aizslēgi pildījās smiltīm 
un atteicās darboties. Pie vakara vējš sāka noklust. Tādā stāvoklī ap pl. 24 atradās 3. 
un 4. rotas, kad tās saņēma pavēli nomainīties no pozīcijām un iet uz Bolderāju, lai 
sēstos tvaikonīšos. Kāds būs tālākais uzdevums, nebija zināms.19 Bolderājā pa tumsu 
vēl papildinājām munīciju. Uzturam tika izsniegti konservi. Abas minētās rotas tika 
nodotas kapteiņa Mucenieka20 rīcībā, desanta izcelšanai šaurumā starp Lielupi un 
jūru, pretim Edinburgai21. Desanta operācijai vajadzēja notikt pirms gaismas austa. 
Nonākot pie kuģīšu piestātnes, izrādījās, ka peldošie līdzekļi vēl nav savesti kārtībā. 
4. rota + 1 ložmetējs + 1 patšautene22 novietojās uz tvaikonīša “Sekunda”, kuram 
klājs no lodēm bija pasargāts priekšgalā ar 4 kārtām tērauda skārda, bet pakaļgalā ar 
smilšu kastēm, kuras izveidoja ložmetēju pozīciju. Uz atlikušiem 2 tvaikonīšiem “R” 
un “K” novietojās, uz viena 3. rota, bet uz otrā – kapteinis Mucenieks – operācijas 
vadītājs. Priekš malā izcelšanās bija savāktas 15 zvejnieku laivas, kuras striķos tika 
piestiprinātas aiz kuģīšiem. Lai šādā veidā vilktu laivas līdzi, pēc manas izpratnes, 
bija nepieciešams katrai laivai priekšgalā iesist cemmi vai riņķi, striķu piesiešanai, 
bet tas nebij paspēts izdarīt, kāpēc striķi tika piesieti pie laivu sēdekļiem. Bolderāju 
atstājām apm[ēram] 2 stundas pirms gaismas 3. novembrī, kas jau radīja bažas 
par to, vai nokļūsim līdz gaismai Edinburgā. Tiklīdz izbraucām atklātā jūrā, nācās 
apturēt, jo izrādījās, ka dažas laivas apgāzušās. Pagāja laiciņš, kamēr laivas no 
jauna sakārtoja tālāk braucienam. Pēc stipras vētras jūra vēl bangoja, lai piesietās 
laivas neapgāztos, nevarēja attīstīt pilnu ātrumu.23 Tomēr pēc kādas pusstundas no 
jauna nācās apturēt. Izrādījās, ka dažas laivas piesmēlušās ar ūdeni un seko kuģim 
pa ūdens apakšu, bet vairākas laivas norāvušās un iztrūkst. Nekas cits neatlika, 
kā atraisīt piesmēlušās laivas un braukt tālāk. Tā kā sasniedzot Edinburgu, uzreiz 
bija paredzama kaujas darbība – kareivji taisīja vaļā izsniegtos amerikāņu gaļas 
konservus un sāka ieturēt brokastis. Rīta gaismai austot, tālumā sāka iznirt no 
tumsas jūrmalas priedes, kuras gan pagaidām varēja saskatīt tikai kā tumšu strīpu 
pie apvāršņa. Sāku apstaigāt kareivjus, pārliecinādamies, vai pēc Bolderājas smilšu 
puteņiem kareivji ir iztīrījuši ieročus un saveduši lietošanas stāvoklī. Noejot kuģa 
kravas telpās, kur atradās kareivji (virsnieki bija novietoti kapteiņa kajītē), sajutu 
nepatīkamu smaku. Telpas bija ārkārtīgi pievemtas. Kareivji lādējās par amerikāņu 
mērkaķu taukiem (tā tika saukti konservu tauki), ka no tiem nu esot visi saslimuši 
un jāvemj. Kareivji uz jūras nekad nebij bijuši un nezināja, ka ir saslimuši no 
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stipras šūpošanās ar jūras slimību. Šūpošana gan bija stipra. Uz klāja kurināšanai 
novietoto malku nekādi nevarēja savaldīt. Nepaspēja to sakraut kārtībā, ka jau atkal 
tā bija izsvaidīta pa visu klāju. Viļņus tomēr pāri klājam nesita. Arī saslimšanas 
ziņā izrādījās, ka lielākā daļa vēl turas stingri uz kājām.

Pret Edinburgu “Sekunda” pagrieza uz krastu. Kāds no kuģīša personāla ar 
garu koku sāka meklēt dibenu. 9 pēdas, tātad vēl var tuvoties krastam. Te jau arī no 
krasta sāka atskanēt šauteņu šāvieni, bet lodes krita ūdenī, kuģi nesasniegušas. Vēl 
brītiņš un pret kuģa skārda vairogiem sāk atsisties lodes. 8 pēdas, kuģītis apstājās, 
bet līdz krastam vēl vesels kilometrs. Rotas komandieris virsleitnants Birzulis24 
pavēl pirmā vada komandierim virsleitnantam Sapietim25 ar saviem ļaudīm sēsties 
laivās. Izrādās, ka no 8 laivām palikušas tikai 2, lielākās. Katrā varētu ievietoties 
10–12 cilvēku. Laivas un arī airi noledojuši, slideni. Jūra nemierīga, dauza laivas 
pret kuģa sāniem, bet jau nākošā acumirklī atsviež tās 1-2 metrus no kuģa nost. 
Iesēšanās grūta. Pie tik nemierīgas jūras atbildēt no laivām ienaidniekam ar uguni 
ir neiespējami. Arī no kuģa mazas izredzes pabalstīt desantu ar uguni. Vienīgais 
ložmetējs sabojājas jau pie pirmiem šāvieniem un, ja arī tas nebūtu sabojājies, tad 
tomēr viņš nekā nedotu, jo šūpošana bija tik stipra, ka dažas lodes krita turpat 
tuvumā ūdenī, bet dažas aizlidoja pāri koku galotnēm, ko ļoti labi varēja redzēt, 
jo dažas lodes bija degošās. Pie šiem apstākļiem nokļūt dzīvam Edinburgā bija ļoti 
maz cerību, un es ļoti apmierināts biju par to, ka neesmu pirmā, bet otrā vada 
komandieris. Vismaz pie patreizējiem apstākļiem mazs prieks būtu braukt ar divām 
laiviņām uz krastu. Pēc pavēles mūsu operāciju vajadzēja pabalstīt diviem angļu 
kreiseriem, kādam nolūkam vienam vajadzēja atrasties pret Edinburgu, bet otram – 
pret Lielupes ieteku jūrā. Uguns izsaukšana noteikta ar raķeti. Tika arī izšauta 
raķete, bet tā nekā nedeva, jo nekur nebija saskatāms neviens karakuģis. Kā liekas, 
angļi, baidīdamies par saviem kuģiem, gaismai austot, bija aizbraukuši.26

Beidzot kapteinis Mucenieks pavēli par izcelšanos malā atsauca un pavēlēja braukt 
gar krastu Slokas virzienā demonstrēšanas nolūkā un vietām apšaudīt krastu. Tā 
nobraucām līdz Kaugurciemam. Te jūrā bija redzamas 2 zvejnieku laivas. Kapt[einis] 
Mucenieks piebrauca tiem klāt. Zvejnieki bija sastāstījuši, ka Kaugurciemā stāvot 
kāda krievu ložmetēju komanda, cilvēku 20 un tie neesot noskaņoti pretoties. 
Tāpēc kapt[einis] Mucenieks pavēlēja 20 vīriem sēsties četrās vēl atlikušās laivās 
(pārējās 11 jau sen bija pazaudētas) un braukt uz krastu. Laivās gan varēja ievietot 
apm[ēram] 40 vīru, bet bija pavēlēts rezervēt vietas gūstekņiem. Pirmā laivā iekāpa 
arī pats kapt[einis] Mucenieks un 3. rotas komandieris virsleitnants Ozoliņš27.Visi 
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bija jautrā garastāvoklī. Ievēroju, ka kapt[einis] Mucenieks iesprauda savu šauteni 
ar durkli kādā caurumā laivas malā, ar spalu uz augšu. Vienā no nākošām laivām no 
virsniekiem iekāpa vēl jūras leitnants Lasis. Tā kā 4. rotas komandieris virsleitnants 
Birzulis, tāpat kā 1. vada komandieris virsl[eitnants] Sapietis bija saslimuši ar jūras 
slimību, tad uz “Sekunda” visa rīcība piekrita man. Nolaidis pirmo laivu ar 5 vīriem, 
iesēdināju vēl otrā laivā 4 kar[eivjus]. Un kā piektais gribēju kāpt pats iekšā, bet 
tajā brīdī vilnis pārsita striķi, kurā tika laiva turēta, un atsvieda laivu nost no kuģa. 
Negribēdams kavēt laiku, jo citas laivas jau bija gabalā, pavēlēju braukt bez manis. 
Bez tam arī negribējās kuģi pamest bez neviena darba spējīga virsnieka. Kuģīši bija 
piebraukuši krastam, cik vien tuvu varēja – 8 pēdas dziļums, līdz krastam apm[ēram] 
800 mtr. Laivas mierīgi tuvojās krastam. Priekšējā laiva, kurā atradās kapt[einis] 
Mucenieks, jau bija uz sēkļa. Cilvēki sāka izkāpt ūdenī, lai dotos uz krastu. Pēkšņi 
no kreisās puses tika atklāta ložmetēja uguns pa laivām. Laivās sacēlās apjukums. 
Nekavējoši pavēlēju atklāt no Sekundas klāja ar šautenēm uguni pa ienaidnieka 
ložmetēju. Šaušana bija ļoti grūta stipras šūpošanas dēļ, citādi šaut nevarēja kā 
stāvus no rokas, ķerot to momentu, kad stobrs pagriezies pret mērķi. Droši vien arī 
trāpījumi bija vāji, tomēr ložmetēja uguni mums stiprā mērā izdevās noklusināt. Tā 
biju nodevies ienaidnieka ložmetēja apšaudīšanai, ka nemaz nemanīju, ka 4. rotas 
laivas ir jau atgriezušās. Sajutu, ka kuģim tiek dots atpakaļgājiens un tas aiziet jūrā. 
Pārlaidis krastam skatu, pamanīju netālu no krasta viļņos grozāmies kādu laivu. Labi 
ieskatoties, pamanīju virs laivas gaisā mētājamies kaut ko līdzīgu šautenes spalam. 
Uzreiz nojautu, ka tā ir kapt[eiņa] Mucenieka laiva. Uzbruku kuģīša kapteinim, kā 
viņš drīkstēja bez mana rīkojuma braukt projām. Izrādās, ka viļņi bija sākuši sist 
kuģa dibenu pret akmeņiem un, lai glābtu kuģi, kapteinis attālinājies no krasta. 
Pavēlēju no jauna tuvoties krastam. Beidzot arī pēdējā laiva atgriezās. Izrādījās, ka 
šās laivas ekipāžām bija gājis pavisam bēdīgi. Virsleitnants Ozoliņš izrādīja vairs 
tikai vājas dzīvības zīmes un ceļā uz Bolderāju mira. Kareivji visi gulēja ievainoti 
laivas dibenā. Tikai vēl kapteinis Mucenieks, ievainots abās delnās28, kustināja airus, 
turot tās saliektās plaukstu locītavās. Tā bēdīgi beidzās mūsu desanta operācija, bet 
varēja beigties vēl bēdīgāk, ja nebūtu striķa pārtrūkšanas dēļ es palicis uz kuģa, jo tad 
Dievs vien zin, vai būtu savlaicīgi atklāta no kuģa uguns. 

Atpakaļceļā uz Bolderāju vairs nevarējām braukt gar krastu, jo tad mūs varētu 
nogremdēt ienaidnieka artilērija. Jāvairās bija arī no mīnu laukiem, kāpēc nācās 
doties diezgan tālu jūrā un tad uz Bolderāju.

4.XI 31. g. J. Rubenis
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Cementa fabrikas ieņemšana 10/XI 1919. g.     

Ieņemt Cementa fabriku bija mēģināts vairākas reizes, bet vienmēr bez 
panākumiem.29 Kā iemesls tam – tas apstāklis, ka ienaidnieks Cementa fabrikā bija 
ļoti labi slēpts un maskēts, bet tālāk viss apvidus ap fabriku līdzens, bez kādām 
pieejām, tā ka ienaidnieka ložmetēji, pat naktī, ļoti sekmīgi varēja apšaudīt apkārtni. 
Vēl cementa fabrikā atradās mīnumetēji, bez tam ienaidnieku pabalstīja artilērija 
no Dzegužkalna un Zasulauka rajoniem. Mūsu uzbrūkošām daļām, par artilērijas 
pabalstu nemaz nerunājot, nebija pat ložmetēju. Izejas stāvokļa ieņemšanai noderēja 
Toša kokzāģētava, apm. 1 kilom[etru] ziemeļos no Cementa fabrikas, Daugavas malā. 
Kādu dienu uzbrukumu Cementa fabrikai pabalstīja Puķīša30 flotīlija, sastāvoša, 
kā liekās, no 4 kuģīšiem, bruņotiem ar 1 mazkalibra lielgabalu un kādiem pāris 
ložmetējiem. Tā kā Daugava bija jau aizsalusi un virzīšanās uz priekšu iespējama 
tikai ar ļoti lielām grūtībām, ar ieskriešanos laužot ledu, tad zem mīnumetēju 
uguns flotile arī tuvāk Cementam [domāta – Cementa fabrika. – Ē. J.] netika kā par 
900-1000 mtr. Dažas reizes Cementa fabriku mēģināja apšaudīt Sabiedroto flotes 
artilērija no Bolderājas-Mangaļu rajona Daugavā, bet bez panākumiem, jo flotes 
artilērija nebij spējīga ar daudzmaz apmierinošām sekmēm apšaudīt neredzamus 
mērķus tikai pēc kartes, jo sazināšanās ar kuģiem bija grūta. Tā, kādu dienu kuģa 
artilērija trāpīja ap 20 granātas Toša zāģētavas laukumā, kur atradās mūsu 4. 
rotas vads un kontuzēja 1 kareivi. Minētā zāģētava atradās ap 1200 mtr. tuvāk 
par Cementa fabriku. 10. novembrī ap pl. 14 man bija uzdots no Toša zāģētavas 
koriģēt kuģu artilērijas uguni. Šāviņi krita apm. 700 mtr. pa labi no Cementa 
fabrikas, Spilves pļavā. Novirzīt trāpījumu uz Cementa fb.[fabriku] tā i neizdevās. 
Šinī gadījumā gan arī es pats izdarīju kļūdu. Cementa fabrikā, pa artilērijas uguns 
laiku, atskanēja spēcīgs grāviens un gaisā uzšāvās baltu dūmu stabs, kam sekoja 
vēl otrs. Es, domādams, ka sprādziens izsaukts no artilērijas trāpījumiem, ziņoju, 
ka tagad trāpījumi ir pareizi, bet biju kļūdījies. Izrādījās, ka vācieši, gatavodamies 
atkāpties, ir uzspridzinājuši mīnu krājumus. 

Beidzot 10. novembra vakarā, iestājoties vakara krēslai, protams, bez artilērijas 
pabalsta, 4. rotai bija pavēlēts ieņemt Cementa fabriku un virzīties tālāk uz priekšu, 
pie Podaraga savienoties ar tām vienībām, kuras iet pa otru pusi, Spilves pļavām. 

Vispārīgi Toša zāģētavas rajonā katra kustība dienā, tāpat troksnis tumsā, vienmēr 
izsauca jau iepriekš notēmētu ložmetēju vai mīnumetēju uguni. Tomēr šoreiz 
ienaidnieks ļāva 4. rotai izvirzīties uz klajuma ap 500 mtr. Cementa fabrikas priekšā, 
neizšaujot neviena šāviena. Un taisni ienaidnieka klusēšana tik stipri nomāca uzbrucēju 
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garastāvokli, ka 4. rota, kura bija izvērsta ķēdē ar apm. 1 soļa atstarpēm, palika uz 
vietas lauka vidū un nebija dabūjama uz priekšu. Instinktīvi katrs kareivis saprata, ka 
ienaidnieks ir tik stiprs, ka viņam nav no mums jābaidās un tāpēc pielaiž mūs tik tuvu, 
cik tas viņam ir vajadzīgs, lai visvieglāk mūs iznīcinātu. To redzot, rotas komandieris 
virsleitnants Birzulis sakārtoja rotu pa vadiem, 3 līnijās, katrs vads slēgtā vienrindas 
līnijā, lai vieglāk būtu vada komandierim pārvaldīt un tad turpinājām uzbrukumu. Tā 
nogājām bez šāviena līdz Zēberga mājas dēļu sētai, bet ienaidnieka nemanījām. Tad tika 
dota pavēle izlauzt ar šauteņu rezgaļiem žogu un doties uz priekšu. Nodārdēja šauteņu 
resgaļi pa žoga dēļiem. Momentāli žogā parādījās vairāki caurumi, caur kuriem, cits 
caur citu, spraucās cauri kareivji un devās uz priekšu, uz Cementa fabriku. Sastinguma 
stāvoklis bija izzudis. Skriešus devāmies uz Cementa fabriku, bet no turienes jau 
saklausījām dziesmas skaņas – nedaudzas balsis dziedāja “Dievs, svētī Latviju”. Tātad 
bermontieši bija atstājuši Cementa fabriku pirms mūsu uzbrukuma.31 

Pie Podaraga salasījās 7. Siguldas pulka I un II bataljoni un turpināja uzbrukumu 
gar Daugavgrīvas un Ūdens ielām. Sētās un šķērsieliņās vēl šur tur bija manāmi 
bermontieši, bet tas uz ilgu laiku nevarēja aizkavēt. Drīz vien pa Daugavgrīvas 
ielu tika atklāta ložmetēju uguns, kas stipri apgrūtināja virzīšanos. Izrādījās, 
ka uz Kalnciema un Daugavgrīvas ielu stūra kāds liels nams ir stipri ieņemts 
no vāciešiem. Kādi 4 ložmetēji veda uguni uz visām pusēm. Iesākām šā rajona 
apiešanu pa šķērsieliņām. Leitnants Šarfs32 minēto namu apšaudīja no mīnumetēja. 
Beidzot arī minētais nams tika ieņemts, tika saņemti arī ložmetēji, daži zirgi, bet 
vācu rotai tomēr bija izdevies caur sētām no minētā nama izkļūt uz L[ielo] Lēģeru 
ielu33. Lai uzņemtu sakarus 1-am bataljonam ar otro, izgāju ar izlūku patruļu pa 
L. Lēģeru ielu Daugavas virzienā. Noiedams līdz pareizticīgo baznīcai, atradu uz 
ielas pamestus 4 smagos ložmetējus, ko vācieši nebija paspējuši līdzi paņemt. Pie 
pareizticīgo baznīcas, blakus ložmetējam un čaulīšu čupiņai gulēja arī, asiņainu 
galvu, vācu kareivja līķis. Turpat netālu mētājās uz ielas 2 velosipēdi, kurus vācieši 
nebij izlietojuši bēgšanai, liekās, bēgšana pa ielu vairs nav bijusi iespējama. Tālāk 7. 
pulks devās uz Torņakalna staciju, bet arī tur vairs vāciešus nesastapa.

11. novembrī 1919. gadā pienācām, ar gaismas austu, pie Daugavas tiltiem no 
dienvidus puses. Ar [to] Rīga bija atbrīvota un 7. pulks tiltu rajonā novietojās atpūtā.

[Paraksts] J. Rubenis
7.Siguldas k. pulka virsleitnants

16. decemb[rī] 1931. g.
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1919. g. 19. novembris

1919. gada 18. novembra vakarā 7. Siguldas k[kājnieku] pulka 4. rota vakara 
tumsā un ļoti nogurusi tika nosūtīta uz Siliņu mežsargmāju. Minētā mežsargmāja 
atrodas mežiņā, netālu no Ķīšu–Ozolmuižas ceļa, labā Lielupes krastā. Pozīciju rotai 
tumsā nevarēja ierādīt. Posteņi tika norīkoti tur, kur varēja pārredzēt Ozolmuižas 
ceļu, pārējiem iecirkņiem piegrieza maz vērības līdz rīta gaismai.

19. novembra rītā 4. rotas komandieris izsūtīja savus vadus uz iecirkņiem.34 Tanī pat 
laikā Siliņos ieradās arī 3. rota un 8. pulka 2. rota, kurām vajadzēja nodibināt sakarus 
gar Cenas muižas meža D[dienvidu] malu ar 6. pulku, kurš atradās A[austrumos] no 
Cenas muižas. Šinī laikā 4. rotas postenis novēro pa Ozolmuižas – Ķīšu ceļu tuvojamies 
2 zemnieku pajūgus, bet nepiegriež tiem vērību, līdz beidzot pamana aiz pajūgiem 
sekojam vācu kareivjus. Tagad to pamana arī 4. rotas 1. vads, 3. rota un 8. pulka 2. 
rota, kuras iet uz saviem iecirkņiem. Uz posteņa šāvieniem vācieši mēģina pajūgus 
pagriezt atpakaļ, bet zirgi no jau minēto vienību uguns tūlīt krīt. Vācieši paspēj 
izraut no ratiem 3 ložmetējus un atklāj pa meža malu negantu ložmetēju uguni, 
tomēr jau pēc dažām minūtēm visi trīs ložmetēji jau atradās mūsu rokās, bet dzīvos 
palikušie vācieši meklēja patvērumu Hercoga muižas drupās. No turienes gan 
vācieši mēģināja mūs nepielaist pie saviem ložmetējiem, bet šoreiz ceļa grāvjus 
izmantojām mēs un ložmetējus atvilkām pie sevis.35

Uzbrukums Untinas36 ciemam 15. janvārī 1920. g. 
(Jaunlatgales apr. Kacēnu pag.)

1920. g. 14. janvārī, izdarot izlūkošanu ar izlūku patruļu, pie Untinas ciema 
nošāvu vienu sarkanarmieti. Tā kā sarkanarmietis – sapiers tika nošauts apm. 200 
mtr. no ciema, bet ciemu ieņēma sarkanie, tad pie kritušā piekļūt nemēģinājām. 
Nākošās dienas rītā Untinai tika organizēts uzbrukums no 2 pusēm, ar 1. un 3. 
rotām, pabalstītām no 1 mīnmetēja. Līdz noteiktam laikam rotām vajadzēja ieņemt 
izejas stāvokli un reizē ar uguns atklāšanu no mīnumetēja uzsākt uzbrukumu. Lai 
ieņemtu izejas stāvokli, rotām nācās noiet 3–4 kilometri pa ārkārtīgi dziļu sniegu, 
kāpēc izejas stāvokļa ieņemšana nokavējās. Mīnumetējs jau bija beidzis šaut, kad 
izejas stāvoklī nonāca 3. rota. Vai 1. rota ir nonākusi izejas stāvoklī – nebij zināms. Ar 
to tad arī uzbrukuma saskaņošana bija izjukuse. To, ka 1. rotai uzbrukuma virziens 
bija stipri atklāts, bet mums – 3. rotai šķērsots, tad es ienesu 3. rotas komandierim 
virsleitnantam Briediņam37 priekšlikumu uzsākt uzbrukumu pirmiem, pie kam 
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virsleitnants Briediņš ar 1. vadu un 1 patšauteni (vairāk patšauteņu rotā nebija) 
no uzbrukuma izejas stāvokļa tad kavētu ienaidniekam ieņemt pozīciju, kamēr es 
ar otru vadu izkļūtu caur dzeloņstiepuļu žogiem, kuri bija gatavoti uz 2 metru 
rindām un vietām stipri ieputināti sniegā. Izkļuvis cauri žogiem, es savukārt 
segtu 1. vadam virzīšanos uz priekšu. Dzeloņstiepuļu žogi atradās ap 200 mtr. 
no ienaidnieka pozīcijas. Caur ienaidnieka drāšu žogiem izkļuvām nepamanīti un 
tūliņ devāmies tālāk, lai nokļūtu ienaidnieka ierakumos. Sasnieguši ienaidnieka 
ierakumus, atklājām uguni pa ienaidnieku, kurš atradās vēl ciemā, bet tūlīt arī sāka 
atkāpties uz Djatnovo, no kurienes to pabalstīja ložmetēji. Tā galugalā, neskatoties 
uz to, ka uzbrukumu bija paredzēts izvest ar 2 rotām, es Untinu ieņēmu ar 1 vadu. 
Bet ienaidniekam gan arī bija Untinā tikai viens vads. Ienaidnieks atstāja uz kaujas 
lauka 3 kritušos, mums viens smagi ievainots. Tagad nu es gribēju pārliecināties, 
vai iepriekšējā dienā nošautais sarkanarmietis ir jau paglabāts un liels bija mans 
pārsteigums, ka neviens nebija tuvojies kritušam, uz sniega to skaidri varēja redzēt. 
Nevienam nebija rūpējis, vai 200 soļus attālumā uz sniega guļošais biedris ir vēl 
dzīvs jeb jau miris. Neaizskarti bija arī viņa ieroči – cirvis un šautene. Vēlāk izrādījās, 
ka Untinas ciemu paturēt savās rokās mums nav izdevīgi, kāpēc jau tanī pat dienā 
to atstājām, tā ka kritušos sarkanarmiešus nācās paglabāt pašiem sarkaniem. Bet 
tad nu tas bija taisīts ar jo lielu troksni, ar mūziku, sarkaniem zārkiem, dziesmām 
skanot.

Paraksts [Rubenis]
7. Siguldas k. pulka virsleitnants

1931. g. 16. decemb[rī]

Komunistu slepenā darbība frontes rajonā 1920. gadā

1919. gada vasarā, lieliniekus (sarkano karaspēku) izdzenot no Vidzemes, 
tam līdzi devās arī dažādas komitejas, tribunāli un šūniņas, ar vārdu sakot tādas 
personas, kurām vajadzēja baidīties atbildēt par savu komunistisko darbību, kā 
nošaušanas, laupīšanas un t. t. Nokļuvuši Latgalē, daļa no šiem komunistiem, gluži 
dabīgi, tālāk nebēga, bet apmetās uz vietas, aiz tā iemesla, ka, pabeidzoties Cēsu 
kaujām ar vāciešiem, mūsu karaspēks nebij spējīgs vajāt lieliniekus. Lai neļautu 
ienaidniekam no jauna atgriezties atstātos apgabalos, Balvu rajonā dibinājās 
brīvprātīgi “Latgales partizāni”38, vēlākais Latgales partizāņu pulks. Tā kā partizāni 
fronti ieņēma ar diezgan vājiem spēkiem un meža rajoni palikās neapsargāti, tad 
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jau 1919. gada rudenī izbēgušie Vidzemes komunisti kopīgi ar vietējiem Latgales 
komunistiem, pa mežiem uzsāka slepenus bandītiskus gājienus uz Vidzemi. 
Bez darba palikušos Vidzemes un vēlāk arī Latgales komunistus sūtīja uz mūsu 
aizmuguri ar uzdevumiem: 1) izdarīt uzbrukumus mūsu iestādēm un šim nolūkam 
tie bija bruņoti karabīnēm, nagana revolveriem, rokas granātām un sprāgstvielām. 
2) izvest spiegošanu – bez apbruņojuma un 3) organizēt šūniņas, piegādāt tām 
naudu un komunistisku literatūru un arī pašiem izplatīt šādu literatūru. Bruņotas 
bandas visbiežāk tika sūtītas apm. 10 cilv[ēku] sastāvā, bet spiegotāji pa 2,3, pat 
pa 1. Pa atrašanās laiku komunistu ieņemtajā teritorijā viņiem maksāja algu kā 
ierēdņiem, komunistu naudā, bet, sūtot pāri frontei, izsniedza lielākas summas 
cara jeb oberost39 naudā, kura tanī laikā Latvijā atradās lietošanā. Pirmā sākumā, 
pēc komunistu izdzīšanas no Vidzemes, Latvijas iedzīvotājiem pases vēl nebija 
izsniegtas, tāpēc caur fronti sūtāmos bandītus apgādāja ar vācu 8. armijas40 
personas apliecībām – ausveisiem41. Minēto apliecību veidlapas pēc vācu okupācijas 
karaspēka aiziešanas lielā skaitā bija pamestas vācu komandantūru telpās,. Vēlāk, 
kad vācu dokumenti nebija derīgi, komunisti izsniedza saviem aģentiem viltotas 
Latvijas pases, kā arī dokumentus par karaklausības izpildīšanu. Puslīdz droši 
klaiņodami pa Latgales un Malienas mežiem 1919. gada vasarā, komunisti bija sīki 
iepazinušies ar mežu takām un stigām, tāpat tiem bija zināmas vietas, kur tie droši 
varēja iet pārnakšņot un papildināties pārtiku. 1920. gada janvārī, pēc Bermonta 
operācijas izbeigšanās iesākot Latgales atbrīvošanas operācijas, komunistu bandas 
savu darbību nepārtrauca, bet, izmantojot jau pazīstamās meža takas, ļoti bieži gāja 
mūsu karaspēka aizmugurē. Lai sekmīgāki veiktu uzdevumu, katram pulciņam tika 
sūtītas līdzi pa sievietei, bet bija gadījumi, kur tika sūtītas arī atsevišķas sievietes. 
7. Siguldas pulka rajonā atradās plaši meža rajoni, kuri ar karaspēku netika ieņemti, 
un tos tad arī izlietoja komunisti. Visbiežāk lietotais komunistu virziens bija: mežs 
starp Katlešiem un Černovu, krustojot Liepnas–Žīguru ceļu uz Bolupes izteku, 
tālāk pa Liepnas–Kupravas mežiem, gar Bolupes kanālu uz leju, netālu no Kupravas 
šķērsojot Liepnas–Kupravas ceļu, pa meža stigām, uz Alūdzeni Mālupes pagastā, 
tad gar Grundiem uz Liteni. Lai uzglabātu atmiņas par atbrīvošanas kara slepeno 
komunistu darbību, atstāstīšu dažus gadījumus, kurus man nācās piedzīvot.

1920. gadā, kādā februāra dienā, kāds mūsu artilērijas virsnieks, jādams pa meža 
ceļu netālu no Žīguru stacijas, pamanījis apmēram 10 cilvēkus pārskrejam pār ceļu. 
Virsnieks uzsaucis apstāties. Uz šādu saucienu uz viņu atklāta uguns. Minētais 
virsnieks gan vēl nojājis līdz netālam Šalgunavas ciemam un ziņojis par atgadījumu 
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7. Siguldas pulka štābā, bet tūlīt arī pēc tam no dabūtiem ievainojumiem miris. 
Izsūtīta bandītu vajāšanai kareivju patruļa, ejot pa pēdām, bandītus mežā panākusi. 
Izcēlusies apšaudīšanās. Bandīti pazaudējuši 2 kritušos, bēguši tālāk Bolupes 
kanāla virzienā. Tālāku vajāšanu pārtrauca uznākusī tumsa. Cīņas vietā komunisti 
pametuši daudz komunistiskas literatūras. Tanī pašā naktī komunistu gūstīšanai 
es ar 12 kareivjiem tiku izsaukts no Katlešiem uz Šelgunovu. Spriežot pēc bēgšanas 
virziena, varēja domāt, ka bandīti būs apmetušies uz nakts atpūtu mežā, vientuļās 
mājās Jaunā meža kantorī, kanāla malā, tāpēc vēl naktī pajūgos devāmies uz minētām 
mājām. Ielencot un izkratot šīs mājas, nekā gan neatradām, izņemot pazīmes, ka 
dažas dienas atpakaļ viens ir gulējis pa nakti minēto māju pirtiņā. Turpat netālu 
atradām bēguļu pēdas, bet izrādījās, ka pēc apšaudīšanās banda sašķēlusies vairākās 
daļās. Arī mēs sadalījāmies divās daļās. Kādus piecus vīrus atstāju pārmeklēt Jaunā 
meža kantora rajonu, bet ar pārējiem devos pa pēdām pakaļ kādai bandītu grupiņai 
rietumu virzienā. Atstātiem 5 cilv[ēkiem] noteicu, ka, ja viņi dzirdēs manis dotus 
šāvienu signālus, tad viņiem tūlīt jāsēžas ragavās, ar kurām atbraucām, un jāsteidzas, 
cik ātri vien var, uz Alūdzeni sagaidīt tos bandītus, kuriem es sekoju. Sekojām pa 
pēdām līdz Liepnas–Kupravas ceļam. Te bandīti bija iznākuši uz lielceļa. Nogriezos 
pa lielceļu uz labo un izsekoju ceļa malas līdz mežsargam, bet pēdu, ka bandīti 
nogājuši no ceļa, neatradu. Tad griezos atpakaļ un sekoju tāpat Kupravas virzienā. 
Apmēram ½ kilometru no uznākšanas vietas, kādā krūmā, bandīti bija nolēkuši no 
lielceļa. Es vairs nešaubījos, ka bandīti nāks ārā no meža Alūdzenes tuvumā, kāpēc 
devu noteiktos signālus ar šāvieniem, lai mani pārējie cilvēki, kuri palika pie Jaunā 
meža kantora, steidzās uz Alūdzeni sagaidīt. Kādu kilometru bandīti bija gājuši 
rietumu virzienā, tad pa meža stigu kādus kilometrus divus uz ziemeļiem, kur atkal 
nogriezušies uz rietumiem. Pa ceļam vairākās vietās novēroju aizlauztus zarus pie 
kokiem, bet pēdējā vietā, kur bandīti bija mainījuši virzienu, pār stigu bija nogāzts 
līdz pusei aizgriezts, jauns sērmūkslis. Uz aizlauztiem zariem vēl karājās savītušas 
vasaras lapas, no kā spriedu, ka šis ceļš bandītiem pazīstams jau no 1919. gada 
vasaras. Spriežot pēc pēdām, bandītiem kājas bija autas pastalās un no striķiem 
pītās peternēs. Kādā vietā viens no bandītiem bija nokāpis no stidziņas, lai nolaistu 
ūdeni. Starp kāju pēdām izkusušais sniegs liecināja, ka tā ir bijusi sieviete. Viens 
no bandītiem ir bijis bruņojies arī ar zobenu, uz ko norādīja uz katru kreiso soli 
blakus pēdām sniegā ievilktā strīpa no zobena apakšgala. No sākuma bandīti bija 
ļoti bieži sēdējuši sniegā, lai atpūstos, bet, pārejot Liepnas–Kupravas ceļu, atpūtas 
vietu vairs neredzēja. No tā sapratu, ka šāvienu izdarīšanas brīdī bandīti nav bijuši 
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4. att. Jāņa rubeņa autobiogrāfija.  LVVA, 5434. f., 2. apr., 48. l., 1 lp.

tālu no mums un ir sapratuši, ka viņiem ir uz pēdām. Tagad nu vajadzēja paātrināt 
gaitu, lai panāktu komunistus, bet arī mūsu spēki bija izsīkuši. Visu dienu bijām 
pa dziļo sniegu sekojuši komunistiem pa pēdām, pārtikas arī nebijām paņēmuši 
līdzi un tāpēc arī mums sāka aptrūkt spēka. Beidzot vakara krēslā iznācām malā 

65



Ēriks JĒkabsOns

pie Alūdzenes, nobrienot pa sniegu bez ceļa vairāk par 20 kilometru. Vakara krēslā 
pazaudējām pēdas. Būdams pārliecināts, ka bandītiem noguruma dēļ neapšaubāmi 
jāatrodas kaut kur tuvumā kādās mājās vai šķūnī, sāku apskatīt un pārmeklēt 
tuvākās mājas, bet nekā neatradu. Izrādījās, ka tie 5 kareivji, kas palika pie Jaunā 
meža kantora, kaut gan bija sadzirdējuši manus signālus, tomēr, būdami tanī brīdī 
nodarbināti ar kāda bandīta gūstīšanu, nav varējuši atsteigties uz Alūdzeni pretī, 
tomēr vienu bandītu bija sagūstījuši. Sameklējis šķūtniekus, braucu atpakaļ. Naktī 
sacēlās negants sniegputenis. Izbraucot kādā meža izcirtumā, saskatīju priekšā 
uz ceļa kādu cilvēka siluetu, kurš nolēca no ceļa, it kā gribēdams bēgt, bet tomēr 
palika ceļa malā un nāca mums pretī. Piebraucot klāt, pamanīju, ka pretī nācēja 
tumšās mēteļa krūtis šķērso gaišā patronu soma. Sagrābis karabīnu uzsaucu, stāt! 
Izrādījās, ka pretimnācējam patiešām ir patronsoma ar 30 patronām. Pārējās 30 
patronas, liekas, tas bija izšāvis iepriekšējās dienas sadursmē. Aizturētais bez kādas 
prasīšanas piedāvāja savus dokumentus, stāstīdams, ka patronu somu esot pacēlis 
mežā, tur esot bijis daudz nošautu, starp tiem arī viena sieviete. Uz jautājumu, kur 
šautene, atbildēja, ka tādas neesot. Tomēr drīz vien atradām, ka viņam bija sniegā 
paslēpts karabīns42. Tā kā sniegputenī nekā saredzēt nevarēja, tad kratīšanu uz vietas 
neizdarīju, bet iesēdināju aizturēto vidējā pajūgā starp 2 kareivjiem, kuriem uzdevu 
to stingri uzmanīt, un braucu tālāk, cerībā drīz atrast kādas mājas. Izrādījās, ka 
tomēr bija jābrauc diezgan ilgi, kamēr sasniedzām kādas mājas, kur izdarīju arestētā 
pārmeklēšanu. Vispirms jau famīlijas vārds43 pasē nesaskanēja ar to vārdu, kurā 
viņš nosaucās pie aizturēšanas. Tālāk atradu kabatā 14 gab. revolvera patronas, 
revolvera nebija. Tagad es sapratu, ka esmu pielaidis kļūdu, tūlīt nepārmeklēdams 
kabatas. Izsūtīju meklēt pēc revolvera un tādu patiešām atrada, nomestu uz ceļa. 
Kārtējai patronai kapsele bija pārsista, bet nebij aizdegusies. Izrādījās, ka kareivji 
no liela noguruma pa ceļam bija iesnaudušies un bandīts ir varējis sameklēt savu 
revolveri un droši vien ir mēģinājis šaut uz kareivjiem, bet, tā kā pirmā patrona nav 
sprāgusi, tad vairāk šaut nav mēģinājis. Aiz cepures atloka atradu dzelzceļa biļeti 
braukšanai no stac[ijas] Veļikije Luki līdz Sebežai. Biļete bij izdota pret dzelzc[eļa] 
pieteikumu lit[eru] A. Tanī laikā Veļikije Lukos atradās komunistu armijas štābs, 
no kurienes visi bandīti tika sūtīti. Braucot tālāk, sāku nopratināt bandītu, kur 
viņš slēpies pa uzturēšanās laiku Latvijā. Tas atzinās, ka ilgāku laiku uzturējies 
Alūksnē, bet, kas to pieturējis, atteicās teikt. Tāpat atsacījās teikt, kur viņiem ir 
bijis norunāts atkal salasīties. Ģērbies bija privātās drēbēs, galva kareivja papahā44, 
kājās pastalas, lai vieglāk varētu iet pa mežu, virs vilnas zeķēm uzvilktas speciālas, 
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līdz pusgurniem garas brezenta zeķes, lai kājas nepaliktu mitras. Cara naudas 4000 
rbl. Mūsu pakaļdzīšanās tomēr nebija palikusi bez sekām. Mālupes pagasta aizsargi 
caur mūsu kratīšanām bija darīti uzmanīgi, un tie mūsu vajātos bandītus bija 
pārsteiguši kādās mājās pārnakšņojam. 

Kādu citu reizi man nāca zināms, ka Katlešu Černovas mežā no ceļa nogriezusies 
neitrālā joslā kāda jauna sieviete. Bez tam tanī dienā Viļakas miestiņā bija izkaisītas 
proklamācijas un bija aizdomas, ka minētā sieviete ir pie tam vainīga. Tūliņ paņēmu 
šķūtniekus, kuri pastāvīgi dežūrēja, un ar vairākiem kareivjiem dzinos min.[ētai] 
sievietei pakaļ. Pēc apm. 7 kilom[etru] nobraukšanas meklējamo nepanācām, bet 
bijām nobraukuši pa mežu līdz sarkano priekšējai līnijai. Mūsu priekšā atradās 
Starij Spusk mežsargmājas, kuras sarkanie neieņēma. Minēto māju ielencu. Man 
pretī iznāca kāds vecītis, no kura izzināju, ka mežsargmājā patiešām tikko ir ienākusi 
un atrodās kāda sveša sieviete. Ieejot pirmā istabā, atradu tikai veco vīru ar sievu, 
bet dibena istabā kādu vecāku pāri un vēl 3 jaunas sievietes. Uz jautājumu, kas 
šeit ir svešinieks, man atbildēja, ka tādu nav. Pieprasīju pēc mājas grāmatas, tādas 
neizrādījās, dokumentu arī nevienam nebija. Tā kā es zināju, ka ienācēja bija ģērbusies 
sarkanā kažociņā, tad pavēlēju visiem saģērbties un, kura tad nu bija apģērbusi 
sarkano kažociņu, to arī ķēru cieti. Izmeklējot istabu, atradu apm. 6 mārc[iņas]45 
smagu proklamāciju paku, kurās sarkanarmieši uzaicina mūsu karavīrus nekarot. 
Šo paku arī aizturētā atzina par savu. Pie kratīšanas tika atrasta arī kāda vēstule, 
bez adreses. Uz manu jautājumu, kas viņu spieda pastrādāt nodevīgu darbu pret 
savu tēviju, jo apcietinātā bija latviete, varbūt viņa ir kāda fabrikas strādniece, kurai 
fabrikas darbs ir par smagu izrādījies un viņa varbūt citādi nav spējusi nopelnīt 
dienišķo maizīti, pēdējā, ne bez lielības, parādīja man savas delnas, teikdama: es 
vēl neesmu strādājuse. Atpakaļceļā apcietinātā jaunava visu laiku aģitēja par labu 
komunismam, taču es negribēju darīt viņai neko ļaunu, būdams pārliecināts, ka 
viņa pelnītam sodam neizbēgs. Liels bija mans pārsteigums, kad vēlāk es dabūju 
zināt, ka apcietinātā nav saņēmuse nekādu sodu, bet aizsūtīta atpakaļ uz Padomiju, 
apmaiņai pret ķīlniekiem. Pie tādiem apstākļiem, protams, bez liela riska varēja 
nākt uz Latviju spiegot un aģitēt, jo mūsu aizmugures iestādes bija zem sociālistu 
iespaida, kas līdzinājās naža dūrienam armijas mugurā. Armija nevarēja būt droša 
ne par vienu bandītu, kuru tā nosūtīja uz aizmuguri, ka tāds saņems pelnīto sodu, 
tāpēc arī nav jābrīnās, ka bieži vien kareivji paši uz vietas izrēķinājās ar sagūstītiem 
bandītiem vienu otru reizi. Jāatzīstās, ka arī es, ja vien zinātu, ka sagūstītā komuniste 
nesaņems pelnīto sodu, neapšaubāmi būtu uz vietas izrēķinājies. 

67



Ēriks JĒkabsOns

Kādā 1920. gada marta dienā Katlešos sargpostenis aizturēja vispirms vienu 
sievieti, bet vēlāk arī 2 vīriešus. Aizturētiem pases bija kārtībā, nebija tikai atļaujas 
iebraukt frontes rajonā. Aizturēto atbildes un lielās naudas summas, kādas tiem 
bija klāt, radīja aizdomas, kāpēc nolēmu visus aizturētos pēc kārtas izģērbt un 
pārmeklēt apģērbus. Beidzot izdevās atrast aiz vestu oderes 3 dzelzceļa biļetes no 
Veļikije Luki līdz Idricai, kas pierādīja, ka visi trīs aizturētie brauc no sarkano 15. 
armijas štāba. Tad arī izrādījās, ka pases un policijas atzīmes par pierakstīšanu 
dzīves vietā ir viltoti. Noskaidrojās arī, ka aizturētie, vedot no sargposteņa līdz rotas 
telpām, ir paspējuši izmest no kabatām 3 gab[alus] viltotas veidlapas par atzīšanu 
par nederīgiem karadienestam. Veidlapas bija parakstītas un apzīmogotas, nebija 
tikai ierakstīts īpašnieka vārds. Ar apmierinājumu varu teikt, ka šoreiz apcietinātie 
komunisti savam sodam neizbēga.

1931. g. 27. decemb[rī].

LVVA, 5434. f., 2. apr., 48. l., 2.–19. lp.
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2 rubenis, J. siguldas pulka pirmās kara dienas. Grām.: Mūsu Dzīve. Siguldas pulka piemiņas 
fonda izdevums. 1965. nr. 2. 14.–16. lpp.

3 par minētajām militārajām operācijām un situāciju sk.: peniķis, M. (virsred.) Latvijas atbrīvošanas 
kara vēsture. rīga, 1938. 2. sēj.

4 1930. gada 24. janvārī pats J. rubenis ziņojumā pulka komandierim rakstīja: “1919. gadā, naktī 
no 9. uz 10. oktobri siguldas pulka 2. bat[aljons] atradās uz Jelgavas šosejas, tīriņmuižas 
rajonā, uz kurieni tas bija nosūtīts 6. rīgas pulka 2. bataljona rīcībā, lai aizturētu uzbrūkošo 
ienaidnieku. Šeit bataljons veda aizstāvēšanās kauju. pagājušā ziemā, ievācot no bij[ušajiem] 
pulka virsniekiem ziņas, noskaidroju, ka 1. bataljons 9. oktobrī pl. 17 ir izsūtīts no eļļas 
fabrikas (Šmita eļļas fabr[ika]) uz Ziepniekkalnu, lai likvidētu ienaidnieka uzbrukumu. 
bataljons nonācis Ziepniekkalnā (kr[eisajā] Daugavas krastā) ap pl[kst]. 19, bet ienaidnieku 
atspiest nav varējis. 1. bat[aljona] 3. rota 9. oktobrī ir atradusies 9. rēzeknes k[ājnieku] 
p[ulka] k-ra [komandiera] rīcībā Dzilnas muižā. 9. oktobrī ap pl. 24 2. bataljons (5. un 7. 
rota) no tīriņmuižas rajona un 1. bat[aljons] (1. rota, 4. rotas vads un ložm[etēju] rota) no 
Ziepniekkalna sāka atiet rīgas virzienā. 10. oktobrī ap pl. 1 abi bataljoni pa koka tiltu pāriet 
Daugavu, atstājot Daugavas kr[eisajā] krastā 1 vadu no 7. rotas, tiltu galu segšanai, pie 
dzelzceļa un šosejas krustojuma apm[ēram] 0,5 klm. D[ienvidos] no koka tilta. 3. rota, pēc 
kpt. [kapteiņa] briediņa nostāstiem, 10. oktobrī, kopā ar 9. pulku atgājusi uz bolderāju un no 
turienes ar tvaikonīti nobraukusi līdz eksportostai un pl. 11 pievienojusies pulkam. vai pulku 
nomainīja studentu rota, nezinu, bet ap pl. 7.30 pulka vienības jau stājās pie bruģa uzlaušanas 
un ierakumu gatavošanas tirgus laukuma rajonā. sk.: latvijas kara muzejs, 33930/1184-Dk, 
353. lp.
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5 Šajā laikā r. klinsons vēl bija kapteiņa dienesta pakāpē (par pulkvedi–leitnantu tika 
paaugstināts tikai 1919. gada decembrī).

6 rūdolfs klinsons (1889. 13. Xi Mālpils pagastā–1941. 16.X Maskavā, nošauts), latvijas armijas 
ģenerālis (1936). krievijas armijā no 1909. g. beidzis viļņas karaskolu (1913), virsnieks sibīrijas 
strēlnieku daļās, no 1915 – 3. kurzemes latviešu strēlnieku bataljonā (vēlāk – pulkā), rezerves 
pulkā; no 1919 vii latvijas armijā, 1919 iX–1920 iX kara skolas priekšnieks. 1936 paaugstināts 
par ģenerāli; 1941 represēts. sk.: lvva, 5601. f., 1. apr., 3003. l., 3.–21. lp. 

7 Jānis Oskars kalniņš (1894. 22. viii liepupes pag.–1928. 28.iii Šveicē), latvijas armijas 
pulkvedis-leitnants (1919 Xii). krievijas armijā no 1914, beidzis aleksandra karaskolu 
Maskavā; no 1915 virsnieks 3.kurzemes latviešu strēlnieku bataljonā (vēlākajā pulkā). no 
1918 Xi latvijas pagaidu valdības bruņotajos spēkos, 1919 vii–1920 iX 7. siguldas kājnieku 
pulka komandieris. sk.: lvva, 5601. f., 1. apr., 2696. l., 4.–17. lp. 

8 Jānis Miglavs (1895. ternejas pag.–1919. 13. X), latvijas armijas leitnants. studēja medicīnu 
tērbatā. 1919. g. pavasarī iestājies latviešu – igauņu partizāņu grupā vidzemē, kuras sastāvā 
ieskaitīts igaunijas armijas 6. kājnieku pulkā, kaujās ievainots. 1919. vi pārnācis uz latvijas 
armiju. Dienēja rīgas Jaunformējamos spēkos, 7. siguldas kājnieku pulkā. sk.: leitnants Jānis 
Miglavs. Grām.: Mūsu Dzīve. Siguldas pulka piemiņas fonda izdevums. 1965. nr. 2. 17., 18. lp.

9 7. siguldas kājnieku pulka vienības ieņēma pozīcijas gar Daugavu no Dzelzs tilta līdz Muitas 
dārzam (pulka štābs izvietojās Grēcinieku ielā 28) 10. oktobrī apmēram plkst. 7.20 no rīta. 
karavīriem pirmajās stundās bija ierobežoti munīcijas krājumi (haotiskās atkāpšanās laikā tie 
bija palikuši Šmita eļļas fabrikā pārdaugavā), sakarā ar ko bija izdota pavēle neizšaut nevienu 
patronu bez vada komandiera pavēles. sk.: rubenis, J. siguldas pulka pirmās kara dienas. 14. 
lp.; 7. siguldas kājnieku pulka vēsture no 1919. gada 8. oktobra līdz 1919. gada 31. decembrim. 
latvijas kara muzejs, 4-33920/1174-Dk, 316. lp.

10 tika apšaudīts arī Doma baznīcas tornis un daži no lādiņiem bija pildīti ar smacējošajām 
gāzēm. sk.: 7. siguldas kājnieku pulka vēsture no 1919. gada 8. oktobra līdz 1919. gada 31. 
decembrim. latvijas kara muzejs, 4-33920/1174-Dk, 315. lp.

11 baltais karogs tika izkārts, jo pāri tiltam Daugavas labajā krastā ieradās asv sarkanā krusta 
misija rietumkrievijā un baltijas provincēs ar pulkvedi edvardu raienu (Ryan) priekšgalā. sk.: 
7. siguldas kājnieku pulka vēsture no 1919. gada 8. oktobra līdz 1919. gada 31. decembrim. 
latvijas kara muzejs, 4-33920/1174-Dk, 316. lp.

12 pauls Grīnbergs (1888.19.v vilzēnu pag.–1919.13.X), latvijas armijas virsleitnants; beidzis 
pilsētas skolu; krievijas armijā no 1915 Xii; dienēja latviešu strēlnieku 5. Zemgales bataljonā; 
1916 beidza Gatčinas praporščiku skolu, virsnieks latviešu strēlnieku rezerves bataljonā, 
vēlāk 7. bauskas pulkā; no 1919 vi latvijas armijā. virsnieks Ziemeļlatvijas rezerves 
bataljonā, vēlāk 7. siguldas kājnieku pulkā; 12. oktobrī smagi ievainots, miris no ievainojuma 
nākošajā dienā kara slimnīcā rīgā; lāčplēša kara ordeņa kavalieris. sk.: lvva, 5601. f., 1. 
apr., 2162. l., 3.–7. lp.

13 roberts Dzirkalis (1892.6.Xi lubānas pag.–1919. 12.X), latvijas armijas virsleitnants, beidzis 
reālskolu. no 1915 Xii krievijas armijā. 1915 iX beidzis 3. pēterhofas praporščiku skolu. 
no 1916 iv virsnieks 279. kājnieku pulkā frontē, no 1916 Xi – 2. rīgas latviešu strēlnieku 
pulkā, apbalvots ar 3 kaujas ordeņiem, sasniedzis poručika pakāpi. 1918 i atvaļināts. 1918 Xii 
iestājies latvijas pagaidu valdības bruņotajos spēkos, no 1919 iX 7. siguldas kājnieku pulka 
rotas komandieris. viņa dienesta sarakstā rakstīts: “ar retu pašaizliedzību un stingrību rotas 
priekšgalā stāvēdams un viņu kaujā vadīdams, cīņās pie Daugavas varoņa nāvē kritis”. sk.: 
lvva, 5601. f., 2. apr., 438. l., 3. lp.

14 leitnants Jānis Miglavs bija smagi ievainots, nomira nākošās dienas rītā hospitālī rīgā.
15 lai nepieļautu ienaidnieka pārcelšanos pāri Daugavai ikšķiles vai Jaunjelgavas rajonā, 

virspavēlnieks deva pavēli 14. oktobra rītā forsēt tiltus rīgā un upi bolderājas, Mazjumpravas 
un ikšķiles rajonā. tiltu forsēšanai tika nozīmētas 7. siguldas kājnieku pulka vienības, piedalot 
tām trīs bruņotos automobiļus, vienu bruņoto vilcienu un piecus lielgabalus. 

16 saskaņā ar saņemto pavēli uzbrukumam bija jāsākas plkst. 4.00 no rīta, tātad – vēl nakts 
tumsā. nevienā no minētajiem sektoriem karaspēka vienībām neizdevās nonākt Daugavas 
otrā krastā.
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17 bija ievainots arī bruņotā auto “kurzemnieks” šoferis.
18 15. oktobrī pulku pozīcijās nomainīja 8. Daugavpils kājnieku pulka vienības, un tas tika 

pārvietots uz bolderāju, no kuras nākošajā dienā uzsāka kaujas darbību pret ienaidnieku. 
19 saskaņā ar armijas virspavēlnieka štāba izstrādāto operācijas plānu pastiprinātai latgales 

divīzijai 3. novembrī tika pavēlēts sākt uzbrukumu sabiedroto flotes artilērijas atbalstā. 
vispirms bija jāatbrīvo visa buļļu sala, pēc tam ar desanta palīdzību jāieņem rīgas Jūrmala 
līdz Dubultiem un kāpas lielupes labā krastā līdz babītes ezeram. Desanta grupā tika iedalītas 
divas 7. siguldas kājnieku pulka rotas un trīs “bruņotie kuģīši”. bija jāizbrauc no Daugavgrīvas 
un, ienaidniekam nemanot, plkst. 6.00 jāizsēdina desants rīgas Jūrmalā, jāieņem Dubultu 
šaurums, bulduru tilta gals un buļļuciems, kas jānotur. Gadījumā, ja ienaidnieku neizdotos 
pārsteigt, bija jālūdz artilērijas atbalsts no diviem sabiedroto (angļu) kara kuģiem, kuriem 
vajadzēja atrasties pie lielupes grīvas (vienam) un pretī asariem (otram). 

20 Jūlijs Mucenieks (1894. 2. Xii Gaujienas pag.–1944. 19. Xi liepājā), latvijas armijas kapteinis. 
beidzis smiltenes tirdzniecības skolu, krievijas armijā no 1914 Xi; 1915 Xi beidza 2. pēterhofas 
praporščiku skolu, virsnieks 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljonā (vēlākajā pulkā), 
sasniedza štābkapteiņa pakāpi. 1918 vi-1919 vi dienēja sarkanajā armijā, lidotājs. latvijas 
armijā no 1919 vi, aviācijas grupas lidotājs – novērotājs. no 1919 iX virsnieks 7. siguldas 
kājnieku pulkā, 3. bataljona komandieris. 1920 X atvaļināts. 1944 bija ģenerāļa J. kureļa 
grupas štāba virsnieks. vācu kara tiesa piesprieda nāvessodu. sk.: lvva, 5601. f., 1. apr., 
4359. l., 2.–9. lp. 

21 edinburga – rīgas Jūrmalas daļa starp bulduriem un Majoriem.
22 kopā desanta grupā bija divi ložmetēji un viens granātmetējs.
23 kuģīšiem attīstīt ātrumu traucēja arī daļēji aizsalusī jūra. sk.: 7. siguldas kājnieku pulka 

vēsture no 1919. gada 8. oktobra līdz 1919. gada 31. decembrim. latvijas kara muzejs, 4-
33920/1174-Dk, 317. lp.

24Jānis birzulis (1895. 7. iX burtnieku pag.–1963. 28. iv sidnejā, austrālijā), latvijas armijas 
pulkvedis-leitnants (1936); no 1915 iX krievijas armijā, 1916 vii beidzis Gatčinas praporščiku 
skolu, virsnieks latviešu strēlnieku rezerves bataljonā, vēlāk 8. valmieras pulkā. podporučiks, 
vada komandieris. 1918 ii-X vācu gūstā. 1918 Xii latvijas pagaidu valdības bruņotajos spēkos, 
1919 i slimības dēļ palicis rīgā, mobilizēts latvijas psr armijā, maijā dezertējis; no 1919 v 
Ziemeļlatvijas armijā, virsleitnants 3. Jelgavas (pārdēvēts par 7. siguldas) kājnieku pulkā, 
rotas komandieris. sk.: lvva, 5601. f., 1. apr., 750. l., 2.–17. lp, 

25 Fricis sapietis (1892.18.X Ērberģes pag.), latvijas armijas virsleitnants. no 1915 X krievijas 
armijā, 1916 v beidzis Čugujevas karaskolu, no 1916 viii – virsnieks latviešu strēlnieku 
rezerves bataljonā, no 1917 ii – 7. bauskas pulkā, sasniedzis poručika dienesta pakāpi. 1918 
sākumā atvaļināts, mērnieks vologdas guberņā. 1919 i–iX sarkanajā armijā, pārgājis latvijas 
armijā. no 1919. g. 6. okt. latvijas armijas 7. siguldas kājnieku pulka 4. rotas virsleitnants. 
1920 iv pārvests Zemkop.ministrijas rīcībā, mērnieks. sk.: lvva, 5601. f., 1. apr., 5702. l., 
3.–11. lp.

26 abi angļu karakuģi “pārpratuma dēļ” vispār nebija ieradušies.
27 pēteris Ozoliņš (1897. 4. iX kalsnavas pag.–1919. 3. Xi, kritis), latvijas armijas virsleitnants; 

no 1915 iX krievijas armijā, 1916 i beidzis viļņas karaskolu poltavā, no 1916 X virsnieks 8. 
valmieras latviešu strēlnieku bataljonā (vēlāk pulkā), paaugstināts par podporučņiku. 1918 
ii atvaļināts; 1919 iii-v dienēja latvijas psr armijā, dezertējis. no 1919 v latvijas armijā. 
Dienesta gaitu sarakstā rakstīts: “kritis varoņa nāvē vācu-krievu bandu aizmugurē.” sk.: 
lvva, 5601. f., 1. apr., 4640. l., 3. lp.

28 kapteinis J. Mucenieks bija ievainots abās rokās un arī labajā kājā. – lvva, 5601. f., 1. apr., 
4359. l., 7. lp.

29 7. siguldas kājnieku pulka 1., 5. un 7. rota bez panākumiem bija pēc nelielas artilērijas 
sagatavošanas uzbrukusi cementa fabrikai 1919. gada 3. novembrī, netiekot tālāk par toša 
(tožes) kokzāģētavu un nespējot pārvarēt starp minēto zāģētavu un fabriku esošo atklāto 
lauku – pļavu.
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30 eduards verners puķītis (1889. 27.viii-1971 rīgā), latvijas armijas virspavēlnieka štāba Jūras 
daļas kapteinis-leitnants, vēlāk kara flotes rezerves kapteinis; no 1914 vii krievijas baltijas 
kara flotē; no 1914 Xi virsnieks; latvijas armijā no 1919 ii, dienēja 1. valmieras, vēlāk 2. (5.) 
cēsu kājnieku pulkā. 1919 iX iecelts par lubānas ezera flotiles komandieri. kauju laikā ar 
bermontiešiem Daugavas flotiles komandieris; 1920 kaujas kuģu diviziona, vēlāk krastu 
apsardzības diviziona komandieris, kuģa “t” komandieris; 1923 atvaļināts; Jūras aizsargu 
priekšnieks; 1945–1952 padomju apcietinājumā. sk.: lvva, 5601. f., 1. apr., 5118. l., 3.–16. lp.

31 7. siguldas kājnieku pulka 4. rota ieņēma cementa fabriku 10. novembrī ap plkst. 20.00.
32 pauls Šarfs (1887. 9. iX brēmenē), vācijas, vēlāk latvijas armijas leitnants. vācijas armijā 

1908.-1910. g., no 1912. g. 1914.–1915., 1916.–1918. g. frontē Francijā, 1915.-1916. g. turcijas 
armijas dienestā. apbalvots ar vācijas Dzelzs krusta i un ii šķiru, turcijas, krievijas ordeņiem. 
1919 iii iestājies 1. latviešu atsevišķās brigādes Jātnieku nodaļā, 1. v–20. vi izlūkošanas 
dienestā liepājā, vi-vii rezerves eskadrona komandieris liepājā, 15. iX–9.X izlūkošanas 
dienestā rīgā, 10. X ieskaitīts 7. siguldas kājnieku pulkā kā 5. rotas jaunākais virsnieks. no 
1920 i velosipēdistu rotas komandieris. 1920 Xi atvaļināts kā vācijas pilsonis. palika latvijā, 
apbalvots ar triju Zvaigžņu ordeņa v šķiru. sk.: lvva, 5601. f., 1. apr., 6221. l., 1.–35. lp. 

33 Domāta lielā nometņu iela.
34 19. novembrī 7. pulka 1. bataljonam bija jāieņem aizstāvēšanās pozīcijas no lielupes līdz 

cenas muižai un jānodibina sakari ar 6. kājnieku pulku. 
35 sadursmē piedalījās apmēram 40 vācu karavīri, no kuriem krita 1 virsnieks un 4 karavīri, bet 

latviešiem bija 1 kritušais un 2 ievainotie. sk.: latvijas kara muzejs, 4-33920/1174-Dk, 334. 
lp.

36 Minēta literatūrā arī kā untikas sādža.
37 Oto briediņš (1894.15.i Mālupes pagastā–pēc 1964, dzīvoja kanādā), latvijas armijas kapteinis 

(1927). krievijas armijā no 1916. g. okt. beidzis vladimira karaskolu petrogradā (1917. g. 
septembrī). latvijas armijā no 1919. g. jūn., leitnants 3. Jelgavas (vēlākajā 7. siguldas) kājnieku 
pulkā. no 27. augusta – 3. rotas komandieris, 13. oktobrī – 3. novembrī 1. bataljona sakaru 
virsnieks, pēc tam – atkal 3. rotas komandieris. 1919. g. decembrī par kaujas nopelniem 
paaugstināts par virsleitnantu. pulkā līdz 1940. g. 1940.-1941. g. 24. teritoriālajā strēlnieku 
korpusā. vācu okupācijas laikā – policijas iecirkņa priekšnieks alūksnē. pēc kara – vācijā, no 
1950. g. kanādā, dzīvoja toronto. – lvva, 5601. f., 1. apr., 940. l., 2.-13. lp.  

38 balvu apkārtnē “zaļo” (nacionālo) partizānu pulciņi darbojās no 1919 i. 1919 5. vii uz balvu 
partizāņu nodaļas bāzes tika izveidots latvijas armijas latgales partizāņu pulks. tā sastāvā 
drīzumā bija 1200 karavīru.

39 Oberost (no vācu val.) – administratīvā iedalījuma teritorija vācijas armijas 1915–1918 
ieņemtajos apgabalos austrumos.

40 vācu 8. armija – latvijas teritorijā 1918. gadā okupācijas karaspēka statusā esošais karaspēka 
grupējums.   

41 ausveiss (no vācu val.) – caurlaide.
42 karabīne – rūpnieciski saīsināta šautene.
43 Famīlijas vārds – domāts uzvārds.
44 papaha (no krievu val.) – jērenīca.
45 Mārciņa – 0,409 kg, tātad minētā proklamāciju paka varēja svērt apmēram 2,5–3 kg. 
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aufzeichnungen des offiziers der lettischen 
armee jānis rubenis über die kampfhandlungen 
während des unabhängigkeitskrieges lettlands

in den Memoiren des kapitäns der lettischen armee Jānis rubenis vom 
anfang der 1930er Jahre werden die kriegshandlungen des 7. infanterie-
regiments von sigulda während des lettischen unabhängigkeitskrieges – in 
kämpfen gegen die bermont-armee im Oktober und november 1919 und 
mit der roten armee in lettgallen im Winter 1920, sowie die teilnahme 
dieses regiments an kämpfen gegen die sowjetischen Diversanten hinter 
der Frontlinie in lettgallen beschrieben.

Der autor der vorliegenden Memoiren war während der hier beschrie-
benen Zeit Offizier niedrigeren ranges und nahm selbst an den von ihm ge-
schilderten kampfhandlungen und ereignissen teil. im Oktober 1919 betei-
ligte sich die truppe von J. rubenis an der verteidigung von pārdaugava 
(Überdüna); es war die letzte truppe, die die Daugava-brücken passierte, 
die verteidigungspositionen an der Daugava aufbaute und am 15. Oktober 
an dem gescheiterten Gegenangriff seiner truppe teilnahm, wo sie schwere 
verluste erlitt. im november war J. rubenis im bestand der landungs-
gruppe, die erfolglos von schiffen am ufer des rigaer strandes zu landen 
versuchte und später an der befreiung von pārdaugava und semgallen teil-
nahm. im Januar 1920 kämpfte das regiment von J. rubenis für die be-
freiung nordlettgallens von der roten armee. im Winter 1920 wurden in 
lettgallen, im Hinterland der lettischen armee, regelmäßig kleinere Grup-
pen von sowjetischen Diversanten und agitatoren ausgesetzt. auch an 
kämpfen gegen diese Feinde nahm die vom autor der hier veröffentlichten 
Memoiren beschriebene armeetruppe teil.

Schlüsselwörter: unabhängigkeitskrieg, kriegshandlungen, lettische 
armee, armee der russisch-westlichen Freiwilligen (bermont-armee), rote 
armee.

iesniegts 2006. gada 30. novembrī
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