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GRĀMATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

A – Armija;
AA – Artilērijas adjutants;
AtsAD – Atsevišķais artilērijas divizions;
AtsAvE – Atsevišķā aviācijas eskadriļa;
AAvPar – Armijas aviācijas parks;
AtsEs – Atsvišķais eskadrons;
APr – Artilērijas priekšnieks;
AApPe – Artilērijas apgādes pārvalde;
AApPr – Artilērijas apgādes priekšnieks;
AizsP – Aizsargu pulks;
AizsBn – Aizsargu bataljons;
AizsR – Aizsargu rota;
AdmA – Administratīvais adjutants;
AdmSmN – Administratīvi saimniecības nodaļa: 
AdmDa – Administratīvā daļa;
AdmN – Administratīvā nodaļa;
AAvN – Artilērijas – aviācijas nodaļa;
AvN – Aviācijas nodaļa;
ABd – Artilērijas brigāde;
ABn – Artilērijas bataljons;
ABt – Artilērijas baterija;
AD – Artilērijas divizions;
AEV – Armijas Ekonomiskais veikals;
AGTehNo – Armijas galvenā tehniskā noliktava;
AIzlBn – Atsevišķais izlūku bataljons;
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ARezD – Artilērijas rezerves divizions;
AtsAvE – Atsevišķā Aviācijas eskadriļa;
AtsBn – Atsevišķais bataljons;
AtsJEs – Atsevišķais jātnieku eskadrons;
AtsKDBn – Atsevišķais kārtības dienesta bataljons;
AtsR – Atsevišķā rota;
AdmDa – Administratīvā daļa;
AdmNPrA – Administratīvās nodaļas priekšnieka adjutants;
AEDaBn – Armijas ekspluatācijas darba bataljons;
AIeDar – Armijas ieroču darbnīca;
AInsBt – Artilērijas instruktoru baterija;
AIntPe – Armijas intendantūras pārvalde;
AIzBn – Atsevišķais izlūkbataljons;
AK – Augstākā karaskola;
AMehDar – Armijas mehāniskā darbnīca;
ApmDa – Apmācības daļa;
ApmG – Apmācības grupa;
ApmK – Apmācības komanda;
ApmP – Apmācības pulks;
ApmRP – Apmācības un rezerves pulks;
ApmRBr – Apmācības un rezerves brigāde;
ApmBn – Apmācības bataljons;
ApmRBn – Apmācības un rezerves bataljons;
ApmPā – Apmācības pārzinis;
ApmR – Apmācības rota;
AprN – Aprūpes nodaļa;
ApsR – Apsardzes rota;
ApDa – Apgādes daļa;
ApP – Apgādes pulks;
ApN – Apgādes nodaļa;
ApPe – Apgādes pārvalde;
ApPr – Apgādes priekšnieks;
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ApR – Apgādes rota;
ArPa – Arhīva pārzinis;
AuD – Auto divizions;
AuR – Auto rota;
AvE – Aviācijas eskadriļa;
AvN – Aviācijas nodaļa;
AvP – Aviācijas pulks;
AvPŠ – Aviācijas pulka štābs;
AvRezE – Aviācijas rezerves eskadriļa;
AvS – Aviācijas skola;
AvMeh – Aviācijas mehāniķis;
AIzBn – Atsevišķais izlūkbataljons;
AKR – Atsevišķā kājnieku rota;
AN – Artilērijas nodaļa;
ANo – Artilērijas noliktava;
ANoPr – Artilērijas noliktavas priekšnieks;
APP – Augstākās padomes prezidijs;
AP – Artilērijas pulks;
APir – Artilērijas pirotehniķis;
AprDa – Aprēķinu daļa;
AprN – Aprēķinu nodaļa;
ALab – Artilērijas laboratorija;
APtD – Atsevišķais prettanku divizions;
AR – Artilērijas rota;
a.p. – amata pienākums;
ARezD – Artilērijas rezerves divizions;
ASaBn – Atsevišķais sakaru bataljons;
ASpBn – Atsevišķais sapieru bataljons;
AŠ – Armijas štābs;
AŠBn – Armijas štāba bataljons;
AŠPr – Armijas štāba priekšnieks;
ASM – augstākais soda mērs;
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ASALD – Atsevišķā smagās artilērijas lauka divizions;
ASV – Amerikas Savienotās Valstis;
ASaR – Armijas sakaru rota;
ASaPr – Armijas sakaru priekšnieks;
ASaBn – Atsevišķais sakaru bataljons;
ASpBn – Atsevišķais sapieru bataljons;
AizTrD – Aizžogotāju – traleru divizions;
ATBr – Auto – tanku brigāde;
ATP – Auto – tanku pulks;
ATD – Auto – tanku divizions;
ATrR – Auto – traktoru rota;
ATraR – Autotransporta rota;
ATehPe – Armijas Tehniskā pārvalde;
AATe – Auto – artilērijas tehniķis;
ATe – Artilērijas tehniķis;
ATehDa – Armijas tehniskā pārvalde;
AV – Artilērijas vads;
AVK – Artilērijas vada komandieris;
AVieABt – Atsevišķā vieglās artilērijas baterija;
AVVs – Artilērijas vecākais virsnieks;
AZAD – Atsevišķais zenītartilērijas divizions;
BiPā – Bibliotēkas pārzinis;
BiPāP – Bibliotēkas pārziņa palīgs;
Bd – brigāde;
BdK – Brigādes komandieris;
Bt – baterija;
BGN – Budžeta un grāmatvedības nodaļa;
BK – Bataljona komandieris;
BKVA – Bataljona komandiera vecākais adjutants;
BtK – Baterijas komandieris;
BKA – Bataljona komandiera adjutants;
BKAP – Bataljona komandiera adjutanta palīgs;
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BKJA – Bataljona komandiera jaunākais adjutants;
BdK – Brigādes komandieris;
BdŠ – Brigādes štābs;
BnA – Bataljona adjutants;
BtK – Baterijas komandieris;
BtKP – Baterijas komandiera palīgs;
BvP – Būvpulks;
BvBn – Būvbataljons;
BvDa – Būvdaļa;
BS – Bruņotie spēki;
BSKA – Baltijas sevišķais kara apgabals;
BtK – Baterijas komandieris;
BtKP – Baterijas komandiera palīgs;
BF – Baltijas flote;
BrD – Bruņu divizions;
BraLoKo – Braucēju ložmetēju komanda;
BrAD – Bruņuautomobiļu divizions
BrAK – Bruņuautomobiļu komandieris;
BrAR – Bruņuautomobiļu rota;
BrAV – Bruņuautomobiļu vads;
BrV – Bruņu vilciens;
BrVD – Bruņuvilcienu divizions;
BrVP – Bruņuvilcienu pulks;
BruDa – Bruņošanās daļa;
BruPe – Bruņošanās pārvalde;
BSKA – Baltijas Sarkankarogotā armija;
BuKrPe – Budžeta un kredīta pārvalde;
BuGrN – Budžeta un grāmatvedības nodaļa;
CK – Centrālā Komiteja;
CTR – Ceļu un tiltu rota;
CePr – Centrāles priekšnieks; 
DDP – Darbaļaužu deputātu padome;
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DA – Diviziona adjutants;
DarbBn – Darba bataljons;
DarbK – Darba komanda;
DarbR – Darba rota;
DarbKPr – Darba komandas priekšnieks;
DaPr – Daļas priekšnieks;
DaPrA – Daļas priekšnieka adjutants;
DaPrPa – Daļas priekšnieka palīgs;
DarPr – Darbnīcas priekšnieks;
DarPPr – Darbnīcas pagaidu priekšnieks;
DarPā – Darbnīcas pārzinis;
DarVa – Darbnīcas vadītājs;
DDP – Darbaļaužu deputātu padome;
DK – Diviziona komandieris;
DKA – Diviziona komandiera adjutants;
DKP – Diviziona komandiera palīgs;
DrKA – Družinas komandiera adjutants;
Dv – divīzija;
DvI – Divīzijas intendants;
DvK – Divīzijas komandieris;
DvKP – Divīzijas komandiera palīgs;
DvPe – Divīzijas pārvalde;
DvSaR – Divīzijas sakaru rota;
DvSaVs – Divīzijas sakaru virsnieks;
DvŠ – Divīzijas štābs;
DVF – Daugavas vanagu fonds;
EK – Eskadriļas komandieris;
EKP – Eskadriļas komandiera palīgs;
ElIn – Elektroinženieris;
EsPo – Eskadrona posms;
EsK – Eskadrona komandieris;
EsKP – Eskadrona komandiera palīgs;
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EsKV – Eskadrona komandiera vietnieks;
EsŠ – Eskadrona štābs;
EsKP – Eskadrona komandiera palīgs;
EskK – Eskadras komandieris;
ETBn – Elektrotehniskais bataljons;
ETD – Elektrotehniskais divizions;
EzD – Ezeru divizions;
FPe – Flotes pārvalde;
FŠ – Flotes štābs;
FK – Flotes komandieris;
FAI – Fiziskās audzināšanas instruktors;
FAVa – Fiziskās audzināšanas vadītājs;
FinDa – Finanšu daļa;
FinDaPr – Finanšu daļas priekšnieks;
FotLabPr – Fotolaboratorijas priekšnieks;
GŠ – Galvenais štābs;
GAPe – Galvenā artilērijas pārvalde;
GApPe – Galvenā apgādes pārvalde;
GAPe – Galvenā artilērijas pārvalde;
GANo – Galvenā artilērijas noliktava;
GĀP – Galvenā ārsta palīgs;
GIntPe – Galvenā Intendantūras pārvalde;
GMNo – Galvenā mantu noliktava;
GVa – Grupas vadītājs;
GK – Grupas komandieris;
GKProk – Galvenais kara prokurors;
GV – Grupas vadītājs;
GVP – Grupas vadītāja palīgs;
GaUKo – Gaismas uztvērēju komanda;
GrBn – Grenadieru bataljons;
GrDv – Grenadieru divīzija;
GrP – Grenadieru pulks;
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GvDv – Gvardes divīzija;
GvKo – Gvardes korpuss;
GvStP – Gvardes strēlnieku pulks;
GK – Grupas komandieris;
GāzVs – Gāzu virsnieks;
GāzLSp – Gāzu lietu speciālists;
GāzVsP – Gāzu virsnieka palīgs;
GT – Goda tiesa;
GarnPr – Garnizona priekšnieks;
GarnPrA – Garnizona priekšnieka adjutants;
GarnPrP – Garnizona priekšnieka palīgs;
ĢeoTopDa – Ģeodēzijas–topogrāfijas daļa;
ĢIŠ – Ģenerālinspektora štābs;
ģlt. – ģenerālleitnants;
HAP – Haubiču artilērijas pulks;
IPosm – Izpletņlēcēju posms;
IeM – Iekšlietu ministrija;
IecPr – Iecirkņa priekšnieks;
IecPrP – Iecirkņa priekšnieka palīgs;
InsDa – Instruktoru daļa;
InsBn – Instruktoru bataljons;
InsBt – Instruktoru baterija;
InsEs – Instruktoru eskadrons;
InsR – Instruktoru rota;
InsV – Instruktoru vads;
InsVK – Instruktoru vada komandieris;
InstDar – Instrumentu darbnīca;
InDpr – Inženierdienesta priekšnieks;
InN – Inženieru nodaļa;
InR – Inženieru rota;
InSpBn – Inženieru – sapieru bataljons;
InSpR – Inženieru – sapieru rota;
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InfN – Informācijas nodaļa;
InsApmV – Instruktoru apmācības vads;
InsE – Instruktoru eskadriļa;
InsKo – Instruktoru komanda;
InsR – Instruktoru rota;
InsSk – Instruktoru skola;
InsV – Instruktoru vads;
InspDa – Inspekcijas daļa;
InfN – Informācijas nodaļa;
IntDa – Intendantūras daļa;
IntN – Intendantūras nodaļa;
IntGManNo – Intendantūras galvenā mantu noliktava;
IzBn – Izlūkbataljons; 
IzEV– Izlūkeskadriļas vads;
IzTR – Izlūku tanku rota;
IK – Izpildkomiteja;
IzKo – Izlūku komanda;
IzG – Izlūkgrupa;
IzE – Izlūkeskadriļa;
IzN – Izlūkošanas nodaļa;
IzPu – Izlūkošanas punkts;
IzPuVa – Izlūkošanas punkta vadītājs;
IzV – Izlūku vads;
IznE – Iznīcinātāju eskadriļa;
IzmVs – Izmeklēšanas virsnieks;
IzvKo – Izveseļošanās komanda;
IeM – Iekšlietu ministrija;
IerMei – Ieroču meistars;
IerPār – Ieroču pārzinis;
IerTe – Ieroču tehniķis;
IerVs – Ieroču virsnieks;
JD – Jātnieku divizions;
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JaR – Jaunkareivju rota;
JaV – Jaunkareivju vads;
JD – Jātnieku divizions;
JIzKo – Jātnieku izlūku komanda;
JIzV – Jātnieku izlūkvads;
JInž – Jaunākais inženieris;
JEs – Jātnieku eskadrons;
JKR – Jaunkareivju rota;
JP – Jātnieku pulks;
JRadTeh – Jaunākais radiotehniķis;
JN – Jātnieku nodaļa;
JIerTe – Jaunākais ieroču tehniķis;
JRs – Jaunākais rakstvedis;
JūDa – Jūras daļa;
JūEsŠ – Jūras eskadras štābs;
JūKB – Jūras kara bāze;
JūPe – Jūras pārvalde;
JūND – Jūras novērošanas dienests;
KAPe – Kara apriņķa pārvalde;
KAPr – Kara apriņķa priekšnieks;
KAvS – Kara aviācijas skola;
KDr – Kājnieku družīna;
KF – Kara flotīlija;
KK – Kuģa komandieris;
KM – Kara ministrs;
KPPal – Kapteiņa pirmais palīgs;
KPro – Kara prokurors;
KProP – Kara prokurora palīgs;
KSmPe – Kara saimniecības pārvalde;
KSanPe – Kara sanitārā pārvalde;
KSl – Kara slimnīca;
KavP – Kavalērijas pulks;
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KPPol – Kārtības palīgpolicija;
KoPr – Komandas priekšnieks;
KoPrP – Komandas priekšnieka palīgs;
KorE – Koriģētāju eskadriļa; 
KrA – Krasta artilērija;
KrAP – Krasta artilērijas pulks;
KrABt – Krasta artilērijas baterija;
KBn – Kājnieku bataljons;
KLBt – Kājnieku lielgabalu baterija;
KD – Kārtības dienests;
KDBn – Kārtības dienesta bataljons;
KDR – Kārtības dienesta rota;
KDŠ – Kārtības dienesta štābs;
KDV – Kārtības dienesta vads;
KDr – Kājnieku družīna;
KPalPR – Kārtības palīgpolicijas rota;
KE – Kaujas eskadriļa;
KG – Kaujas grupa;
KGK – Kaujas grupas komandieris;
KApgPr – Kaujas apgādes priekšnieks;
KLieVK – Kājnieku lielgabala vada komandieris;
KMehDar – Kara mehāniskā darbnīca;
KN – Kājnieku nodaļa;
KoPr – Komandas priekšnieks;
KorN – Koriģētāju nodaļa;
KoPrP – Komandas priekšnieka palīgs;
KomPr – Komandantūras priekšnieks;
KomP – Komandanta palīgs;
KomA – Komandanta adjutants;
KK – Kriminālkodekss;
KKom – Kara komisariāts;
KKomPr – Kara komisariāta priekšnieks;
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KKlPā – Karavīra kluba pārzinis;
KlPā – Kluba pārzinis;
KM – Kara ministrija;
KMNo – Kaujas materiālu noliktava;
KSmPe – Kara saimniecības pārvalde; 
KBt – Kājnieku baterija;
KN – Kājnieku nodaļa;
KaIer – Kancelejas ierēdnis
KaPā – Kancelejas pārzinis;
KaPr – Kancelejas priekšnieks;
KadR – Kadetu rota;
KavE – Kavalērijas eskadrons;
KavP – Kavalērijas pulks;
KavIzN – Kavalērijas izlūku nodaļa;
KPP – Kara prokurora palīgs;
KPR – Kājnieku papildu rota;
kpt. – kapteinis;
KS – Karaskola;
KSPr – Karaskolas priekšnieks;
KSlim – Kara slimnīca;
KSatN – Kara–satiksmes nodaļa;
KalStP – Kalnu strēlnieku pulks;
KuPr – Kursa priekšnieks;
KuPrP – Kursa priekšnieka palīgs;
KTAPr – Kara tehniskās apgādes priekšnieks;
KMAD – Karamateriālu apgādes darbnīca;
KMAPr – Karamateriālu apgādes priekšnieks;
KTiesKon – Karatiesas konsultants;
KTiesPe – Karatiesas pārvalde;
KTiesSe – Karatiesas sekretārs;
KV – Kājnieku vads;
KVTies – Kara virstiesa;
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KVeiPār – Karavīra veikala pārraugs;
ĶDVs – Ķīmiskā dienesta virsnieks;
ĶDPr – Ķīmiskā dienesta priekšnieks;
ĶDPrP – Ķīmiskā dienesta priekšnieka palīgs;
LAtsBn – Latviešu atsevišķais bataljons;
LPolBn – Latviešu policijas bataljons;
LBd – Latviešu brigāde;
LBvBn – Latviešu būvbataljons;
LRoP – Latviešu robežsargu pulks;
LDN – Labošanās darbu nometne;
LDv – Latviešu divīzija;
LaRezL – Lauku rezerves lazerete;
LabPr – Laboratorijas priekšnieks;
LabPā – Laboratorijas pārzinis;
LaHo – Lauku hospitālis;
LidN – Lidotāju nodaļa;
LiePr – Lielgabala priekšnieks;
LietvVa – Lietvedības vadītājs;
LoE – Ložmetējnieku eskadrons;
LoIns – Ložmetējnieku instruktors;
LoInsR – Ložmetējnieku instruktoru rota;
LoKo – Ložmetējnieku komanda;
LoR – Ložmetējnieku rota;
LoV – Ložmetējnieku vads;
LoVs – Ložmetējnieku virsnieks;
LoVVs – Ložmetējnieku vecākais virsnieks;
LKB – Likvidācijas komisijas birojs;
LKD – Latviešu kārtības dienests;
LKDBn – Latviešu kārtības dienesta bataljons;
Lko – Lāčplēša Kara ordenis;
LTA – Latvijas Tautas armija;
LKBVA – Latvijas karaskolu beigušo virsnieku apvienība;
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LR AMgz. – Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas goda zīme;
LNKB – Latvijas nacionālo karavīru biedrība;
LNA – Latvijas nacionālā armija;
LPV – Latvijas Pagaidu valdība; 
LR – Latvijas Republika;
LStBn – Latviešu strēlnieku bataljons;
LStBr – Latviešu strēlnieku brigāde;
LStP – Latviešu strēlnieku pulks;
LStRezP – Latviešu strēlnieku rezerves pulks;
LStRezBn – Latviešu strēlnieku rezerves bataljons;
lt. – leitnants;
LVA – Latviešu Virsnieku apvienība;
MK – Ministru kabinets;
MP – Ministru padome;
MMN – Mantu un materiālu nodaļa;
MVs – Mantu virsnieks;
MAPr – Mantu apgādes priekšnieks;
MN – Mantu nodaļa;
MNo – Mantu noliktava;
MācBt – Mācību baterija;
MīD – Mīnu divizions;
MīV – Mīnu vads;
MīG – Mīnu grupa;
MācKo – Mācību komanda;
MācInsV – Mācību instruktoru vads;
MācIns – Mācību instruktors;
MācG – Mācību grupa;
MācE – Mācību eskadriļa;
MācEs – Mācību eskadrons;
MetSt – Meteoroloģijas stacija;
MīnBt – Mīnmetēju baterija;
MīnR – Mīnmetēju rota;
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MīnKo – Mīnmetēju komanda;
MilKon – Militārā kontrole
MobVs – Mobilizācijas virsnieks;
MobDarb – Mobilizācijas darbvedis;
MobN – Mobilizācijas nodaļa;
MotR – Motociklistu rota;
MotV – Motociklistu vads;
MLK – Motorlaivas komandieris;
MPVs – Mantu un pārtikas virsnieks;
MTehPN – Mantu un tehnisko piederumu nodaļa;
MuPā – Munīcijas pārzinis;
MuNo – Munīcijas nodaļa;
NAN – Naudas un asignēšanas nodaļa;
NBSKgz. – Nacionālo bruņoto spēku komandiera goda zīme;
NK – Nodaļas komandieris;
NPr – Nodaļas priekšnieks;
NPrA – Nodaļas priekšnieka adjutants;
NPrAP – Nodaļas priekšnieka adjutanta palīgs;
NPrP – Nodaļas priekšnieka palīgs;
NoPā – Noliktavas pārzinis;
NoPr – Noliktavas priekšnieks;
NoSarR – Noliktavas sardzes rota;
NomPr – Nometnes priekšnieks;
NomKd – Nometnes komendants;
NKVD – Iekšlietu Tautas komisariāts;
NPrAP – Nodaļas priekšnieka adjutanta palīgs;
NPrP – Nodaļas priekšnieka palīgs;
OpDa – Operatīvā daļa;
OpDaA – Operatīvās daļas adjutants;
OpN – Operatīvā nodaļa;
OrVa – Orķestra vadītājs;
OrVVa – Orķestra vecākais vadītājs;



24

OrgDa – Organizācijas daļa;
OrgMobDa – Organizācijas un mobilizācijas daļa;
OrgN – Organizācijas nodaļa;
PA – Pulka adjutants;
PAP – Pulka adjutanta palīgs;
PAV – Pašaizsardzības vienība;
PAVŠ – Pašaizsardzības vienības štābs;
PalPol – Palīgpolicija;
PapBn – Papildu bataljons;
PapR – Papildu rota;
PāVs – Pārtikas virsnieks
PāPieN – Pārtikas piegādes nodaļa;
ParBn – Partizānu bataljons;
ParP – Partizānu pulks;
ParR – Partizānu rota;
ParV – Partizānu vads
PePr – Pārvaldes priekšnieks;
PeilStac – Peilēšanas stacija;
PIePār – Pulka ieroča pārzinis;
PoPāP – Poligona pārziņa palīgs;
PolBn – Policijas bataljons;
PolP – Policijas pulks;
PolPr – Policijas priekšnieks;
PolRezBn – Policijas rezerves bataljons;
PonR – Pontonu rota;
PosPr – Posteņa priekšnieks;
PosmK – Posma komandieris;
PIzPr – Pulka izlūku priekšnieks;
PIeVs – Pulka ieroču virsnieks;
PIePā – Pulka ieroču pārzinis;
PE – Pulka ekonoms;
PGzVs – Gāzu virsnieks;
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PMPK – Pastāvīgās mantu pieņemšanas komisija; 
PK – Pulka komandieris;
PKA – Pulka komandiera adjutants;
PKAP – Pulka komandiera adjutanta palīgs;
PKP – Pulka komandiera palīgs;
PKPSmJ – Pulka komandiera palīgs saimniecības jautājumos;
PKanPr – Pulka kancelejas priekšnieks;
PKTehAPr – Pulka kara tehniskās apgādes priekšnieks;
PKas – Pulka kasieris;
PMVs – Pulka mantu virsnieks;
PtD – Prettanku divizions;
PtBn – Prettanku bataljons;
PtLBt – Prettanku lielgabala baterija;
PtLR – Prettanku lielgabala rota;
PtLV – Prettanku lielgabala vads;
PtR – Prettanku rota;
PGAPrP – Pretgaisa aizsardzības priekšnieka palīgs;
plkv. – pulkvedis;
plt. – pulkvežleitnants, pulkvedis–leitnants;
PLStP – Padomju Latvijas strēlnieku pulks;
PNPr – Pulka noliktavas priekšnieks;
PePr – Pārvaldes priekšnieks;
PrapS – Praporščiku skola;
PrP – Priekšnieka palīgs;
PuV – Pulcēšanās vienība;
PPPr – Pārejas punkta priekšnieks;
PSRS – Padomju Sociālistisko Republiku savienība;
PtD – Prettanku divizions;
PPāVs – Pulka pārtikas virsnieks;
PKd – Pulka komandants;
PaKd – Pagaidu komandants;
PāVs – Pārtikas virsnieks;
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PāDa – Pārtikas daļa;
PārsN – Pārsiešanas nodaļa;
PS – Padomju saimniecība;
PSpVs – Pulka sapieru virsnieks;
PŠ – Pulka štābs;
RK – Rotas komandieris;
RadR – Radiostacijas rota;
RadPr – Radiostacijas priekšnieks;
RKKS – Rīgas kājnieku kara skola;
RezKP – Rezerves kājnieku pulks;
RemE – Remonta eskadrons;
RemDar – Remota darbnīca;
RKA – Rotas komandiera adjutants; 
RezETehBn – Rezerves elektrotehniskais bataljons;
RezKBn – Rezerves kājnieku bataljons;
RezKBr – Rezerves kājnieku brigāde;
RezKDR – Rezerves kārtības dienesta bataljons;
RezKP – Rezerves kājnieku pulks;
RKP – Rotas komandiera palīgs;
RezR – Rezerves rota;
RezP – Rezerves pulks;
RitE – Riteņbraucēju eskadrons;
RitR – Riteņbraucēju rota;
RadPr – Radiostacijas priekšnieks;
RadPrP – Radiostacijas priekšnieka palīgs;
RadR – Radio rota;
RadN – Radio nodaļa;
RoBd – Robežsardzes brigāde;
RoBn – Robežsardzes bataljons;
RoDv – Robežsargu divīzija;
RoP – Robežsardzes pulks;
RoR – Robežsardzes rota;
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RoAR – Robežsardzes atsevišķā rota;
RVi – Rotas virsseržants;
SaBn – Sakaru bataljons;
SaBalSt – Sakaru baložu stacija;
SatDa – Satiksmes daļa;
SAPŠ – Smagās artilērijas pulka štābs;
SARezBr – Smagās artilērijas rezerves brigāde;
SaBt – Sakaru baterija;
SaPr – Sakaru priekšnieks;
SaR – Sakaru rota;
SaVs – Sakaru virsnieks; 
SaKo – Sakaru komanda;
SaV – Sakaru vads;
SaVs – Sakaru virsnieks;
SanPe – Sanitārā pārvalde;
SarR – Sardzes rota;
SarVs – Sargvirsnieks;
SatDa – Satiksmes daļa;
SevUzdVs – Sevišķu uzdevumu virsnieks;
SUVs – Sevišķu uzdevumu virsnieks;
SkBn – Skolnieku bataljons;
SkPr – Skolas priekšnieks;
SkPrA – Skolas priekšnieka adjutants;
SmBt – Saimniecības baterija;
SmDa – Saimniecības daļa;
SmDarPr – Saimniecības un darbnīcas priekšnieks;
SmDarb – Saimniecības darbvedis;
SmDaVs – Saimniecības daļas virsnieks;
SmE – Saimniecības eskadriļa;
SmKo – Saimniecības komanda;
SmKoPr – Saimniecības komandas priekšnieks;
SmPe – Saimniecības pārvalde;
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SmNo – Saimniecības noliktava;
SmPr – Saimniecības priekšnieks;
SmPrP – Saimniecības priekšnieka palīgs;
SmPa – Saimniecības pārzinis;
SmVa – Saimniecības vadītājs;
SmVK – Saimniecības vada komandieris;
SnKo – Snaiperu komanda;
SpBn – Sapieru bataljons;
SpP – Sapieru pulks;
SpR – Sapieru rota;
SpVK – Sapieru vada komandieris;
SpVs – Sapieru virsnieks;
SpSprR – Sapieru–sprostotāju rota;
SmPr – Saimniecības priekšnieks;
SmR – Saimniecības rota;
SmKo – Saimniecības komanda;
SpBn – Sapieru bataljons;
SpKo – Sapieru komanda;
SpKoPr – Sapieru komandas priekšnieks;
SpKoPrP – Sapieru komandas priekšnieka palīgs;
SpP – Sapieru pulks;
SpSprKo – Sapieru spridzināšanas komanda;
SpR – Sapieru rota;
SpV – Sapieru vads;
SpVK – Sapieru vada komandieris;
SpecN – Speciālā nodaļa;
SA – Sarkanā armija;
StacPr – Stacijas priekšnieks;
SABt – Smagās artilērijas baterija;
SAD – Smagās artilērijas divizions;
SAP – Smagās artilērijas pulks;
SR – Smagā rotā;
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StBn – Strēlnieku bataljons;
StBnK – Strēlnieku bataljona komandieris;
StDv – Strēlnieku divīzija;
StP – Strēlnieku pulks;
StR – Strēlnieku rota;
StRezBn – Strēlnieku rezerves bataljons;
StVK – Strēlnieku vada komandieris;
SSA – Spridzināšanas speciālista apmācītājs;
StacPr – Stacijas priekšnieks;
SUR – Sevišķu uzdevumu rota;
SUVs – Sevišķo uzdevumu virsnieks;
ŠA – Štāba adjutants;
ŠE – Štāba eskadrons;
ŠPr – Štāba priekšnieks;
ŠPrA – Štāba priekšnieka adjutants;
ŠPrAP – Štāba priekšnieka adjutanta palīgs;
ŠPrP – Štāba priekšnieka palīgs;
ŠBt – Štāba baterija; 
ŠKd – Štāba komandants;
ŠR – Štāba rota;
ŠRK – Štāba rotas komandieris;
ŠVs – Štāba virsnieks;
UPr – Ugunsdzēsības priekšnieks;
TAK – Tautas armijas komisārs;
TIzE – Tālās izlūkošanas eksdriļa;
TehDv – Tehniskā divīzija;
TehDa – Tehniskā daļa;
TehDvPe – Tehniskās divīzijas pārvalde;
TehDvŠ – Tehniskās divīzijas štābs;
TehAPr – Tehniskās apgādes priekšnieks;
TehN – Tehniskā nodaļa;
TehNozPr – Tehniskās nozares priekšnieks;
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TehNozVa – Tehniskās nozares vadītājs;
TelKo – Telefonistu komanda;
TelV – Telefonu vads;
TelStac – Telefona stacija;
TgTelR – Telegrāfa – telefona rota;
TgR – Telegrāfa rota;
TiesDarb – Tieslietu darbvedis;
TiesVs – Tieslietu virsnieks;
TelLR – Telefonu līnijas rota;
TelMeh – Telefona mehāniķis;
TK – Tanka komandieris;
TR – Tanku rota;
TV – Tanku vads;
TrR – Transporta rota;
TrDa – Transporta daļa;
TriecBn – Triecienbataljons;
TStDv – Teritoriālā strēlnieku divīzija;
TSK – Teritoriālais Sarkanarmijas korpuss;
TSDv – Teritoriālā Sarkanarmijas divīzija;
Vo – Viestura ordenis;
VA – Valsts arhīvs;
VeAR – Veselības atgūšanas rota;
VeR – Veseļošanās rota;
VecAVs – Vecākais artilērijas virsnieks;
VecAPir – Vecākais artilērijas pirotehniķis;
VecA – Vecākais adjutants;
VecĀ – Vecākais ārsts;
VecInž – Vecākais inženieris;
VecKaIer – Vecākais kancelejas ierēdnis;
VecM – Vecākais mantzinis; 
VecO – Vecākais ordinators;
VecRs – Vecākais rakstvedis;



VecVs – Vecākais virsnieks;
VieAP – Vieglais artilērijas pulks;
VieAD – Vieglais artilērijas divizions;
VieABt – Vieglā artilērijas baterija;
VDarb – Vecākais darbvedis;
VK – Vada komandieris;
VKP – Vada komandiera palīgs;
VDK – Valsts drošības komiteja;
VDTK – Valsts drošības tautas komisariāts;
VDM – Valsts drošības ministrija;
VKlPār – Virsnieku kluba pārzinis;
VSe – Vada seržants;
VaPa – Vadītāja palīgs;
ValPrie – Valdes priekšsēdis;
VsR – Virsnieku rota;
VsRezR – Virsnieku rezerves rota;
vlt. – Virsleitnants;
veclt. – Vecākais leitnants;
VePā – Veikala pārzinis;
VesR – Veseļošanās rota;
VS – vada seržants;
VSUVs – Vecākais sevišķu uzdevumu virsnieks;
vvie. – Virsniekvietnieks;
ZBt – Zenītbaterija; 
ZABt – Zenītartilērijas baterija;
ZAD – Zenītartilērijas divizions;
ZAP – Zenītartilērijas pulks;
ZE – Zobenu eskadrons;
ZemD – Zemūdeņu divizions.
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VIRSNIEKU DIENESTA PAKĀPES  
VĀCU ARMIJĀ

Oberstgrupenfīrers – ģenerālpulkvedis;

Obergrupenfīrers – ģenerālis;

Grupenfīrers – ģenerālleitnants;

Brigadefīrers – ģenerālmajors / brigādes ģenerālis;

Oberfīrers – virspulkvedis;

Standartenfīrers – pulkvedis;

Oberšturmbanfīrers – pulkvedis – leitnants;

Šturmbanfīrers – majors;

Hauptšturmfīrers – kapteinis, kapteinis – leitnants;

Oberšturmfīrers – virsleitnants;

Unteršturmfīrers – leitnants.
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BABIČEVS Sergejs Jāņa d., virsleitnants, dzimis 09.10.1904.g. 
Odesā, Ukraina, lieltirgotāja ģimenē. Pēc revolūcijas Krievijā nokļūst 
Rīgā. 

Izglītība: 1924.g. beidzis Rīgas pilsētas krievu vidusskolu.
Dienesta gaita: 25.02.1925.g. iesaukts karadienestā un ieskaitīts 

Elektrotehniskā diviziona (turpmāk – ETD) Instruktoru rotā (tur
pmāk – InsR). 07.09.1925.g. beidz radiotelegrāfista grupas kursu un 
saņem dižkareivja dienesta pakāpi. 27.09.1925.g. iestājas Karaskolā 
(turpmāk – KS), kur ieskaitīts Artilērijas nodaļā (turpmāk – AN). No 
24.03 līdz 20.05. jaunkareivju apmācīšanai piekomandēts Latgales 
AP. 29.08.1927.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 01.09.1928.g. 
beidzot KS, saņem dienesta pakāpi leitnants, nosūtīts turpmākam die
nestam uz BrVP, kur 2.BrV LoV uzdots pildīt VK a.p. 29.11.1928.g. 
uzdots pildīt pulka bibliotēkas pārziņa a.p. 27.04.1929.g. uzdots 
pildīt pulka fiziskās audzināšanas instruktora (turpmāk – FAI) a.p. 
02.01.1930.g. uzdots pildīt pulka karavīru veikala pārziņa (turpmāk –  
VPā) a.p. 24.01.1930.g. pārcelts uz 1.BrV, kur LoV iecelts VK ama
tā. 24.03.1930.g. piekomandēts AvP, kur uzsāk mācības Aviācijas 
skolas (turpmāk – AvS) Novērotāja – lidotāja nodaļā. 15.09.1930.g. 
nokārto eksāmenus lidotāja nosaukuma saņemšanai. 17.11.1930.g. 
saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 01.12.1931.g. pārcelts uz Avi
ācijas pulku (turpmāk AvP), kur ieskaitīts Vidzemes Dv Izlūkeskadriļā 
(turpmāk – IzE). 06.02.1932.g. Vidzemes Dv IzE iecelts aviācijas 
mehāniķa (turpmāk – AvMeh) amatā. 30.10.1934.g. – 03.08.1935.g 
mācās ED rīkotajā Virsnieka – elektriķa kursā. Pēc kursa beigšanas 
atgriežas vienībā iepriekšējā amatā. 09.10.1935.g. pārcelts uz 5.AvE, 
kur uzdots pildīt Radiostacijas priekšnieka (turpmāk – RadPr) a.p. 
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09.01.1936.g. AvP iecelts SaPr amatā. 01.05.1936.g. 5.AvE iecelts 
Novērotāja – lidotāja amatā. 05.04.1937.g. piekomandēts Aviācijas 
kursam, kur uzdots pildīt Laboratorijas priekšnieka (turpmāk –  
LabPr) a.p. 10.04.1937.g. uz virsdienesta lidotāju instruktoru un re
zerves lidotāju kursa laiku iecelts lektora amatā mācību priekšmetos –  
aerofotogrāfija, pretgaisa aizsardzība un mašīnas un Aviācijas sakaru 
dienests. 01.06.1937.g. Aviācijas kursam iecelts Fotolaboratorijas 
priekšnieka (turpmāk – FotLabPr) amatā. No 16.08. – 09.10.1937.g. 
Aviācijas motoristu kursam iecelts lektora vietnieka amatā mācību 
priekšmetā – Meteoroloģija – aeroloģija. No 23.08. līdz 25.09.1937.g. 
Aviācijas motoristu kursam iecelts lektora vietnieka amatā mācību 
priekšmetā – Sakaru dienests. No 17.01. līdz 13.02.1938.g. Rudbāržu 
karavīru atpūtas namā uz Fiziskās audzināšanas un slēpošanas kursa 
laiku iecelts apmācītāja amatā. No 19.05. līdz 19.06.1938.g. papildus 
tiešajiem dienesta pienākumiem Mācību eskadriļā (turpmāk – MācE) 
uzdots pildīt VK a.p. No 19.06. līdz 19.10.1938.g. MācE uzdots pildīt 
VK a.p. No 22.11. līdz 14.12.1938.g. atrodas komandējumā Francijā 
sevišķu uzdevumu veikšanai. No 09.01. līdz 27.01.1939.g. Rudbāržu 
karavīru atpūtas namā atrodas Fiziskās audzināšanas un slēpošanas 
kursā. 11.09.1939.g. pārcelts uz 1.AvE. 06.10.1939.g. pārcelts uz 
FotLab, kur uzdots pildīt LabPr a.p. 28.06.1939.g. pabeidz “aklā” 
lidojuma lidapmācības kursu. 14.07.1939.g. nokārto noslēguma pār
baudījumus kara lidotāja nosaukuma un tiesību saņemšanai. No 17.07. 
līdz 12.09.1939.g. apmeklē militāri – fiziskās audzināšanas kursu. No 
05.10.1939.g. līdz 30.04.1940.g. AvS iecelts apmācītāja amatā mācību 
priekšmetos – Aerofotogrāfija un Pretgaisa maskēšana. 21.03.1940.g. 
Rudbāržu karavīru atpūtas namā pabeidz Fiziskās audzināšanas un slē
pošanas kursu. No 20.05. līdz 31.05.1940.g. uz Artilērijas novērotāja 
kursa laiku iecelts apmācītāja amatā mācību priekšmetā – Aerofotogrā
fija. 1940.g. oktobrī no 24.TSK AAvE piekomandēts AvP Fotolabora
totijai tās likvidēšanas darbu veikšanai. 18.11.1940.g. 24.TSK pārcelts 
uz Gulbenē dislocēto AAvE. Līdz turpmākam ziņu nav. 1941./42.g. 
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ziemā – Ziemeļu armijas grupas štābā strādā par tulku. 11.01.1944.g. 
izsaukts L11.janv. – izsaukts uz Latviešu leģionā iesaukšanas komi
siju un ieskaitīts aviācijas leģionā „Latvija.” Apstiprināts Waffen SS 
Obersturmfīrera dienesta pakāpē. 29.07.1944.g. pēc lidotāju skolas 
beigšanas Vācijā ieskaitīts 12. Naktskaujas grupā (NSG 12.), kur 
2.AvE iecelts lidotāja amatā. 

Pēckara periods: 1945./46.g. atrodas Falkenbergas pārvietoto per
sonu nometnē. Vēlāk pārceļas dzīvot uz Austrāliju. 08.03.1983.g. miris 
Melburnā, Austrālija. 

Sabiedriskās organizācijas: LVA Adelaides nodaļas biedrs.
Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 

pilda Vācu armijā, kur veicis daudzus kaujas lidojumus. 
Apbalvojumi: Vācijas: 1.un 2.šķ. DzK., Ziemas kara medaļa. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 347.l.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 24.l., 

109., 160., 164.lp.;
Turpat, 1477.f., 1.apr., 26.l., 9., 265.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 

61.l., 11., 159., 198., 347.lp.; 
Turpat, 1477.f., 1.apr., 64.l., 94., 157.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 

25.l., 83.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 1266.lp.; LVA, 698.f., 1.apr., 
6.l., 571.lp.; Turpat, 2294.f., 1.apr., 1.l., 48.lp.;

Turpat, 2294.f., 1.apr., 10.l., 200.lp.; „LKM” no LL iesaukto virs
nieku saraksta 2344.rinda; U.I. Sietiņš. „Par zemi, ko mīlam”, 26.lpp. 
J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 
167.lpp.; žurnāls „Kadets”. Nr.12. (1983.g.) 79.lpp.

BACULIS Antons Jāņa d., leitnants, dzimis 1906.g. Ludzas 
apriņķī Mērdzenes pagasta Ezernieku sādžā zemnieku ģimenē. 
1940./41.g. dzīvo Rīgā, Paltmales ielā 20 – 2.

Vispārējā izglītība: 1927.g. beidzis vidusskolu.
Dienesta gaita: 27.02.1928.g. iesaukts obligātajā karadienestā 

no Ludzas KAPe, no kurienes norīkots Vidzemes AP. 27.04.1928.g. 
paraksta svinīgo solījumu. 02.05.1928.g. pārcelts uz 2.ABt, kur uz 
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Instruktora kursa laiku ieskaitīts InsV. 16.05.1928.g. 6.ABt iecelts 
lielgabala numura1 amatā. 20.10.1928.g. par priekšzīmīgu dienesta 
pienākumu pildīšanu un teicamu uzvedību saņem dižkareivja dienesta 
pakāpi. No 15.11.1928.g. līdz 11.03.1929.g mācās AInsBt organizē
tajā Virsniekvietnieka (turpmāk – vvie) kursā. Pēc kursa beigšanas 
saņem kaprāļa dienesta pakāpi un atgriežas pulkā. No 21.03.1929.g. 
uzdots pildīt vada seržanta (turpmāk – VSe) a.p. 29.04.1929.g. uz vvie. 
kursa kursa laiku piekomandēts AInsBt apmācītāja amatā. No 06.05. 
līdz 13.05.1929.g. apmeklē pulkā rīkoto Kaujas gāzu dienesta kursu. 
01.06.1929.g. paliek virsdienestā un iecelts telefonista amatā. Beidz 
vecākā telegrāfista kursu. 01.06.1930.g. pārcelts uz 1.ABt, kur iecelts 
Vecākā telefonista amatā. 1930.g. oktobrī saņem virsniekvietnieka 
dienesta pakāpi. 15.12.1930.g. pabeidz telefonista – instruktora kursu. 
No 23.05.1931. līdz 01.06.1932. atvaļinās no militārā dienesta. 1932.g. 
pabeidz Radiotehniķa un telegrāfista kursu. 06.08.1934.g. paraksta 
karavīra svinīgo solījumu. No 12.09. līdz 13.09.1934.g. piedalās Vid
zemes Dv rīkotajos sakaru manevros. 1935.g. pārcelts uz AŠ rakstveža 
amatā. 1940.g. septembrī iekļauts 24.TSK, kur 3.ranga tehniķa pa
kāpē ieskaitīts 181.StDv 640.HAP Jaunākā radiotehniķa (turpmāk –  
JRadTeh) amatā. 14.06.1941.g. karaspēka vasaras nometnē Litenē 
aizturēts un izvests uz Krasnojarskas novadu Noriļsku. 10.08.1941.g. 
ierodas „Noriļlag” nometnē. 09.09.1941.g. izdota ārsta izziņa: 
„Praktiski vesels.” 15.09.1941.g. A. Baculis aizpilda arestētā anketu2. 
15.09.1941.g. A. Baculis pratināts no 11.00 līdz 15.00, kuras laikā 
pieprasītas ziņas par dienestu, sastāvēšanu partijās, par radiniekiem 
ārzemēs u.c. 16.09.1941.g. pieņemts lēmums par A. Bacuļa arestēšanu. 
Lēmuma pamatojums: „Caurskatot ienākušos NKVD materiālus par 
A. Bacuļa noziedzīgu darbību, konstatēju, ka ir virsnieks, brīvprātīgi 
iestājies Latvijas Nacionālburžuāziskajā armijā, nacionālists, ir cieši 

1 Apkalpes amats.
2 Ir 4 brāļi un 3 māsas. Pieder 9 ha zemes, viens zirgs un 4 govis. 
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sakari ar kontrrevolucionāri noskaņotiem elementiem. Strādāja LA 
Pretizlūkošanas daļā Ārējās novērošanas amatā. Pret SA un PV varu 
Latvijā attiecās naidīgi. Nolēmu A. Baculi, aizturētu 14.06.1941.g., 
arestēt.” 16.09.1941.g. pieņemts lēmums par drošības līdzekļa izvē
li. Lēmuma pamatojums: „Caurskatot PSRS NKGB materiālus par  
A. Baculi, konstatēju, ka ir aizdomas par KPFSR KK 58-4. un 58-10. 
I pantā minētajiem noziegumiem, kā arī, ņemot vērā to, ka A. Baculis, 
būdams brīvībā, var slēpties no izmeklēšanas, nolēmu par piesardzības 
līdzekli izvēlēties turēšanu apsardzībā, par ko pret parakstu paziņot 
arestētajam.” 16.09.1941.g. Izsniegts pārmeklēšanas un arestēšanas 
orderis Nr.73. 16.09.1941.g. Vecākais operatīvās grupas izmeklētājs 
paraksta izziņu, ka kratīšanas protokols pie A. Bacuļa aizturēšanas 
14.04.1941.g. nav iesniegts. 30.09.1941.g. A. Baculim uzrādīta šāda 
apsūdzība: „Caurskatot izmeklēšanas lietas Nr.659 materiālus, kā arī 
ņemot vērā to, ka ir savākts pietiekami daudz pierādījumu, nolēmu 
saukt A. Baculi pie atbildības par iepriekš minētajos KK pantos veik-
tajiem noziegumiem, par ko pret parakstu paziņot apsūdzētajam.” 
01.10.1941.g. A. Baculis pratināts no 18.00 līdz 19.15. 11.11.1941.g. 
A. Baculis pratināts no 18.30 līdz 23.35, kurā iztaujāts par darbu Pret
izlūkošanas daļā un saņemto atalgojumu. 13.11.1941.g. A. Baculim 
uzrādīta papildu apsūdzība. 15.11.1941.g. A. Baculis pratināts no 
10.55 līdz 13.25, kuras laikā visās apsūdzībās sevi atzinis par vainīgu. 
Pēc pratināšanas sastādīts protokols par izmeklēšanas pabeigšanu, 
kurā teikts: „Atzīstu pirmstiesas izmeklēšanu par pabeigtu un iegūtos 
datus par pietiekošiem, lai lietu nodotu tiesai. Apsūdzētajam tiesvedību 
uzrādīju, pēc kuras apsūdzētajam jautāju – vai vēlas vēl izmeklēšanas 
lietā ko papildināt? Apsūdzētais pēc lietas materiālu iepazīšanās pa-
ziņoja, ka pēc būtības savā lietā neko pievienot nevar.” 23.11.1941.g. 
sagatavots apsūdzības slēdziens, kurā teikts: „Celtajās apsūdzībās sevi 
par vainīgu atzinis, tiesājams par minēto KK pantu noziegumiem un 
A. Bacuļa lieta nosūtāma uz Taimiras apgabala tiesu izskatīšanai.” 
28.11.1941.g. notiek Taimiras apgabala tiesas pirmstiesas sēde, kurā 
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nolemj A. Bacuļa lietu izskatīt slēgtā sēdē bez abu pušu piedalīšanās 
un A. Bacuļa izsaukšanu uz tiesas sēdi. Drošības līdzeklis, līdz tiesai 
drošības līdzekli – turēt apsardzībā. 09.12.1941.g. notiek Taimiras 
apgabala tiesas sēde. A. Baculis pēdējā vārdā paziņo, ka izmeklēšanas 
lietā nekas papildināms neesot un lūdz soda mēru mīkstināt. Tiks no
lasīts spriedums, kurā teikts: „ Ieslodzīt uz 7 gadiem uz KPFSR KK 
5010. I pamata, uz 10 gadiem 584. panta pamata, un politisko tiesību 
zaudēšanu uz 5 gadiem uz 31.panta a., b. un c. punktu pamata. Galīgais 
soda izciešanas termiņš – 10 gadi ieslodzījumā. Termiņa sākumu skaitīt 
no 14.06.1941.g. Kasācijas protests nav iesniegts. Līdz turpmākam 
ziņu nav. Baculis miris 1987.g. 

Reabilitācija: 19.07.1956.g. KPFSR prokurora vietnieks, uzrau
dzības kārtā, iesniedz protestu KPFSR AT Krimināllietu kolēģijai, 
kurā teikts: „Izmeklēšanas gaitā apsūdzības nav pierādītas, spriedums 
jāmaina un A. Bacuļa lieta jāizbeidz, jo lietā redzams, ka viņš pretpa-
domju aģitāciju nav veicis, vienīgi izteicis savus uzskatus par Padomju 
varas nodibināšanu Latvijā. Atsaucoties uz PSRS, PSR un autonomo 
republiku 16.likumu, lūdzu Taimiras apgabala tiesas 09.12.1941.g. 
spriedumu atcelt un tiesvedību pret A. Baculi izbeigt nozieguma sastā-
va neesamības dēļ.” 24.08.1956.g. KPFSR AT Krimināllietu kolēģija 
protestu ievēro un Taimiras apgabala tiesas 09.12.1941.g. spriedumu 
atceļ un tiesvedību izbeidz. 17.04.2000.g. A. Baculis reabilitēts ar LR 
03.08.1990.g. likumu. 

Sabiedriskās organizācijas: 1930.g. iestājas studentu korporācijā 
„Latgalia”.

Avots: LVVA, 5061.f., 1.–4.apr. Ziņu nav. Turpat, 1507.f., 1.apr., 
63.l., 73., 144., 149., 168.lp.; Turpat, 1507.f., 1.apr., 64.l., 175., 
227.lp.; Turpat, 1507.f., 1.apr., 65.l., 98., 108., 160.lp.; Turpat, 
1507.f., 1.apr., 66.l., 97., 158., 191., 198., 469.lp.; Turpat, 1507.f., 
1.apr., 67.l., 15., 163.lp.; Turpat, 1507.f., 1.apr., 70.l., 242.lp.; LVA, 
1986.f., 2.apr., P4470.l.; „No NKVD līdz KGB”. 47.lpp.; „Izvestie 
1941.gada 14.jūnijs”. 543.lpp.; „LOM gada grāmata” (1999.) 125.
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lpp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara 
gados”. 110.lpp. 

Ziņas no žurnāla „Kadets”. Nr.18.

BAHMANIS Jānis Mārča d., leitnants, dzimis 21.10.1912.g. 
Valmieras apriņķī Svētciema pagastā. 

Vispārējā izglītība: 1932.g. beidz Salacgrīvas pilsētas ģimnāziju.
Dienesta gaita: 29.08.1934.g. iesaukts obligātajā karadienestā no 

Valmieras KAPe un nosūtīts uz Smago artilērijas pulku (turpmāk – 
SAP), kur ieskaitīts 2.ABt. 07.10.1934.g. paraksta karavīra svinīgo 
solījumu. 29.10.1934.g. uz Instruktora kursa laiku piekomandēts 5.ABt 
Instruktoru vadam (turpmāk – InsV). 28.03.1935.g. pabeidz Artilērijas 
instruktora kursu. 16.03.1935.g. saņem dižkareivja dienesta pakāpi. 
01.09.1935.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 07.10.1935.g. atvaļināts 
no obligātā karadienesta. 01.11.1937.g. iestājas Kara skolā (turpmāk – 
KS). 01.09.1939.g. beidzot KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi, nosū
tīts turpmākam dienestam uz Latgales AP, 2.ABt, kur 2.AV iecelts VK 
amatā. 1940.g. pabeidz Jaunākā artilērista virsnieka kursu. No 04.02. 
līdz 24.02.1940.g. uz Slēpošanas kursa laiku piekomandēts 7.Siguldas 
KP. No 30.03. līdz 29.07.1940.g. uz Artilērijas virsnieka kursa laiku 
piekomandēts Atsevišķajam artilērijas divizionam (turpmāk – AAD). 
10.09.1940.g. ieskaitīts 183.StDv Vieglās artilērijas pulkā (turpmāk –  
VieAP)3. 07.10.1940.g. ieskaitīts 623.VieAP. 25.10.1940.g. svītrots 
no LTA virsnieku sarakstiem kā iekļautu 24.TSK. 29.10.1940.g. 623.
VieAP iecelts VK amatā. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli leitnanta 
pakāpē apstiprināts VK amatā. 24.03.1941.g. iecelts fiziskās audzinā
šanas vadītāja amatā. 02.06.1941.g. vienības sastāvā ierodas karaspēka 
vasaras nometnē Litenē. Līdz turpmākam ziņu nav. 27.04.1943.g. Lat
viešu leģionā, kur unteršturmfīrera dienesta pakāpē ieskaitīts 15.LDv. 
No 1943.g. maija dienestu pilda 2.LBr 2.AP. No 1944.g. janvāra 

3 19.09.1940.g. Vieglās artilērijas pulkam piešķirts 623. numurs.
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oberšturmbanfīrera pakāpē dienestu pilda 19.AP. 1945.g. maijā nokļūst 
gūstā Rietumu sabiedroto zonā, pēc kā nonāk Cedelhēmas gūstekņu 
nometnē. 

Pēckara periods: 1946.g. martā atbrīvots no nometnes un izceļo 
uz Angliju, kur strādā fabrikā, vienlaikus neklātienē mācās un saņem 
tehniskā zīmētāja diplomu. 1951.g. pārceļas uz Kanādu, bet vēlāk 
atgriežas atpakaļ uz Angliju. 1957.g. sāk strādāt savā specialitātē. 
2012.g. ievietots veco ļaužu pansionātā. 28.07.2016.g. J. Bahmanis 
miris Boltonā, Anglija. 

Sabiedriskās organizācijas: 1994.g. iestājas LVA.
Dalība karagājienos un kaujās:: 2.pasaules karā militāro dienestu 

pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav.
Apbalvojumi: Latvijas: 3.pak. LR AMgz.; NBSKgz. Vācijas: 1.un 

2.šķ.DzK.
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 351.l.; Turpat, 1503.f., 1.apr., 116.l., 

463.lp.; Turpat, 1504.f., 1.apr., 16.l., 74., 103., 151.lp.; Turpat, P180.f., 
1.apr., 475.l.; LVA, 27.f., 1.apr., 1.l., 10., 12.lp.; Turpat,  27.f., 1.apr., 
3.l., 4.lp.; Turpat,  27.f., 1.apr., 15.l., 181.lp.; Turpat, 356.f., 1.apr., 
1.l., 36.lp.; Turpat,  698.f., 1.apr., 15.l., 97., 192.lp.; U.I.Sietiņš. „Par 
zemi, ko mīlam”. 26.lpp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi 
Otrā pasaules kara gados”. 157.lpp.; Žurnāls “Kadets”. Nr.40. 37.lpp. 

BAHMANIS Mārtiņš Oto d., kapteinis – leitnants, dzimis 
06.10.1899.g. Rīgas apriņķī Sējas pagastā. 

Vispārējā izglītība: Beidzis 6 klases 3.Rīgas pilsētas vidusskolā. 
Dienesta gaita: 03.10.1919.g. mobilizēts LA un ieskaitīts Armijas 

artilērijas rezervē. 24.10.1919.g. ieskaitīts jaunformētajā 2.AD, 3.ABt. 
01.11.1919.g. iekļauts Kurzemes AP, kur ieskaitīts 1.AD, 3.ABt. 
17.02.1920.g. pārcelts uz Latgales AP, kur ieskaitīts 7.AD4, 3.ABt. 
01.10.1920.g. iestājas KS, kur ieskaitīts Artilērijas nodaļā (turpmāk –  

4 no 18.08.1920. nosaukts par 1.AD.
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AN). 01.11.1921.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 01.09.1922.g. 
beidzot KS, saņem seržanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam 
dienestam Latgales AP, kur 1.AV iecelts Vada seržanta (turpmāk – 
VS) amatā. No 20.11. līdz 15.12.1922.g. mācās Fiziskās audzināšanas 
instruktora kursā. 25.04.1923.g. saņem leitnanta dienesta pakāpi un 
2.ABt uzdots pildīt VK a.p. 01.12.1923.g. 2.ABt iecelts VK amatā. 
29.11.1924.g. ieskaitīts Artilērijas virsnieka kursā. 14.03.1925.g. ne
sekmības dēļ atskaitīs no kursa un atgriežas pulkā, kur 5.ABt uzdots 
pildīt VK a.p. 09.06.1925.g. pārcelts uz 6.ABt, kur uzdots pildīt VK a.p. 
16.11.1925.g. pārcelts uz 4.ABt, kur iecelts VK amatā. 21.06.1927.g. 
saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 16.05.1928.g. 4. ABt uzdots pildīt 
vecākā virsnieka (turpmāk – VVs). a.p. 01.06.1929.g. 4.ABt iecelts 
VVs amatā. No 06.04. līdz 24.05.1930.g. uz Novērotāja kursa laiku 
piekomandēts Aviācijas pulkam (turpmāk – AvP). 03.06.1932.g. iz
dota pavēle par pārcelšanu uz Kurzemes AP 6.ABt jaunākā virsnieka 
amatā. 20.05.1933.g. 4.AV iecelts VK amatā. 17.11.1934.g. saņem 
kapteinis – leitnants dienesta pakāpi. 22.12.1934.g. pārcelts uz 6.AV, 
kur iecelts VK amatā. 08.06.1939.g. izdota pavēle par pārcelšanu uz 
Zemgales AP. 03.07.1939.g. ierodas Zemgales AP, kur. 4.ABt iecelts 
VK amatā. 17.07.1939.g. piekomandēts Jātnieku pulkam (turpmāk – 
JP). 15.12.1939.g. izdota pavēle par pārcelšanu uz Vidzemes AP, kur 
9.ABt iecelts VK amatā. 11.01.1940.g. izdota pavēle par pārcelšanu uz 
Zemgales AP. 17.01.1940.g. ierodas pulkā un piekomandēts 10.ABt, 
kur uzdots pildīt KP a.p. 26.02.1940.g. ieskaitīts 10.ABt un iecelts KP 
amatā. 07.10.1940.g. ieskaitīts 183.StDv, 640.HAP, kur iecelts Štāba 
priekšnieka palīga (turpmāk – (ŠPrP) amatā. 25.10.1940.g. svītrots no 
LTA virsnieku sarakstiem kā iekļautu 24.TSK personālsastāvā. 1941.g. 
novembrī iestājas Kārtības dienesta bataljonā (turpmāk – KDBn), kur 
ieskaitīts 3. Kārtības dienesta rotā (turpmāk – KDR). No 1941.g. de
cembra līdz 1942.g. janvārim dienestu pilda Vācu policijas 3.PolBn. 
No 1942.g. janvāra līdz 1943.g.martam dienestu pilda 16.Zemgales 
KDBn, 4.KDR. 02.12.1943.g. izsaukts uz Latviešu leģionā iesaukšanas 
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komisiju. 07.02.1944.g. nosūtīts uz Pulcēšanās vienību, no kurienes 
hauptšturmfīrera dienesta pakāpē ieskaitīts 4.RoP. No 1944.g. decem
bra līdz 1945.g.aprīlim militāro dienestu pilda 3.BvP. 03.04.1945.g. 
atvaļināts no dienesta un vēlāk atgriežas Latvijā. 07.06.1945.g. M.Bah
manis arestēts. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav. 

Dalība karagājienos un kaujās: Latvijas atbrīvošanas karā pieda
lījies, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 2.pasaules karā militāro 
dienestu pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav.

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ. TZo., LAkpz., LAcpm. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 353.l.; LVVA, 1515.f., 1.apr., 25.l., 

1.,68.lp.; LVVA, 3227.f., 1.apr., 85.l., 208., 222.lp.; LVVA, P180.f., 
1.apr., 476.l.; LVA,  688.f., 1.apr., 6.l., 31.lp.; LVA, 698.f., 1.apr., 15.l., 
175.lp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara 
gados”. 168.lpp.; „LKM” Latviešu leģionā iesaukto virsnieku saraksts. 
383.rinda.

 
BAHS Žanis Kārļa d., ģenerālis, dzimis 06.10.1885.g. Gaiķu 

pagastā Lielsatiķu muižas Bērzkroga krodzinieka ģimenē.
Vispārējā izglītība: 1906.g. beidzis N.Mironova komercskolu Rīgā. 

No 1907. līdz 1914.g. studē metalurģiju Petrogradas Politehniskā 
institūtā. 

Dienesta gaita: 14.11.1912.g. iestājas armijā un ieskaitīts 170.
Molodečnas KP. 08.08.1913.g. nokārto pārbaudījumus praporščika 
dienesta pakāpes saņemšanai. 07.11.1913.g. saņem praporščika die
nesta pakāpi un atvaļināts no karadienesta. 19.07.1914.g. mobilizēts 
un ieskaitīts 174.Romnas KP Ieroču pārziņa (turpmāk – IerPa) amatā. 
19.07.1915.g. saņem podporučika dienesta pakāpi. 29.11.1916.g. pār
celts uz 540.Suhiniču KP. 1916.g. decembrī pārcelts uz 2.Rīgas LStP. 
1917.g. februārī pārcelts uz 540.Suhiniču KP. 24.07.1917.g. pārcelts 
uz 539.Borovskas KP. 19.08.1917.g. pārcelts uz 37.Armijas štābu. No
kārto iestājpārbaudījumus mācībām Ģenerālštāba akadēmijā. 1917.g. 
augustā saņem poručika dienesta pakāpi. 1917.g. oktobrī saņem štāba 
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kapitana dienesta pakāpi. 05.10.1917.g. pārcelts uz 37.Armijas kor
pusa štābu, kur uzdots pildīt Vecākā adjutanta (turpmāk – VecA) a.p. 
02.02.1918.g. dodas atvaļinājumā. Krievijas armijas sabrukšanas dēļ 
neatgriežas uz dienesta vietu. 01.08.1918.g. ierodas Latvijā un apmetas 
pie vecākiem Sabilē. 13.12.1918.g. iestājas LPV BS un ieskaitīts AM 
Ģenerālštāba 4. (Vispārējā) nodaļā, kur iecelts NPr amatā. 1919.g. 
saņem kapteiņa dienesta pakāpi. 1919.g. aprīlī piekomandēts Ziemeļ
latvijas brigādei, kur norīkots Brigādes komandiera (turpmāk – BdK) 
rīcībā. 01.06.1919.g. pārcelts uz Ziemeļlatvijas Bd štābu. No 21.06. 
līdz 12.07.1919.g. kā militārais pārstāvis piekomandēts Igaunijas armi
jai, Pleskavā. 15.07.1919.g. pārcelts uz Armijas virspavēlnieka štābu 
un ieskaitīts Operatīvā daļā (turpmāk – OpDa), kur Operatīvā nodaļā 
(turpmāk – OpN) iecelts NPr amatā. No 08.10. līdz 10.10.1919.g. 
atrodas Pārdaugavā, kur noskaidro esošo kaujas darbības situāciju 
turpmākā kaujas darbības plāna izstrādei. Par uzdevuma izpildi pie
šķirts 3.šķ. LKo Nr.1899. 01.01.1920.g. AŠ, OpDa uzdots pildīt DaPr 
a.p. 09.03.1920.g. par kaujas nopelniem saņem pulkvedis – leitnants 
dienesta pakāpi. 10.04.1920.g. nodod OpDa un iekļauts Latvijas mie
ra delegācijas sastāvā. No 10.04. līdz 13.08.1920.g. uz Miera sarunu 
laiku atrodas Maskavā. 13.09.1920.g. AŠ OpDa pieņem DaPr amatu. 
01.01.1921.g. iecelts kara aģenta amatā, Maskavā. 1922.g. augustā 
atgriežas Latvijā. 27.11.1922.g. pārcelts uz Vidzemes Dv, kur DvŠ 
iecelts ŠPr amatā. No 05.01. līdz 27.07.1924.g mācās Vecāko virs
nieku kursā. Pēc kursa beigšanas atgriežas Vidzemes DvŠ iepriekšējā 
amatā. 17.11.1924.g. saņem pulkveža dienesta pakāpi. 28.02.1927.g. 
bataljona komandēšanas cenza saņemšanai piekomandēts 5.Cēsu KP. 
01.03.1927.g. 1.KBn uzdots pildīt BK a.p. 05.03.1928.g. atgriežas uz 
Vidzemes DvŠ iepriekšējā amatā. No 01.12.1928.g. līdz 02.08.1929.g. 
mācās Augstākajā militārajā kursā. Pēc kursa beigšanas atgriežas Vid
zemes DvŠ iepriekšējā amatā. 13.12.1930.g. pārcelts uz 4.Valmieras 
KP, kur iecelts PK amatā. 15.01.1932.g. uz 6 mēnešiem iecelts Kara 
virstiesas locekļa amatā. 28.07.1934.g. pārcelts uz 5.Cēsu KP, kur 



44

iecelts PK amatā. 08.08.1934.g. paraksta karavīra svinīgo solījumu. 
11.07.1935.g. uz 6 mēnešiem iecelts par Kara virstiesas locekli – subs
titūtu amatā. 28.05.1936.g. saņem ģenerāļa dienesta pakāpi un pārcelts 
uz Latgales Dv, kur iecelts Divīzijas komandiera palīga (turpmāk –  
DvKP) amatā. 16.06.1936.g. Rēzeknes Garnizonā uzņemas GarnPr 
pienākumus. 01.10.1936.g. pārcelts uz Zemgales Dv, kur iecelts 
DvK amatā. 16.10.1936.g. Daugavpils apgabala garnizonā uzņemas 
GarnPr pienākumus. 23.01.1937.g. ievēlēts par Virsnieku augstāko 
GT papildu locekli. 25.01.1938.g. ievēlēts par Virsnieku augstāko 
GT locekli. 24.01.1939.g. ievēlēts par Virsnieku augstāko GT locekli. 
24.01.1940.g. ievēlēts par Virsnieku augstāko GT papildu locekli. 
21.06.1940.g. pirmais ienācis ģen. Bolšteina kabinetā pēc viņa no
šaušanās. 02.10.1940.g. Zemgales DvK ziņo Armijas komandierim 
(turpmāk – AK), ka ģen. Ž.Bahs vēl nav iedalīts jaunformējamā daļā 
un joprojām atrodas Zemgales Dv DvK amatā. 17.10.1940.g. izdota 
Baltijas SKA pavēle par atvaļināšanu. 21.10.1940.g. izdota pavēle 
par Ž.Baha atvaļināšanu no aktīvā karadienesta un atbrīvošanu no 
ieņemamā amata Zemgales Dv piemērota amata trūkuma dēļ SA. 
13.12.1940.g. svītrots no LTA sarakstiem un norīkots Rīgas KAPr 
rīcībā, kā ieskaitāmu zemessargos. Strādā par plānotāju PSRS Upju 
flotes tautas komisariāta Rīgas rūpnīcā.

Arests: 20.12.1940.g. aizturēts un ieslodzīts Latvijas PSR NKVD 
cietumā Nr.1., Rīgā. 07.01.1941.g. Ž.Bahs pratināts par dienestu 
Latvijas armijā. 27.03.1941.g. pratināts par spiegošanu Maskavā Lat
vijas labā. 10.04.1941.g. pratināts, lai atzītu savu dalību pretpadomju 
organizācijā. 14.04.1941.g. Ž.Bahs pratināts, lai panāktu atzīšanos 
dalībai pretpadomju organizācijā, kā arī to, ka tajā bija “Ā”, “B”, “D”, 
“D”, “P”, “R”. 14.04.1941.g. pratināšanā Ž.Baha atzīšanās, ka bijis 
pretpadomju organizācijas dalībnieks, kā arī to, ka organizācijā vēl 
bija “K”, “S”, “I” un “S”. 06.06.1941.g. notiek konfrontācija starp 
Ž.Bahu un “D”. Ž.Bahs norāda, ka 08.12. vai 09.12.1941.g. dzīvoklī 
pie “D” bijis arī “D”. 17.06.1941.g. notiek konfrontācija starp Ž.Bahu 
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un “R”. Ž.Bahs norāda, ka „R” ir pretpadomju organizācijas dalīb
nieks, bet pēdējais to noliedz. 17.06.1941.g. notiek konfrontācija starp 
Ž.Bahu un “D”. 18.06.1941.g. Ž.Bahs izvests uz Maskavu, ieslodzīts 
Butirkas cietumā. Pratināšanās nosaucis vairāku ģenerāļu uzvārdus. 
02.07.1941.g. Ž.Baha pratināšanas laikā panākta viņa atzīšanās, ka 
no 1920. līdz 1922.g. nodarbojies ar spiegošanu pret PSRS, un to, ka 
bijis pretpadomju organizācijas biedrs. 03.07.1941.g. Ž.Baha izmeklē
šana pabeigta un lieta novirzīta izskatīšanai PSRS AT Kara kolēģijai. 
18.07.1941.g. PSRS AT Kara kolēģijas tiesas sēdē visi apsūdzētie 
(minēti uzvārdi) savas dotās liecības par piederību sazvērnieciskajai 
organizācijai neapstiprināja. Kara kolēģija visiem apsūdzētajiem kā 
organizācijas dalībniekiem piesprieda ASM – nošaušana, ar visas 
piederošās mantas konfiscēšanu. 16.10.1941.g. nāves sods izpildīts 
Maskavā, līķis aprakts „Komunarka” laukumā.

Reabilitācija: 30.11.1957.g. PSRS AT Kara kolēģija ar savu lēmu
mu Nr.4n09640/57 PSRS AT Kara kolēģijas 18.07.1941.g. spriedumu, 
pēc jaunatklātiem apstākļiem, atceļ un lietu, sakarā ar nozieguma 
nepierādīšanu, izbeidz.

Sabiedriskās organizācijas: Akadēmiskās vienības „Ziemelis” 
vecbiedrs.

Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā piedalās no 
14.08.1914.g. līdz 19.06.1915.g. kaujās pret austriešiem, sākot no 
Ržepniovas sādžas līdz Smolniku sādžai, no 12.04.1915.g. līdz 
15.07.1917.g. kaujās pret vāciešiem, sākot no Sterkovcas sādžas, 
Smolniku sādžas līdz Deksnes sādžai Daugavpils rajonā. Latvijas 
atbrīvošanas karā piedalās no 13.12.1918.g. līdz 11.08.1920.g. kaujās 
pret Lielinieku un Bermonta karaspēku Kurzemē, pie Rīgas un pret 
Lielinieku karaspēku Latgales frontē.

Apbalvojumi: Krievijas: 2.un 3.šķ.Sv.So(š); 3.šķ.Sv.Ao(š), Latvi
jas: 3.šķ.LKo, 2. un 3.šķ.TZo, LAkpz, LAcpm, ANk, Igaunijas: Ēo., 
Polijas: PR., Zviedrijas: 3.šķ.Šo.
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Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 356.l.; Turpat, 1471.f., 1.apr., 11.l., 
5.lp.; Turpat, 1471.f., 1.apr., 12.l., 5.lp.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 18.l., 
312.lp.; Turpat, 1516.f., 1.apr., 121.l., 73.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 
1.l., 58.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 1244.lp.; Turpat, 1528.f., 
1.apr., 188.l., 34.lp.; Turpat, 1594.f., 1.apr., 955.l., 20.lp.; LVA, 698.f., 
1.apr., 6.l., 31.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 15.l., 175.lp.; Turpat, 1986.f., 
2.apr., P2896.l., 115., 123.131., 134., 135.lp.; Turpat, 1986.f., 
2.apr., P5249.l., 74.78.lp.; „Latvijas armijas augstākie virsnieki  
1918 1940”. 80.lpp.; „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”. 54.lpp.; „Latv. 
karavīrs 2.pasaules kara laikā”. I daļa. 30. – 156.lpp.; „Latvijas ārlietu 
dienesta darbinieki 1918 – 1991”. 16.lpp.; „LOM” Gadagrāmata 2003. 
321.lpp.; I.Veigners. „Latvieši Austrumzemēs”. 51.lpp.; J.Melderis. 
„6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 29.lpp.

BAIDIŅŠ Aleksandrs Pētera d., ārsts pulkvedis – leitnants, 
dzimis 11.12.1888.g. Rīgas apriņķī Līgatnes papīrfabrikas strādnieka 
ģimenē.

Vispārējā izglītība: 1903.g. beidzis Līgatnes papīrfabrikas 
skolu. 1913.g. beidzis Tērbatas universitātes Medicīnas fakultāti. 
14.05.1930.g. LU iegūst doktora grādu medicīnā. 

Dienesta un darba gaita: 21.10.1910.g. Vidzemes guberņā ieskaitīts 
1.šķiras zemessargos. 06.10.1913.g. Vidzemes guberņā ieskaitīts Sa
nitārā zemessardzē. 21.07.1914.g. mobilizēts armijā un ieskaitīts 343.
Novgorodas Kājnieku družīnā (turpmāk – KDr). 15.08.1914.g. KDr 
iecelts Vecākā ārsta (turpmāk – VecĀ) amatā. 21.12.1914.g. pārcelts 
uz Petrogradas Nikolājeva kara hospitāli. 31.03.1915.g. pārcelts uz 
2.Bd pārsienamo punktu, kur iecelts Galvenā ārsta palīga (turpmāk –  
GĀP) amatā. 06.12.1915.g. pārcelts uz 416.Verhņedriznas KP, kur 
iecelts VecĀ amatā. 26.01.1916.g.pārcelts uz 7.Bauskas LStBn, kur 
iecelts VecĀ amatā. 29.01.1917.g. pārcelts uz 1.LStBd lazareti, kur 
iecelts Vecākā ordinatora (turpmāk – VecO) amatā. 22.02.1918.g. 
slimības dēļ atvaļināts no militārā dienesta un strādā par ārstu 
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Tērbatā. No 1918.g. maija līdz decembrim strādā par ārstu Jaunpie
balgā. No 1918.g. decembra līdz 1919.g. janvārim strādā 1.Rīgas 
pilsētas slimnīcas Ķirurģijas nodaļas Ārsta amatā. No 1919.g. janvāra 
līdz septembrim strādā 2.Rīgas pilsētas slimnīcas Ķirurģijas nodaļas 
Ārsta amatā. No 1919.g. septembra līdz 1921.g. martam strādā 1.Rīgas 
pilsētas slimnīcas Ķirurģijas nodaļas Ārsta amatā. No 1921.g. marta 
strādā 1.Rīgas pilsētas slimnīcas Sieviešu nodaļas Ārsta amatā. No 
01.12.1921.g. strādā Latviešu Augstskolas Sieviešu slimību katedrā 
Ārsta palīga amatā. 25.05.1923.g. Ārstu komisija atzīst par derīgu 
ārrindas dienestam. 05.06.1923.g. noskaidrota dienesta pakāpe – ārsts 
virsleitnants. 25.07.1924.g. Kara klausības komisija atzīst par derīgu 
aktīvam karadienestam. 28.07.1924.g. ieskaitīts dienestam Rīgas kara 
slimnīcā. 01.08.1924.g. ierodas Rīgas kara slimnīcā, kur ieskaitīts 
Sieviešu nodaļā VecO amatā. 17.11.1928.g. saņem dienesta pakāpi 
ārsts kapteinis. No 10.10. līdz 18.10.1933.g. atrodas zinātniskā koman
dējumā Vācijā. 17.11.1934.g. saņem dienesta pakāpi ārsts pulkvedis –  
leitnants. No 20.10. līdz 20.10.1935.g. atrodas komandējumā Vācijā 
un Holandē. No 19.10. līdz 05.11.1937.g. atrodas zinātniskā koman
dējumā ārzemēs. No 13.03. līdz 21.03.1939.g. apmeklē Kara ārsta 
kursu. No 12.05. līdz 05.06.1939.g. atrodas zinātniskā komandējumā 
ārzemēs. 15.11.1940.g. izdota Baltijas SKA pavēle par atvaļināšanu. 
21.11.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu no aktīvā karadienesta 
piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrīvošanu no ieņemamā amata 
Rīgas kara slimnīcā. 01.12.1940.g. svītrots no LTA sarakstiem un 
norīkots Rīgas KAPr rīcībā. Līdz turpmākam ziņu nav. 1944.g. dodas 
bēgļu gaitās uz Stokholmu Zviedrijā.

Pēckara periods: 1950.g. pārceļas uz dzīvi ASV. A.Baidiņš mirst 
12.05.1962.g. Ņujorkā, ASV. 

Sabiedriskās organizācijas: No 1932. līdz 1939.g. „Latvijas Ārstu 
Žurnāla” redakcijas kolēģijas loceklis.

Dalība karagājienos un kaujās: Pirmā pasaules karā piedalās no 
01.02.1916.g. līdz 29.01.1917.g.
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Apbalvojumi: Krievijas: 2.un 3.šķ.Sv.So (š); 2.un 3.šķ.Sv.Ao (š), 
Latvijas: 4.šķ.TZo.

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 360.l.; Turpat, 1472.f., 1.apr., 38.l., 
576.lp.; Turpat, 1472.f., 1.apr., 4148.l., 152., 230.lp.; Turpat, 1474.f., 
3.apr., 11.l., 128.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 955.l., 18.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 1.l., 66.lp.; „Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918  
1940”. 66.lpp.; I. Veigners. „Latvieši rietumzemē”. 603.lpp.; J. Melde
ris. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 517.lpp.

BAJĀRS5 Kārlis Imants Kārļa d., leitnants, dzimis 09.08.1917.g. 
Valkas apriņķī Cirgales pagasta „Dzērvītēs”. 1940./41.g. dzīvo Slokā 
21. jūlija ielā 10 – 2. un Valkas apriņķī Lugažu pagastā „Ezerniekos”. 

Vispārējā izglītība: Beidzis Jelgavas Valsts ģimnāziju.
Dienesta gaita: 13.10.1936.g. iesaukts obligātajā karadienestā un 

ieskaitīts 10.Aizputes KP. 14.04.1937.g. 10.Aizputes KP InsR pabeidz 
Instruktora kursu un saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 02.09.1937.g. 
KS pabeidz Virsniekvietnieka kursu. 29.10.1937.g. iestājas KS. 
16.11.1937.g. saņem virsniekvietnieka dienesta pakāpi. 01.09.1939.g. 
beidzot KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi, un nosūtīts turpmākam 
dienestam uz Jātnieku pulku (turpmāk – JP), 3.JE, kur uzdots pildīt VK 
a.p. No 02.02. līdz 26.02.1940.g. uz slēpošanas kursa laiku Alūksnē 
piekomandēts 7.Siguldas KP. 26.02.1940.g. pārcelts uz 4.RitE, kur 
uzdots pildīt VK a.p. 11.04.1940.g. izdota pavēle par pārcelšanu uz 
Autotanku brigādi (turpmāk – ATBd). 20.04.1940.g. ierodas ATBd, 
kur ieskaitīts 1.TR. No 01.06. līdz 25.06.1940.g. atrodas Daugavgrīvā 
ATBd nometnē. 11.09.1940.g. saņem 1.kategorijas motocikla vadītāja 
tiesības. 27.09.1940.g. svītrots no LTA virsnieku sarakstiem kā iekļau
tu 24.TSK, 181.StDv, 113.AIzBn. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli 
leitnanta dienesta pakāpē 113.AIzBn apstiprināts VK amatā. 

5 līdz 15.04.1940. BOJĀRS
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Arests: 14.06.1941.g. karaspēka vasaras nometnē Litenē aizturēts 
un izvests uz Krasnojarskas novadu Noriļsku6. 10.08.1941.g. ierodas 
„Noriļlag” nometnē. 26.08.1941.g. pieņemts lēmums par arestēša
nu. Lēmuma pamatojums: „Caurskatot PSRS NKVD materiālus par 
K.Bajāra noziedzīgu darbību, konstatēju, ka ir no kulaka ģimenes, 
1936.g. brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā, bijis virsnieks, naidīgi 
noskaņots pret Padomju varu un SA politisko sastāvu, ir sakari ar 
naidīgiem elementiem, negribēja dienēt SA, nolēmu K.Bajāru, aiztu-
rētu 14.06.1941.g., arestēt.” 26.08.1941.g. izsniegts pārmeklēšanas un 
arestēšanas orderis Nr.339. 26.08.1941.g. K.Bajārs aizpilda arestētā 
anketu7. 26.08.1941.g. K.Bajārs pratināts no 10.00 līdz 14.20, kurā 
iztaujāts par dienesta gaitu, kā attiecies pret SA atnākšanu un kamdēļ 
nav gribējis dienēt SA. 08.09.1941.g. izsniegta ārsta izziņa: „Praktiski 
vesels.” 15.09.1941.g. K.Bajāram uzrādīta apsūdzība, kurā teikts: 
„Caurskatīju izmeklēšanas lietas Nr.964 materiālus un ņemot vērā to, 
ka ir pietiekami daudz pierādījumu savākts, lai sauktu K.Bajāru pie 
atbildības par KPFSR KK 58-10. I pantā minētajiem noziegumiem, 
par ko nolēmu paziņot apsūdzētajam pret parakstu.” 16.09.1941.g. 
K.Bajārs pratināts no 23.00 līdz 24.00, pēc kā sastādīts protokols par 
izmeklēšanas pabeigšanu, kurā teikts: „Atzīstu pirmstiesas izmeklē-
šanu par pabeigtu un iegūtās ziņas par pietiekošām, lai lietu nodotu 
tiesai, vadoties no likuma, par to paziņoju apsūdzētajam. Apsūdzēta-
jam tiesvedību uzrādīju un jautāju – vai izmeklēšanas lietā vēlas ko 
papildināt. Apsūdzētais pēc lietas materiālu iepazīšanās paziņoja, ka 
pēc būtības papildināms tam nekas neesot.” 18.09.1941.g. sagatavots 
apsūdzības slēdziens, kurā teikts: „Pratināšanā K.Bajārs celtajās ap-
sūdzībās sevi par vainīgu atzinis, tiesājams pēc KPFSR KK 58-10. I 

6 Nav bijis paredzēts izvešanai. Atradās atvaļinājumā, 14. jūnija rītā ar motociklu 
atbraucis uz nometni, uzzinājis par dienesta biedru kārtošanos „uz mācībām”, 
pieprasījies līdzi, negribēts ņemt, neatlaidies, paņemts, Gulbenē pie „iekraušanas” 
vagonā bijušas neskaidrības, bet atstāts vagonā.
7 tēvs rentnieks, ir māja ar 27 ha zemes gabalu, zirgs un 4 govis.
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pantā minētajiem noziegumiem, pamatojoties uz izklāstījumu, nolēmu 
K.Bajāra, kā sevišķi bīstama elementa, lietu Nr.964 virzīt izskatīšanai 
PSRS NKVD Sevišķai apspriedei.” Rezolūcijā ieteikts sodīt ar brīvības 
atņemšanu uz 8 gadiem. 05,09.1942.g. izraksts no PSRS NKVD Se
višķās apspriedes protokola Nr.71b &551: ,,Lietu Nr.964 klausījāmies 
un nolēmām K.Bajāru, kā sociāli bīstamu elementu, ieslodzīt uz 8 ga-
diem LDN, termiņa sākumu skaitot no 26.08.1941.g.” K.Bajārs miris 
02.02.1943.g. cietuma Nr. 2 slimnīcā, Astrahaņā.

Reabilitācija: 14.07.1989.g. Latvijas PSR ģenerālprokurors 
pieprasa slēdzienu reabilitēšanai. 20.11.1989.g. Baltijas KA kara 
prokurora vecākais palīgs paraksta slēdzienu, ka pēc PSRS AP Pre
zidija 16.11.1989.g. 1.dekrēta noteikumiem K.Bajāra lieta atbilst 
tam, ka viņš ir nepatiesi notiesāts. 14.06.1992.g. reabilitēts ar LR 
03.08.1990.g. likumu.

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 846.l.; Turpat, 1478.f., 1.apr., 53.l., 
199., 237.lp.; Turpat, 1499.f., 1.apr., 235.l., 373.lp.; Turpat, 1501.f., 
1.apr., 297.l., 403.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 28.l., 196.lp.; LVA, 
698.f., 1.apr., 15.l., 88.lp.; Turpat, 1896.f., 2.apr., P8775.l., 1.23.lp.; 
„No NKVD līdz KGB”. 102.lpp.; „Izvestie 1941.gada 14.jūnijs”. 637.
lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara 
gados”. 57.lpp.; Ziņas no V.Eihenbauma ievietojuma internetā pie B 
burta. Nr.1543.

BALCERS Alfrēds Andrejs Ervīns Otto d., leitnants, dzimis 
27.09.1912.g. Kabilē.

Vispārējā izglītība: 1932.g. beidzis Kuldīgas valsts ģimnāziju.
Darba un dienesta gaita: No 14.11.1932.g. līdz 15.01.1934.g. strā

dā Lutriņu mežniecības 1.iecirkņa Vārmes mežniecībā kancelejas dar
binieka amatā. 05.04.1934.g. no Aizputes un Kuldīgas KAPe iesaukts 
obligātajā karadienestā un nosūtīts uz 1.Liepājas KP, kur ieskaitīts 
5.KR. 07.05.1934.g. uz Jaunāko apmācības kursa laiku piekomandēts 
InsR. 1934.g. jūnijā beidz jaunāko apmācību kursu. 01.08.1934.g. 
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paraksta karavīra svinīgo solījumu. 18.09.1934.g. saņem 2.klasi šauša
nā ar patšauteni. 27.09.1934.g. pabeidzis InsR organizēto 1.apmācības 
kursu, pēc kā saņem dižkareivja dienesta pakāpi un ieskaitīts Virsniek
vietnieka kursā. 23.02.1935.g. pabeidz Virsniekvietnieka kursu un 
atgriežas savā vienībā. 06.03.1935.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 
15.04.1935.g. atvaļināts no obligātā karadienesta. 03.07.1935.g. saņem 
virsniekvietnieka dienesta pakāpi. 01.10.1935.g. iesaucas virsdienestā 
un ieskaitīts 5.Cēsu KP Grupas komandiera (turpmāk – GK) amatā. 
18.05.1936.g. beidz Sapieru kursu. 29.09.1936.g. uzsāk mācības KS. 
01.09.1938.g. beidzot KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts 
turpmākam dienestam uz Sapieru pulku (turpmāk SpP), kur ieskaitīts 
3.SpR VK amatā, bet vēlāk uzdots pildīt RK a.p. 24.11.1938.g. beidz 
Sapieru virsnieka kursu un iecelts par 1938.g. jauniesaukto karavīru ap
mācību vadītāja palīgu ķīmijas nozarē. 24.04.1939.g. atbrīvots no RK 
a.p. No 11.09. līdz 17.09.1939.g. piedalās LA manevros, Kurzemes Dv 
uz mācību laiku saformētās SpR sastāvā. No 03.10 līdz 31.10.1939.g. 
iecelts par apmācītāju 1938.g. iesaukto karavīru – ķīmiķu speciālistu 
grupai. 27.11.1939.g. eksternā pabeidz pulkā organizētos Kājnieku un 
jātnieku sapieru virsnieku kursus. 04.03.1940.g. nokārto eksāmenus 
Sapieru virsnieka specialitātē. 01.07.1940.g. iecelts par apmācītāju 
1940.g. iesaukto kareivju – maskētāju speciālistu grupai. 07.09.1940.g. 
pārcelts uz 4.SpR, kur uzdots pildīt RK a.p. 08.09.1940.g. ieskaitīts 
24.TSK ASpBn. 24.09.1940.g. A.Balcers, būdams kā Pulka adjutanta 
a.p. izpildītājs, paraksta pēdējo pulka pavēli Nr.208. 27.09.1940.g. svīt
rots no LTA virsnieku sarakstiem kā ieskaitītu 24.TSK. 15.11.1940.g. 
ar PSRS TAK pavēli leitnanta dienesta pakāpē ASpBn apstiprināts 
Bataljona komandiera adjutanta palīga (turpmāk – BKAP) amatā. 
Līdz turpmākam ziņu nav. 23.02.1944.g. izsaukts uz Latviešu leģionā 
iesaukšanas komisiju. 01.03.1944.g. unteršturmfīrera dienesta pakāpē 
ieskaitīts 2.RoP robežapsardzības pulkā. 1945.g. dien 15.LDv. 1945.g. 
aprīlī veikts pēdējais algas pārskaitījums. 1945.g. maijā nonāk Rietu
mu sabiedroto gūstā.
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Pēckara periods: 1951.g. pārceļas uz Kalamazu, ASV.
Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 

pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 370.l.; Turpat, 1489.f., 1.apr. 17.l., 

181., 241., 341., 397., 398., 483., 503.lp.; Turpat, 1489.f., 1.apr. 
18.l., 105.lp.; Turpat, 1499.f., 1.apr., 13.l., 189., 304., 305.lp.; Turpat, 
1506.f., 1.apr., 22.l., 296., 299., 307.lp.; Turpat, 1506.f., 1.apr., 23.l., 
103., 353.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr. 23.l., 196.lp.; Turpat, P180.f., 
1.apr., 495.l.; LVA, 698.f., 1.apr., 16.l., 73.lp.; LKM, ziņas no Latviešu 
leģionā iesaukto virsnieku saraksta 370. rinda; Ziņas no V.Eihenbauma 
ievietojuma internetā pie B burta. Nr.1592.

 
BALEIŠIS8 Anatolijs Jāzepa d., leitnants, dzimis 25.04.1911.g. 

Rīgā amatnieka (drēbnieka) ģimenē. 1915. – 1918.g. kopā ar ģimeni 
dzīvo Nižnij – Novgorodā. 1940./41.g. dzīvo Rīgā, Stabu ielā 54 – 3. 

Vispārējā izglītība: 1919./1924.g. mācījies Rīgas pils. 4.pamatsko
lā. 1930.g. beidzis Rīgas pilsētas valsts krievu ģimnāziju. 

Darba un dienesta gaita: A. Baleišis līdz 1933.g. periodiski bijis 
bezdarbnieks vai dažādu darbu strādnieks. 29.09.1933.g. no Rīgas 
KAPe iesaukts obligātajā karadienestā un nosūtīts turpmākam die
nestam uz 5.Cēsu KP, kur ieskaitīts 2.KR. 13.11.1933.g. uz instruk
tora kursa laiku piekomandēts Instruktoru rotai (turpmāk – InsR). 
23.12.1933.g. paraksta karavīra svinīgo solījumu. 17.03.1934.g. beidz 
InsR un saņem dienesta pakāpi dižkareivis. 18.08.1934.g. pabeidz Virs
niekvietnieka kursu. 04.12.1934.g. A. Baleišis atvaļināts no obligātā 
militārā dienesta. A. Baleišis līdz 1936.g. periodiski strādā par militārās 
apmācības skolotāju Rīgas skolās un par audzinātāju bērnu kolonijās. 
13.11.1934.g. saņem virsniekvietnieka dienesta pakāpi. 01.10.1936.g. 
uzsāk mācības KS. 05.08.1937.g. saņem kadet – kaprāļa dienesta pakā
pi. 01.09.1938.g. beidzot KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi, nosūtīts 

8 arī Baleišis-Balašovs
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turpmākam dienestam uz 5.Cēsu KP, kur ieskaitīts 3.KR. 15.02.1939.g. 
3.KR uzdots pildīt VK a.p. No 06.09. līdz 15.12.1939.g. uzdots pildīt 
Ieroču meistara (turpmāk – IerMei) a.p. 29.12.1939.g. uz 5.Cēsu KP 
organizēto rezerves virsnieku kursa laiku 2. grupā iecelts grupas va
dītāja palīga (turpmāk – GVP) amatā. 15.01.1940.g. 3.KR iecelts VK 
amatā. 01.04.1940.g. uz Jaunāko virsnieku kursa laiku piekomandēts 
KS, kur 2.grupā iecelts GVP amatā. 10.09.1940.g. izdota pavēle par 
ieskaitīšanu 24.TSK. 27.09.1940.g. svītrots no LTA sarakstiem kā 
ieskaitītu 24.TSK, 186.StP. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli leit
nanta dienesta pakāpē 186.StP apstiprināts VK amatā. 1940.g. beigās 
pārcelts uz Rīgas kājnieku kara skolu (turpmāk – RKKS), kur iecelts 
vada komandiera palīga (turpmāk – VKP) amatā. 23.06.1941.g. RKKS 
kursantu bataljona sastāvā nosūtīts uz pie Liepājas esošo frontes līniju. 
25.06.1941.g. pēc apšaudes pie Skrundas virsmežziņa Salinska mājām 
kopā ar 3 kursantiem kājām dodas uz Rīgu. 28.06.1941.g. nonāk Asaru 
stacijā, pamet padotos un paslēpjas pie “K”, kur sagaida Vācu armijas 
atnākšanu. 02.07.1941.g. ar “K” palīdzību ierodas Rīgā, kur reģistrējas 
kā virsnieks un iestājas dienestā vācu kara komandantūrā (turpmāk – 
KKom). No 03.07.1941.g. līdz 1942.g. martam strādā Rīgas pilsētas 
Dzīvokļu pārvaldē jaunākā referenta amatā. 1941.g. augusta sākumā 
izsaukts pie kapteiņa (turpmāk – kpt.) Veidemaņa un Latvijas kara
skolu beigušo virsnieku apvienībā vlt. “P” iztaujāts par 1940./41.g. 
01.04.1942.g. uzsāk darbu koku impregnēšanas uzņēmumā „Bruno 
Kelle” Tehniskā vadītāja amatā. 01.11.1942.g. uzsāk darbu cemen
ta ceļu cauruļu izgatavošanas uzņēmumā „Karl Metzger un Co.” 
No 1942.g. novembra līdz 1944.g. jūnijam periodiski uzņēmuma 
uzdevumā komandēts uz Vāciju, Dāniju, Čehoslovakiju, Austriju 
un Poliju. 1944.g. janvāra beigās izsaukts uz „SD” Raiņa bulvāri 
27 uz lojalitātes pārbaudi pret vāciešiem. 1944.g. martā izsaukts uz 
Latviešu leģionā iesaukšanas komisiju. Iesaukšana atlikta. 1944.g. 
oktobrī uzsāk darbu Rīgas pilsētas Staļina rajona Rūpkombinātā 
galvenā inženiera amatā. 
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Arests: A. Baleišs 1944.gada decembrī aizturēts. 30.12.1944.g. 
notiek A. Baleiša pratināšana, kuras laikā iztaujāts par notikumiem 
pie Aizputes, kā atkāpies līdz Jūrmalai, kā nonācis vācu gūstā un kas 
noticis līdz arestam. Pieprasīts nosaukt zināmos „SD” darbiniekus. 
Nosauc sešu uzvārdus un raksturo šīs personas. 31.12.1944.g. notiek 
A. Baleiša pratināšana, kuras laikā atzīst, ka iepriekšējā pratināšanā 
liecinājis nepatiesi, jo patiesībā dezertējis. 04.01.1945.g. pieņemts 
lēmums par arestēšanu. Lēmuma pamatojums: „Caurskatot ienākušos 
materiālus par A. Baleiša noziedzīgo darbību, konstatēju, ka, būdams 
dienestā SA VK amatā, 25.06.1941.g. bija sūtīts uz fronti pie Liepājas, 
26.06.1941.g. saņēmis pavēli ar savu vadu segt SA atkāpjošās daļas. 
Pavēles izpildīšanas vietā, pie Asaru stacijas, savu vadu pamet un 
vairākas dienas gaida vācu karaspēka atnākšanu. Otrajā dienā pēc 
Rīgas ieņemšanas, ierodoties Rīgā, reģistrējas kā Latvijas armijas 
virsnieks un iestājas vācu komandantūras darbā. Dzīvojot okupētajā 
Rīgā, dienot vācu daļās un strādājot valsts iestādēs, uzturējis sakarus 
ar „SD” vadošiem darbiniekiem – politiskās daļas priekšnieku “L” un 
viņa vietniekiem, vairākkārt braucis ārzemju komandējumos uz Vāciju, 
Čehoslovākiju, Šveici un Poliju. Pamatojoties uz noskaidroto, nolēmu  
A. Baleišu arestēt un izdarīt kratīšanu.” 04.01.1945.g. pieņemts lē
mums par drošības līdzekļa izvēli. Lēmuma pamatojums: „Caurskatot 
ienākušos materiālus par A. Baleišu, konstatēju, ka ir aizdomas par 
KPFSR KK 50-1. b. pantā minētiem noziegumiem, un, ņemot vērā to, 
ka, atrodoties brīvībā, var izvairīties no izmeklēšanas un tiesas, nolēmu 
par drošības līdzekli izvēlēties – turēšanu apsardzībā, par ko, pret pa-
rakstu, paziņot arestētajam.” 05.01.1945.g. sastādīts kratīšanas proto
kols9. 06.01.1945.g. notiek A. Baleiša pratināšana, kuras laikā iztaujāts 
par attiecībām ar sievu, draudzenēm un par to, ka 05.01. kratīšanas laikā 

9 Aktā 30 pozīcijas, t.s., 11) kabatas portupelis – 2 gab.; 16) kamertonis –  
1 gab.; 28) „Valter” sistēmas pistole Nr.95931; 29) pistoles patronas –  
30 gab.; 30) rokas granātas ar degļiem – 3 gab. Akta beigās piezīme: „Lūgumi 
netika izteikti.”
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pagrabā izrakta pistole un rokas granātas. 07.01.1945.g. izsniegts kratī
šanas un arestēšanas orderis Nr.356. 08.01.1945.g. A. Baleiša arestēts. 
Aizpilda arestētā anketu10. 24.01.1945.g. izmeklēšanas lietu pieņem 
3.Baltijas frontes „SMERŠ” Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks, jo ir 
konstatēts, ka A. Baleiša ir bijis SA virsnieks, nodevis dzimteni pārejot 
ienaidnieka pusē.25.01.1945.g. A. Baleišam uzrādīta apsūdzība, kurā 
teikts: „Caurskatot izmeklēšanas materiālus A. Baleiša lietā un ņemot 
vērā to, ka ir pietiekami daudz pierādījumu savākts, nolēmu A. Baleišu 
saukt pie atbildības par KPFSR KK 58-1. b. pantā noteiktiem nozie-
gumiem, par ko apsūdzētajam, pret parakstu, paziņot.” 26.01.1945.g. 
notiek A. Baleiša pratināšana, kuras laikā pret viņu celtajās apsūdzībās 
sevi atzinis par vainīgu. 08.02.1945.g. notiek A. Baleiša pratināšana, 
kuras laikā iztaujāts par darbu vācu firmās un kamdēļ braucis uz 
ārzemēm. Ilgākajā braucienā ar automašīnu 1944.g. maijā pavadījis 
dziedātājus Pečkovski un Daškovu. 11.02.1945.g. sastādīts protokols 
par izmeklēšanas pabeigšanu, kurā teikts: „Uzskatu iepriekšējo izmek-
lēšanu par pabeigtu un iegūtos datus par pietiekošiem, lai lietu nodotu 
tiesai, par to paziņoju apsūdzētajam. Pēc tiesvedības uzrādīšanas jau-
tāju – vai nevēlas vēl ar kaut ko izmeklēšanu papildināt. Apsūdzētais 
pēc ar lietas materiālu iepazīšanās paziņoja, ka papildināms viņam 
nekas neesot.” 14.02.1945.g. sagatavots apsūdzības slēdziens, kurā 
teikts: „Par to, ka, būdams SA virsnieks, frontē pameta viņam uzticēto 
vienību un pārgāja ienaidnieka pusē, dzīvodams okupētajā teritorijā, 
aktīvi sadarbojās ar vācu okupantiem, uzturēja sakarus ar ,,SD”, t.i. 
veicis KPFSR KK 58-1. b. pantā minētos noziegumus. Pamatojoties 
uz likumu, apsūdzētā A. Baleiša lieta nododama izskatīšanai 3.Balti-
jas frontes Kara tribunālam.” Pielikumā minēts, ka uz tiesu jāizsauc  
A. Baleiša un divi liecinieki. 18.02.1945.g. notiek 3.Baltijas frontes Kara 
tribunāla sagatavošanas sēde, kurā nolemj lietu Nr.069 izskatīt slēgtā 
sēdē bez apsūdzības, bez aizstāvības un bez liecinieku izsaukšanas. 

10 Cēlies no sīkražotājiem, tautība – krievs. Pret SA nav karojis.
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19.02.1945.g. A. Baleiša parakstās, ka ar lēmumu iepazīstināts, tiesības 
izskaidrotas un lūgumu nav. 19.02.1945.g. notiek 3.Baltijas frontes 
kara tribunāla sēde. Tiesas sēde atklāta 12.50. Tiek pārbaudīta A. Balei
ša personība, nolasīta apsūdzība, uzdoti jautājumi, uzklausītas atbildes. 
A. Baleiša sakarus ar ,,SD” noliedz. Dots pēdējais vārds: „Atzīstos, ka 
dezertēju no SA, vāciešiem Rīgas okupēšanā nepalīdzēju. Lūdzu tiesu 
dot man iespēju cīņā ar ienaidnieku izpirkt savu vainu. Lūdzu sūtīt 
mani uz fronti.” 13.45 tribunāls paliek uz apspriedi. 14.10 tribunāls 
pasludina spriedumu, 14.15 tiesas sēdi slēdz. 19.02.1945.g. sagatavots 
izraksts no sprieduma, kurā teikts: ,,Pamatojoties uz KPFSR KK  
58-1. b. pantu piespriedām A. Baleišam ASM – nošaušanu un visas 
piederošās mantas konfiscēšanu. Spriedums galīgs un nav pārsū-
dzams.” 21.02.1945.g. A. Baleiša iesniedz PSRS AT lūgumu sodu 
mīkstināt. A. Baleiša lūgums ir uzklausīts. 14.03.1945.g. PSRS 
AT Kara kolēģija, ievērojot PSRS AT priekšsēža protestu, ar lē
mumu Nr.2258 ASM aizstāj ar 10 gadiem LDN ar politisko tiesību 
zaudēšanu uz 5 gadiem. Termiņa sākumu skaitot no 30.12.1944.g. 
12.04.1945.g. ierodas soda izciešanas vietā un uzsāk darbus nometnes 
lauku brigādē. Sodu izcieš Kazahijas PSR Džeskasganā, „Steplag” 
nometnē. 14.04.1945.g. Kara tribunāla priekšsēža a.p. izpildītājs 
lēmuma kopiju nosūta Latvijas PSR Tieslietu tautas komisariātam, 
lai izpildītu A. Baleiša piederošās mantas konfiskāciju. 14.04.1945.g. 
Kara tribunāla priekšsēža a.p. izpildītājs lēmuma kopiju nosūta 
„SMERŠ” Finanšu daļas priekšniekam, ka atņemtā A. Baleiša 
nauda un vērtslietas nododamas valsts ieņēmumos. 05.06.1945.g.  
A. Baleiša raksta vēstuli PSRS MVD Sevišķai apspriedei, kurā lūdz 
spriedumu viņa lietā pārkvalificēt uz 1937. d. pantu, kā arī ņemt vērā 
PSRS AP 07.07.1945.g. lēmumu ļaut savu vainu izpirkt godīgā darbā. 
1946.g. saņem labu raksturojumu par darbu soda izciešanas nometnē. 
10.11.1954.g. A. Baleiša atbrīvots. 

Pēckara periods: 1960.g. iestājas darbā rūpnīcā VEF, bet vēlāk strā
dā Popova A.S. vārdā nosauktās radiorūpnīcas un VEF konstruktoru 
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birojā „Orbita”. 22.10.1973.g. saņem konstruktora biroja ,,Orbita” 
priekšnieka parakstītu labu raksturojumu. 

Reabilitācija: 22.10.1973.g. raksta vēstuli PSRS BS Galvenajam 
kara prokuroram, kurā lūdz viņa lietu pārskatīt un viņu reabilitēt, jo 
tieslieta izveidota samāksloti. 04.12.1973.g. Baltijas KA kara proku
rors nosūta A. Baleiša arhīva – krimināllietu Baltijas KA KGB Sevišķās 
daļas priekšniekam un mēneša laikā uzdod izdarīt papildu izmeklēšanu 
sakarā ar jaunu apstākļu atklāšanos. 22.08.1974.g. Baltijas KA kara 
prokurora vecākais palīgs pēc iepazīšanās ar A. Baleiša lietu nolemj: 
„Lietas uzraudzību, sakarā ar A. Baleiša sūdzību, pārtraukt, sūdzību 
neapmierināt, lietu nodot arhīvā.” 30.07.1988.g. PSRS ģenerālproku
rors dod rīkojumu Baltijas KA prokuroram A. Baleiša lietu, sakarā ar 
jaunatklātiem apstākļiem, papildus izmeklēt. 22.08.1988.g. Baltijas 
KA kara prokurora vecākais palīgs paraksta lēmumu par A. Baleiša 
lietas papildu izmeklēšanu. 28.05.1990.g. Baltijas KA KGB Sevišķās 
daļas vecākais izmeklētājs paraksta ziņojumu, ka A. Baleiša lietas 
jaun atklātie apstākļi pārbaudīti. Ziņojumā teikts: „Izmeklējot A. Balei-
ša lietu par viņa nevainību, pierādījumi nav iegūti. Pamatojoties uz no-
skaidroto, iesaku papildu izmeklēšanu pārtraukt, jo nav iemesla lietas 
izmeklēšanu atjaunot un reabilitācijai atteikt.” 07.06.1990.g. Baltijas 
KA kara prokurors apstiprina lēmumu par A. Baleiša lietu. Lēmuma 
saturs: „Izmeklēšanu pārtraukt, reabilitāciju atteikt.” 25.11.1993.g.  
A. Baleiša reabilitēts ar Latvijas Republikas 03.08.1990.g. likumu. Par 
turpmāko dzīves gājumu ziņu nav. 

Sabiedriskās organizācijas: krievu studentu organizācijas „Bajan” 
biedrs. 1930.g. izslēgts. No 1931.g. vingrotāju biedrības „Russkij 
Sokol” biedrs. Vēlāk izslēgts. No 1933.g. biedrības „Sokol” biedrs. 
1938./1940.g. Latvijas Kara skolu beigušo virsnieku apvienības (turp
māk – LKBVA).

Dalība karagājienos un kaujās:: 2.pasaules kara sākumā SA sa
stāvā piedalās kaujās pie Skrundas virsmežziņa mājām. Citu ziņu par 
dalību 2.pasaules karā nav. 



58

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 374.l.; Turpat, 1471.f., 1.apr., 19.l., 
63.lp.; Turpat, 1491.f., 1.apr., 18.l., 180.lp.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 
17.l., 354., 404., 462.lp.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 144.l., 151.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 23.l., 191.lp.; LVA, 698.f., 1.apr., 144.l., 151.lp.; Tur
pat, 698.f., 1.apr., 15.l., 84.lp.; Turpat, 1986.f., 1.apr., 40732.l.,1.91., 
95.101., 107.110., 122.129., 134.144., 151.207., 213.., 222.230.,  
234.lp.; „No NKVD līdz KGB”. 50.lpp.; J.Melderis. „6000 latvie
šu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 168.lpp.; Ziņas no  
V.Eihenbauma ievietojuma internetā. Nr.1531. 

BALODEMANIS Erhards Jāņa d., kapteinis – leitnants, dzi
mis 10.12.1902.g. Rīgā pasta ierēdņa (vēlākā namsaimnieka) ģimenē. 
Pirms apcietināšanas dzīv. Rīgā, Elizabetes ielā 24 7. 

Vispārējā izglītība: 1919.g. beidzis 4 klašu pilsētas reālskolu. 
Darba un dienesta gaita: No 1919.g.marta līdz 22.maijam strādā 

„Krievu – Baltijas vagonu rūpnīcā kantorista amatā. No 22.05.1919. g. 
bezdarbnieks. 07.06.1919.g. iestājas Latvijas Pagaidu valdības bru
ņotajos spēkos (turpmāk – LPV BS), kur ieskaitīts Dienvidgrupas 
intendantūrā11. 21.09.1919.g. iecelts jaunākā rakstveža (turpmāk – JRs) 
amatā. 24.05.1921.g. Kara Saimniecības pārvaldē (turpmāk – KSm
Pe) iecelts vecākā rakstveža (turpmāk – VecRs) amatā. 30.09.1922.g. 
uzsāk mācības KS, KN. 07.06.1923.g. paraksta karavīra svinīgo so
lījumu. 01.09.1923.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 01.09.1924.g. 
beidzot KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam 
dienestam uz 11.Dobeles KP, kur ieskaitīts InsR. 26.02.1926.g. pār
celts uz 3.KR. 06.05.1925.g. pārcelts uz 5.Cēsu KP, kur ieskaitīts 
1.KR.01.03.1926.g. pārcelts uz 2.KR, kur uzdots pildīt VK a.p. No 
25.02. līdz 07.11.1927.g. uz jaunkareivju apmācības laiku norīkots 
Vidzemes Dv štāba priekšnieka (turpmāk – ŠP) rīcībā. 14.11.1927.g. 

11 no 23.06.1919.g. pārdēvēta par Armijas Saimniecības pārvaldi. No 
17.03.1921.g. Armijas Saimniecības pārvalde pārveidota par Kara Saim niecības 
pārvaldi. 
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pārcelts uz 3.KR, kur uzdots pildīt VK a.p. 17.11.1928.g. saņem virs
leitnanta dienesta pakāpi. 01.09.1929.g. 3.KR iecelts VK amatā. No 
10.03. līdz 10.12.1930.g. piekomandēts Kājnieku baterijai (turpmāk – 
KBt) VK amatā. 23.02.1932.g. pārcelts uz 2.KR, kur iecelts VK amatā. 
16.08.1932.g. pārcelts uz 1.KR, kur iecelts VK amatā. 16.11.1932.g. 
saņem kapteinis – leitnants dienesta pakāpi. No 01.09.1933.g. līdz 
17.01.1934.g. pārcelts uz 1.KR, kur uzdots pildīt rotas komandiera 
(turpmāk – RK) a.p. 10.02.1934.g. pārcelts uz 6.KR, kur iecelts VK 
amatā. 01.10.1935.g. pārcelts uz pulka štābu (turpmāk – PŠ), kur iecelts 
ieroču pārziņa (turpmāk – IerPa) amatā. No 30.10. līdz 02.11.1935.g. 
Rīgā apmeklē Izglītības ministrijas rīkoto militārās apmācības skolotā
ja kursu. No 27.04. līdz 08.05.1936.g. uz Ieroču virsnieka kursa laiku 
piekomandēts Arsenālam. 16.05.1936.g. pulkā iecelts ieroču virsnieka 
(turpmāk – IerVs) amatā. 30.07.1936.g. pārcelts uz 6.KR. No 02.11. līdz 
22.12.1936.g. piekomandēts Rīgas KAPe, kur uzdots pildīts darbveža 
a.p. 11.02.1937.g. pārcelts uz 1.KR. 31.05.1937.g. 1.KR iecelts VK 
amatā. 09.07.1937.g. pulkā uzdots pildīt mantu virsnieka (turpmāk –  
MVs) a.p. No 23.12.1937.g. līdz 04.10.1938.g. 1.KR periodiski pilda 
RK a.p. No 08.02. līdz 22.12.1939.g. periodiski piekomandēts 4.KR 
vai 5.KR, kuros pilda RK a.p. No 09.02. līdz 19.05.1939.g. pārcelts 
uz 4.KR, kur uzdots pildīt rotas komandiera palīga (turpmāk – RKP) 
a.p. 16.09.1939.g. piekomandēts 5.KR, kur uzdots pildīt RK a.p. 
03.01.1940.g. uzsāk mācības AKS organizētajā Rotas komandiera kur
sā. 11.03.1940.g. pārcelts uz 9.KR, kur iecelts RK amatā.18.04.1940.g. 
slimības dēļ atsaukts uz dienesta vietu no Rotas komandiera kursa. 
10.05.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu, uz paša vēlēšanos, no 
karadienesta līdz turpmākam rīkojumam. 19.06.1940.g. svītrots no 
Armijas virsnieku sarakstiem kā atvaļinātu līdz turpmākam rīkojumam 
un norīkots Rīgas KAPe priekšnieka rīcībā. Uzsāk darbu par namu 
pārvaldnieku vāciešu apdzīvotajās mājās. 

Arests: 25.11.1940.g. pieņemts lēmums par E. Balodemaņa aizturē
šanu. Lēmuma pamatojums: „Caurskatot ienākušos NKVD materiālus 
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par E. Balodemaņa noziedzīgo darbību, kurā teikts ka, būdams ne-
samierināms Padomju varas ienaidnieks, veicis aktīvu pretpadomju 
aģitāciju un izplatījis apmelojumus par esošo iekārtu un draudējis 
nošaut komunistus. Liecinieki liecina, ka viņiem ir stāstījis, ka viņam 
esot 4 domu biedri, ar kuriem augusta mēnesī gatavojies ar motorlaivu 
braukt uz Zviedriju, bet stipras krasta apsardzes dēļ tas nav izdevies. 
Viņam un domu biedriem esot automātiskās šautenes un pistoles. 
Gatavošanās laikā braukšanai uz Vāciju pie fotogrāfa “O” ticies ar 
bijušajiem virsniekiem. Viņa domubiedri pārsvarā ir vācieši. Cenšas 
saņemt rekomendāciju vīzas saņemšanai uz Vāciju, kur dzīvo viņa 
radinieki. Nolēmu E. Balodemani, dzīvojošu Rīgā, Elizabetes ielā 24 
– 7, apcietināt un izdarīt pie viņa kratīšanu.” 25.11.1940.g. pieņemts 
lēmums par drošības līdzekļa izvēli. Lēmuma pamatojums: „Izskatot 
Latvijas PSR NKVD materiālus par E. Balodemani, konstatēju, ka ir 
aizdomas par veiktajiem KPFSR KK 58-10. I pantā noteiktiem nozie-
gumiem, kā arī ņemot vērā to, ka E. Balodemanis, būdams brīvībā, var 
izvairīties no izmeklēšanas un tiesas, nolēmu par drošības līdzekli iz-
vēlēties – turēšanu apsardzībā, par ko, pret parakstu, paziņot arestēta-
jam.” 25.11.1940.g. notiek E. Balodemaņa pratināšana. 04.12.1940.g. 
izsniegts kratīšanas un arestēšanas orders Nr.03730. 04.12.1940.g. 
sastādīts E. Balodemaņa dzīves vietas kratīšanas akts12. Aktā veikta 
piezīme, ka E. Balodemanim piederošās mantas atstātas viņas mātes 
atbildībā. 05.12.1940.g. E. Balodemanis aizpilda arestētā anketu13. 
10.12.1940.g. reģistrēts pieņemts Latvijas PSR NKVD cietumā Nr.1. 
12.12.1940.g. izmeklētājs parakstās, ka pieņēmis E. Balodemaņa 
lietu izmeklēšanai. 03.02.1941.g. Latvijas PSR NKVD cietumā Nr.1.  
E. Balodemanim noņemti pirkstu nospiedumi. 03.02.1941.g. E. Ba
lodemanis pratināts no 10.20 līdz 13.00. 14.02.1941.g. izmeklēšanas 

12 Kratīšanas aktā 9 pozīcijas. Paņemti dokumenti, fotogrāfijas, 12 ordeņi un 
krūšu nozīmes, divas pistoles aptveres.
13 1919.g. pievienojies sociālistu – revolucionāru kustībai
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laiks pagarināta līdz 10.martam. 19.02.1941.g. E. Balodemanis pra
tināts no 21.40 līdz 23.15, kuras laikā notiek konfrontācija ar bijušo 
līgavu. Pastāv uz to, ka viņas dēļ ticis arestēts un ka par ieročiem – tā 
esot bijušās līgavas izdoma. 19.02.1941.g. E. Balodemanim uzrādīta 
apsūdzība, kurā teikts: „Caurskatot lietas materiālus Nr.1345, konsta-
tēju, ka veicis pretpadomju aģitāciju un izplatījis melus par Padomju 
varas nodibināšanu Latvijā. Gatavojies bēgt uz Zviedriju kopā ar 4 
domubiedriem. Pamatojoties uz noskaidroto, nolēmu, E. Balodemani 
saukt pie atbildības par KPFSR KK 58-10. I pantā noteiktiem nozie-
gumiem, par ko apsūdzētajam, pret parakstu, paziņot.” 19.02.1941.g. 
E. Balodemanis pratināts no 23.20 līdz 02.00, kurā tiek piespiests atzīt 
tam izvirzīto apsūdzību. Pratināšanas laikā savu vainu neatzīst un 
visu noliedz. 20.02.1941.g. Latvijas PSR Sevišķo lietu prokurora a.p. 
izpildītājs paraksta slēdzienu ar nobeigumu: „Lietā nepieciešams veikt 
sekojošo: 1.) Nopratināt apsūdzēto detalizētāk tajos jautājumos, kas 
skarti pratinot lieciniekus; 2.) Nopratināt  nenopratinātos  lieciniekus,  
kam  E. Balodemanis pārdevis  savus  ieročus; 3.) Uzrādīt apsūdzību, 
izejot no iegūtajiem materiāliem. Pēc tam izmeklēšanas lietu pa-
beigt.” 26.02.1941.g. Operatīvās grupas izmeklētājs paraksta izziņu, 
kurā teikts, ka E. Balodemanim iepriekš sodu neesot. 10.03.1941.g. 
E. Balodemanis pratināts no 21.20 līdz 23.25, kuras laikā iztaujāts 
par to, ar kādiem vāciešiem viņš ticies. Pratināšanas sākumā neatzīst, 
bet vēlāk atzīst. Uz jautājumu “Kāpēc gājis uz repatriācijas komisiju 
un kāpēc izziņu nav saņēmis? Atbildējis – “Tāpēc, ka 1931.g. Doma 
baznīcas jautājumā balsojis pret baznīcas nodošanu vāciešiem”. Pasē 
par to ir zīmogs. 10.03.1941.g. sastādīts protokols par izmeklēšanas 
pabeigšanu, kurā teikts: „Caurskatot E. Balodemaņa izmeklēšanas 
lietu, uzskatu pirmstiesas izmeklēšanu par pabeigtu, bet iegūtos datus 
par pietiekošiem, lai lietu nodotu tiesai. Apsūdzētajam visu tiesvedību 
uzrādīju, pēc kā jautāju – vai nevēlas vēl ko izmeklēšanas lietā papil-
dināt? Apsūdzētais pēc lietas materiālu iepazīšanās paziņoja, ka ar 
lietu iepazinies pilnībā, agrākās atbildes apstiprinot un papildināms 
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tam nekas neesot.” 06.05.1941.g. sagatavota ārsta izziņa: „Vesels, de-
rīgs fiziskam darbam.” 21.05.1941.g. sagatavots apsūdzības slēdziens, 
kurā teikts: „Celtajās apsūdzībās sevi par vainīgu atzinis daļēji. Uz-
skatu izmeklēšanu par pabeigtu, bet izvirzīto apsūdzību par pierādītu. 
Lietu Nr.1345 virzīt izskatīšanai PSRS NKVD Sevišķai apspriedei.” 
24.05.1941.g. izraksts no PSRS NKVD Sevišķās apspriedes protoko
la Nr.53 & 144.: „Lietu klausījāmies un nolēmām E. Balodemanim 
par pretpadomju aģitāciju ieslodzījumu uz 8 gadiem LDN. Termiņa 
sākumu skaitot no 04.12.1940.g..” 26.06.1941.g. E. Balodemanis 
izvests soda izciešanai uz Krievijas teritorijā esošo PSRS NKVD 
„Sevvostlag” LDN. 27.10.1941.g. E. Balodemanis ierodas Magadanas 
apgabalā. „Daļstroja” LDN, no kurienes pēc tam aizvests uz Peve
kas pilsētu, kur ievietots „Čaun-Čukotskij” LDN. No 07.01.1943.g. 
līdz 08.09.1943.g. sodu izcieš Magadanas apgabalā „Maglag” LDN. 
08.09.1943.g. E. Balodemanis mirst, izciešot sodu „Maglag” LDN. 
Nāves cēlonis hemokolits, kreisās plaušas apakšējās daivas pnei
monisks perēklis. Apbedīts Magadanas apgabalā Hasinskas rajonā  
72. km14. E. Balodemaņa miršana reģistrēta 09.11.2004.g. Rīgas pilsē
tas Dzimtsarakstu nodaļā ar Nr.39atj. 

Reabilitācija: 28.09.1989.g. apstiprināts Latvijas PSR prokurora 
vecākā palīga slēdziens, ka E. Balodemaņa tieslieta atbilst PSRS 
Augstākās Padomes Prezidija (turpmāk – APP) 19.01.1989. g. 
1.dekrēta prasībām. 03.11.2004.g. E. Balodemanis reabilitēts ar LR 
03.08.1990.g. likumu. Apliecības Nr.16195.

 Sabiedriskās organizācijas: 1919.g. bijis Sociāl – revolucionāru 
partijas biedrs. 

Dalība karagājienos un kaujās: Piedalās Latvijas atbrīvošanas 
karā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav.

Apbalvojumi: 5.šķ.Vo, LAkpz., LAcjm.

14 Iespējams, dzelzceļa līnijas 72. km.
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Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 378.l.; Turpat, 1493f., 1.apr., 143.l.; 
Turpat, 1474.f., 1.apr., 12.l.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 25.lp.; LVA, 
1986.f., 2.apr., P5889.l., 1.56.lp.; Turpat, 2745.f., 3.apr., 11715.l.; 
„No NKVD līdz KGB”. 50.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku 
likteņi Otrā pasaules kara gados”. 30.lpp.; Ziņas no V.Eihenbauma 
ievietojuma interneta vietnes Nr.1407.

BALODIS Alberts Jānis Andreja d., kapteinis, dzimis 
22.07.1900.g. Talsu apriņķī Strazdes pagastā. 1940./41.g. dzīvo Rīgā, 
Meistaru ielā 42.

Vispārējā izglītība: 1918.g. beidz 6 klašu komercskolu.
Dienesta gaita: 24.12.1918.g. iestājas Skolnieku rotā. 22.05.1919.g. 

iestājas LPV BS, kur ieskaitīts 1. atsevišķā jātnieku eskadronā (turp
māk – AtsJE). 05.10.1919.g. uzsāk mācības KS. 20.05.1920.g. beidzot 
KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam dienestam 
uz Latgales partizānu pulku (turpmāk – ParP), kur ieskaitīts 1.partizānu 
rotā (turpmāk – ParR). 10.10.1920.g. uzsāk mācības Virsnieku kursā. 
05.09.1921.g. pabeidz viena mēneša garo Smagā ložmetēja kursu. 
26.09.1921.g. beidzot Virsnieka kursu, iegūst KS beigušā statusu, 
atgriežas pulkā, kur 1.ParR 2.ParV iecelts VK amatā. 30.12.1921.g. 
nosūtīts uz 6 nedēļas garo Fiziskās audzināšanas kursu. 28.03.1922.g. 
pārcelts uz 9.Rēzeknes KP, kur 1.KBn ieskaitīts 1.KR. 03.08.1922.g. 
1.KR uzdots pildīt RK a.p. 25.02.1923.g. pārcelts uz 3.jaunkareivu 
rotu, kur 4.jaunkareivju vadā iecelts VK amatā. 01.12.1923.g. sa
ņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 27.07.1928.g. disciplinārā kārtā 
atvaļināts no karadienesta. Līdz turpmākam ziņu nav. 07.04.1930.g. 
ieskaitīts aktīvā karadienestā un nosūtīts uz 5.Cēsu KR, 3.KR. 
06.12.1930.g. 3.KR uzdots pildīt VK a.p. 15.04.1931.g. iecelts VK 
amatā. No 22.01. līdz 02.10.1933.g. pārcelts uz 5.KR, kur uzdots pil
dīt RK a.p. 17.11.1933.g. saņem kapteinis – leitnants dienesta pakāpi. 
01.02.1934.g. 5.KR uzdots pildīt rotas komandiera palīga (turpmāk –  
RKP) a.p. 08.02.1934.g. 5.KR papildus RKP dienesta pienākumiem 
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1.KV iecelts VK amatā. No 11.05. līdz 09.06.1934.g. kārto iestāj
pārbaudījumus mācībām Virsnieku augstākajā kursā. 08.08.1934.g. 
paraksta karavīra svinīgo solījumu. 10.08.1934.g. 5. KR uzdots pildīt 
RK a.p. 17.09.1934.g. pulka Virsnieku klubā uzdots pildīt kluba pār
ziņa (turpmāk – KlPār) a.p. 25.03.1935.g. pārcelts uz 3.KR, kur iecelts 
RKP amatā. 30.04.1935.g. pārcelts uz InR, kur iecelts RKP amatā. No 
03.02. līdz 01.03.1937.g. kārto iestājpārbaudījumus mācībām Augstā
kajā virsnieku skolā. 04.05.1937.g. saņemot kapteiņa dienesta pakāpi, 
pārcelts uz 7.Siguldas KP. 20.05.1937.g. ierodas 7.Siguldas KP, kur 
3.KR iecelts RK amatā. 02.09.1937.g. izdota pavēle par pārcelšanu uz 
5.Cēsu KP. 29.09.1937.g. ierodas 5.Cēsu KP, kur 3.KR iecelts RK ama
tā. 13.01.1938.g. ievēlēts pulka virsnieku zemākā GT. 28.01.1938.g. 
pulka Virsnieku klubā ievēlēts valdē. No 06.03.1938.g. pulka tiesas 
loceklis. 22.04.1938.g. pārcelts uz 6.KR, kur iecelts RK amatā. No 
21.05. līdz 24.08.1938.g. uz Jātnieku virsnieka kursa laiku piekoman
dēts Jātnieku pulkam (turpmāk – JP). 11.01.1940.g. uzdots pārraudzīt 
pulka Pļaviņu nodaļas karavīru veikalu. 27.09.1940.g. svītrots no 
5.Cēsu KP virsnieku sarakstiem kā iekļautu 24.TSK. 02.10.1940.g. 
5.Cēsu KP komandieris, sakarā ar virsnieku iedalīšanu jaunformējamās 
daļās, ziņo AŠ, ka kpt. A. Balodis Riteņbraucēju rotas komandiera 
amatā atrodas pulka daļas novietnē Pļaviņās. 23.10.1940.g. būdams 
piekomandēts 5.Cēsu KP, ieskaitīts 243.StP. 31.10.1940.g. atsaukts 
no 5.Cēsu KP uz 243.StP, kur ieskaitīts Jaunākā komandējošā sastāva 
skolas mīnmetēju vadā (turpmāk  MīnV) VK amatā. 06.11.1940.g. 
2.TSK lūdz Baltikas SKA vadību A.Balodi no StR komandiera amata 
pārcelt LoR komandiera amatā. 

Arests: 14.06.1941.g. A. Balodis karaspēka vasaras nometnē 
Ostroviešos aizturēts un izvests uz Krasnojarskas novadu Noriļsku. 
10.08.1941.g. A. Balodis ierodas „Noriļlag” nometnē. Pret A. Balodi 
izvirzītā apsūdzība: „Latvijas armijas virsnieks, naidīgi izturējās pret 
Padomju varas nodibināšanu Latvijā.” 07.09.1941.g. sagatavota ārsta 
izziņa „Praktiski vesels.” 20.10.1941.g. A. Balodis aizpilda arestētā 
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anketu15. 20.10.1941.g. A. Balodis pratināts no 9.55 līdz 12.15, kuras 
laikā iztaujāts par dienestu, apbalvojumiem, uzskatiem un vai bijis ār
zemēs. 23.10.1941.g. pieņemts lēmums par A. Baloža arestu. Lēmuma 
pamatojums: „Caurskatot ienākušos NKVD materiālus par A. Baloža 
noziedzīgu darbību, konstatēju, ka bijis Latvijas armijas virsnieks, 
kurā iestājies brīvprātīgi. Pēc pārliecības buržuāziskais nacionālists 
pretpadomiski noskaņots, nolēmu A. Balodi, aizturētu 14.06.1941.g., 
arestēt.” 23.10.1941.g. izsniegts pārmeklēšanas un arestēšanas orde
ris Nr.971. 05.11.1941.g. A. Balodim uzrādīta apsūdzība, kurā teikts: 
„Izskatot izmeklēšanas lietas Nr.791 materiālus un ņemot vērā to, ka 
ir pietiekami daudz pierādījumu savākts, nolēmu saukt A. Balodi pie 
atbildības par KPFSR KK 58-10. I pantā noteiktiem noziegumiem, par 
ko apsūdzētajam, pret parakstu, tiks paziņots.” 05.11.1941.g. A. Balo
dis pratināts no 19.00 līdz 20.00, kuras laikā pieprasītas patiesas liecī
bas par pretpadomju darbību un par to, vai radinieki atrodas ārzemēs. 
Atbild, ka nav. 05.11.1941.g. sagatavots protokols par izmeklēšanas 
pabeigšanu, kurā teikts: „Uzskatu iepriekšējo izmeklēšanu A. Baloža 
lietā Nr.791 par pabeigtu un iegūtos datus par pietiekošiem, lai lietu 
nodotu tiesai, par to paziņoju apsūdzētajam. Apsūdzētajam tiesvedību 
uzrādīju, pēc kuras jautāju – vai nevēlas vēl ko izmeklēšanas lietā 
papildināt. Apsūdzētais pēc lietas materiālu iepazīšanās paziņoja, 
ka tam nekas izmeklēšanas lietā papildināms neesot.” 06.11.1941.g. 
sagatavots apsūdzības slēdziens, kurā teikts: „Pratinātais A. Balodis 
kā apsūdzētais sevi par vainīgu atzinis. Pamatojoties uz noskaidroto, 
nolēmu lietu Nr.791 virzīt izskatīšanai PSRS NKVD Sevišķai apsprie-
dei.” Rezolūcijā ieteikts sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 gadiem. 
05.09.1942.g. izraksts no PSRS NKVD Sevišķās apspriedes protokola 
Nr.71b & 650: ,,Lietu Nr.791 klausījāmies un nolēmām A. Balodi 
par pretpadomju izteicieniem ieslodzīt LDN uz 6 gadiem. Termiņu 
skaitot no 23.10.1941.g.” 15.07.1947.g. A. Balodis atbrīvots no LDN 

15 Cēlies no strādniekiem, tēvs sērkociņu fabrikas strādnieks, Rīgā. 
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Novaja–Ivanovka, Kemerovas apgabals Maršinskas pilsēta un atgrie
žas Jēkabpilī.

Pēckara periods: No 21.08.1947.g. līdz 24.04.1948.g. strādā par 
grāmatvedi Jēkabpils rajona rūpniecības kombinātā. No 26.04.1948.g. 
līdz 15.12.1949.g. strādā par grāmatvedi –revizoru Jēkabpils rajona 
Lauksaimniecības kooperatīvu savienībā. Atbrīvots „štatu samazināša
nas dēļ.” No 15.04. līdz 05.09.1950.g. strādā par inženieri – mehāniķi 
Krustpils rūpniecības kombinātā. No 02.12.1950.g. līdz 05.03.1952.g. 
strādā par inženieri – mehāniķi Jaunjelgavas rūpniecības kombinātā. 
No 19.04.1952.g. līdz 30.05.1953.g. strādā Daugavpils MMK Krust
pils ražošanas iecirknī par iecirkņa priekšnieku. Par tālāko dzīves 
gājumu ziņu nav.

Reabilitācija: 11.05.1999.g. reabilitēts ar LR 03.08.1990.g. likumu.

Dalība karagājienos un kaujās: Latvijas atbrīvošanas karā pie
dalās no 28.05. līdz 06.10.1919.g. kaujās pret Lielinieku karaspēku, 
no 08.10. līdz 13.11.1919.g. Rīgas aizstāvēšanas kaujās un 06.11 līdz 
29.11.1919.g. Zemgales atbrīvošanā pie Lielupes un Iecavas upes pret 
Bermonta karaspēku. 

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.TZo, 4.šķ.Vo., LAkpz, LAcpm.

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 380.l.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 18.l., 
312.lp.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 21.l., 165., 339.lp.; Turpat, 1493.f., 
1.apr., 22.l., 35.lp.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 24.l., 309., 311.lp.; Turpat, 
1493.f., 1.apr., 143.l., 7.lp.; Turpat, 1526.f., 1.apr., 57.l., 23.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 17.l., 1219.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 23.l., 191.lp.; 
LVA, 698.f., 1.apr., 6.l., 51., 972.lp.; Turpat, 1986.f., 2.apr., P1299.l., 
1.18.lp.; Turpat, 1986.f., 2.apr., P1299.(reablitēšanas ) l., 1.28.lp.; 
„No NKVD līdz KGB”. 10.lpp.; „Izvestie 1941.gada 14.jūnijs”. 543.
lpp.; „Es sapni par dzimteni pagalvī likšu”. I daļa. 282.lpp.; „LOM 
gada grāmata” (1999). 125.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku 
likteņi Otrā pasaules kara gados”. 57.lpp.; Ziņas no V.Eihenbauma 
ievietojuma internetā. Nr.1438. 
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BALODIS Arnolds Jēkaba d., kapteinis, dzimis 29.11.1898.g. 
Valkas apriņķī Aumeisteru pagastā lauksaimnieku ģimenē. 

Vispārējā izglītība: Beidzis 7 klasīgo reālskolu. Beidzis LU Taut
saimniecības – zinātņu fakultātes Tautsaimniecības nodaļu.

Dienesta gaita: 10.06.1919.g. iestājas LPV BS un ieskaitīts 6.Rīgas 
KP rakstveža amatā. 05.10.1919.g. uzsāk mācības KS. 20.05.1920.g. 
beidzot KS saīsināto kursu, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosū
tīts turpmākam dienestam uz 5.Cēsu KP, kur 2.KR iecelts VK amatā. 
30.09.1920.g. pārcelts uz 4.KR, kur iecelts VK amatā. 06.12.1920.g. 
pārcelts uz 5.KR, kur iecelts VK amatā. 01.04.1921.g. pārcelts uz Lož
metējnieku rotu (turpmāk – LoR), kur iecelts VK amatā. No 17.04. 
līdz 23.04.1921.g. uz fiziskās audzināšanas instruktora kursa laiku 
piekomandēts Galvenā štāba Apmācības daļai (turpmāk – ApmDa). 
18.01.1922.g. pārcelts uz 1.LoR. 04.02.1922.g. pulkā uzdota Virsnieka 
kluba pārraudzība. 30.05.1922.g. pārcelts uz 3.KR. 09.06.1922.g. pulkā 
uzdota Karavīru veikala pārraudzība. 16.09.1922.g. papildus tiešajiem 
dienesta pienākumiem Sakaru komandā (turpmāk – SaKo) uzdots pil
dīt komandas priekšnieka (turpmāk – KoPr) a.p. No 17.11.1922.g. līdz. 
02.04.1924.g. piekomandēts PŠ. 25.08.1923.g. PŠ uzdots pildīt pulka 
adjutanta (turpmāk – PA) a.p. 02.04.1924.g. pārcelts uz 3.KR, kur iecelts 
VK amatā. 01.10.1924.g. papildus tiešajiem dienesta pienākumiem 
piekomandēts 1.KR. 20.10.1924.g. uzsāk mācības KS organizētā Virs
nieku kursā. 07.09.1925.g. beidzot kursu, iegūst KS beigušā statusu, 
atgriežas pulkā iepriekšējā amatā. 08.10.1925.g. pārcelts uz 1.KR, kur 
uzdots pildīt RK a.p. 20.10.1925.g. pārcelts uz 1.LoR, kur iecelts VK 
amatā. 17.11.1925.g. saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. No 07.01. 
līdz 09.02.1926.g. mācās Artilērijas virsnieka kursā. 01.10.1926.g. pār
celts uz 2.LoR, kur iecelts VK amatā. 22.03.1928.g. pārcelts uz 1. KR, 
kur iecelts VK amatā. 10.12.1930.g. pārcelts uz 2.KR, kur iecelts VK 
amatā. 21.09.1931.g. uzdots pildīt saimniecības darbveža (turpmāk –  
SmDarb) a.p. 30.10.1931.g. pārcelts uz 9.KR, kur uzdots pildīt RK 
a.p. 07.10.1932.g. pārcelts uz PŠ, kur iecelts ieroču pārziņa (turpmāk –  
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IerPār) amatā. No 20.03. līdz 31.03.1933.g. mācās Arsenāla rīkotajā 
Ieroču pārziņa kursā. 01.02.1933.g. Vidzemes Dv uzdots pildīt Gāzu 
lietu speciālista (turpmāk – GāzLSp) a.p. 17.11.1933.g. saņem kap
teinis –leitnants diensta pakāpi. No 03.06.1933.g. līdz 11.01.1934.g. 
periodiski pilda pulka kasiera, Virsnieku kluba pārziņa vai pulka 
darbveža a.p. No 04.04.1934.g. līdz 14.03.1935.g. mācās Sapieru 
pulkā (turpmāk – SpP) organizētajā Sapieru virsnieka kursā. Pēc kursa 
beigšanas atgriežas pulkā iepriekšējā amatā. 07.06.1935.g. pārcelts uz 
AŠ Kara saimniecības daļu (turpmāk – KsmDa), kur 1.nodaļā iecelts 
nodaļas priekšnieka palīga (turpmāk – NPrP) amatā. 15.10.1938.g. 
piekomandēts Finanšu ministrijai. 09.10.1940.g. Baltijas SKA izdod 
pavēli par atvaļināšanu. 18.10.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu 
no aktīvā karadienesta piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrīvošnu 
no ieņemamā amata AŠ KSmDa). 13.12.1940.g. svītrots no visiem 
LTA virsieku sarakstiem, kā atvaļnātu līdz turpmākam rīkojumam un 
norīkot Rīgas pilsētas KKom rīcībā. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu 
nav. 

Dalība karagājienos un kaujās: Par dalību 1.pasaules karā ziņu 
nav. Latvijas atbrīvošanas karā piedalās no 08.10. līdz 13.11.1919.g. 
Rīgas aizstāvēšanas kaujās pret Bermonta karaspēku, no 16.11. līdz 
29.11.1919.g. Zemgales atbrīvošanas kaujās pie Lielupes un Iecavas 
upes un 1920.g.jūnijā Latgales frontē kaujās pret Lielinieku karaspēku.

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.TZo, LAkpz, LAcpm. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 383.l.; Turpat, 1483.f., 1.apr., 13.l., 

190.lp.; Turpat, 1488.f., 1.apr., 76.l., 93.lp.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 
143.l., 1.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 53.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 
1.l., 70.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 118.l., 4.lp.; J.Melderis. „6 000 lat
viešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 546.lpp.
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BALODIS Augusts Pētera d., virsleitnants, dzimis 13.04.1906.g. 
Bauskas apriņķī Zālītes pagastā. Dzimtmisas muižā zemnieka ģimenē. 
1940./41.g. dzīvo Alūksnē Šķūņu ielā 7.

Vispārējā izglītība: 1928.g. beidz Rīgas pilsētas 1. vidusskolu. 
Dienesta gaita: 28.09.1928.g. iestājas KS. 01.09.1930.g. beidzot 

KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam dienestam 
uz 12.Bauskas KP, kur ieskaitīts 3.KR. 28.02.1931.g. piekomandēts 
InsR. 01.11.1933.g. uzdots pildīt VK a.p. 04.01.1934.g. 3.KR uzdots 
pildīt VK a.p. 01.02.1934.g. iecelts VK amatā. 24.05.1934.g. pieko
mandēts 2.LoR. No 08.08. līdz 05.09.1934.g. mācās Ložmetējnieku 
virsnieka kursā. 19.09.1934.g. pārcelts uz 2.LoR. 17.11.1934.g. saņem 
virsleitnanta dienesta pakāpi. No 22.11.1934.g. līdz 09.01.1935.g. ko
mandēts uz 4.KR. No 01.07. līdz 20.07.1935.g. komandēts uz 1.LoR. 
21.07.1935.g. pārcelts uz 6.Rīgas KP. No 15.09. līdz 15.10.1935.g. 
atrodas Rezerves instruktoru bataljonā (turpmāk – RezInsBn) LoR 
2.LoV VK amatā. 18.12.1935.g. piekomandēts InsR, kur iecelts 
VK amatā. 01.02.1936.g. pārcelts uz InsR, kur iecelts VK amatā. 
No 23.12.1936.g. līdz 16.08.1937.g. 6.KR periodiski pilda RK a.p. 
17.03.1937.g. 6.KR iecelts VK amatā. No 01.12. līdz 22.12.1939.g. 
kārto iestājpārbaudījumus mācībām Augstākajā karaskolā (turpmāk – 
AKS). 13.03.1940.g. uzsāk mācības AKS Vispārējā nodaļā. No 14.03. 
līdz 08.04.1940.g. AKS mācību ietvaros piekomandēts Aviācijas pul
kam (turpmāk – AvP), lai iepazītos ar lidotāju dienestu un apmācību. 
No 08.04. līdz 30.04.1940.g. AKS mācību ietvaros piekomandēts 
Sakaru bataljonam (turpmāk – SaBn), lai iepazītos ar sakarnieku 
dienestu un apmācību. No 01.05. līdz 22.05. AKS mācību ietvaros 
piekomandēts Autotanku brigādei (turpmāk – ATBr)., lai iepazītos ar 
autotanku nozari. No 23.05. līdz 17.06.1940.g. AKS mācību ietvaros 
piekomandēts Sapieru pulkam (turpmāk – SpP), lai iepazītos ar sapieru 
dienestu un apmācību. No 17.06. līdz 08.07.1940.g. AKS mācību ie
tvaros piekomandēts Vidzemes AP, lai iepazītos ar artilēristu dienestu 
un apmācību. No 08.07. līdz 21.07.1940.g. AKS mācību ietvaros 
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piekomandēts  Smagās artilērijas pulkam (turpmāk – SAP), lai iepazītos 
ar artilēristu dienestu un apmācību. No 22.07. līdz 29.07.1940.g. AKS 
mācību ietvaros piekomandēts Krasta artilērijas pulkam (turpmāk –  
KAP), lai iepazītos ar artilēristu dienestu un apmācību. No 29.07. līdz 
02.08.1940.g. AKS mācību ietvaros piekomandēts  Zenītartilērijas 
pulkam (turpmāk – ZAP), lai iepazītos ar artilēristu dienestu un apmā
cību. No 03.08. līdz 24.08.1940.g. AKS mācību ietvaros piekomandēts 
Jātnieku pulkam (turpmāk – JP), lai iepazītos ar jātnieku dienestu un 
apmācību. 28.08.1940.g. kursi pārtraukti un atgriežas pulkā iepriekšējā 
amatā. 25.10.1940.g. svītrots no 6.Rīgas KP virsnieku sarakstiem kā 
iekļautu 24.TSK, kur 195.StP iecelts VK amatā. 27.09.1940.g. svītrots 
no LTA sarakstiem kā ieskaitītu 24.TSK.

Arests: 14.06.1941.g. A. Balodis karaspēka vasaras nometnē aiz
turēts un izvests uz Krasnojarskas novadu, Noriļsku. 10.08.1941.g. 
ierodas „Noriļlag” nometnē. 10.09.1941.g. pieņemts lēmums par 
A. Baloža arestēšanu. Lēmuma pamatojums: „Caurskatot ienākušos 
PSRS NKVD materiālus par A. Baloža noziedzīgu darbību, konsta-
tēju, ka, dienot Latvijas armijā, štāba Informācijas daļā nodarbojies 
ar izlūkošanas darbu pret PSRS, būdams naidīgi noskaņots, veicis 
pretpadomju aģitāciju. Nolēmu A. Balodi, aizturētu 14.06.1941.g., 
arestēt.” 10.09.1941.g. pieņemts lēmums par drošības līdzekļa iz
vēli. Lēmuma pamatojums: „Izskatīju PSRS NKGB materiālus par  
A. Balodi, konstatēju, ka ir aizdomas par veiktiem KPFSR KK 58-6., 
58-10. I un 58-11. pantos minētiem noziegumiem, un, ņemot vērā to, 
ka, atrodoties brīvībā, var slēpties no izmeklēšanas un tiesas, nolēmu 
likumā noteiktā kārtībā kā drošības līdzekli noteikt – turēšanu apsar-
dzībā, par ko, pret parakstu, paziņot arestētajam.” 1941.g. septembrī 
izsniegts pārmeklēšanas un arestēšanas orderis Nr.2., pēc kā A. Balo
dis arestēts un ieslodzīts „Noriļlag” nometnes Centrālajā izolatorā. 
1941.g. septembrī A. Balodis aizpilda arestētā anketu16. 02.09.1941.g. 

16 Tēvs rentē apmēram 4 ha zemes, ir zirgs, 2 govis.
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A. Balodis pratināts no 14.00 līdz 18.00, kuras laikā iztaujāts par 
dienestu Latvijas armijā. 07.09.1941.g. sagatavota ārsta izziņa: 
„Praktiski vesels.” 12.09.1941.g. A. Balodim uzrādīta apsūdzība, kurā 
teikts: „Izskatīju izmeklēšanas lietas materiālus un, ņemot vērā to, ka  
A. Balodis ir pietiekoši atmaskots, nolēmu, atsaucoties uz KPFSR 
KPK 128. un 129.pantu, saukt A. Balodi pie atbildības par KPFSR KK 
58-6., 58-10.1. un 58-11.pantā minētiem noziegumiem, par ko apsū-
dzētajam, pret parakstu, paziņot.” 13.09.1941.g. parakstīta izziņa, ka 
pie A. Baloža 14.06.1941.g. aizturēšanas sastādītais akts par kratīšanu 
nav saņemts. 14.09.1941.g. A. Balodis pratināts no 21.20 līdz 22.00. 
17.09.1941.g. sagatavots protokols par pirmstiesas izmeklēšanas 
pabeigšanu, kurā teikts: „Caurskatīju A. Baloža izmeklēšanas lietu, 
uzskatu pirmstiesas izmeklēšanu par pabeigtu un savāktos datus par 
pietiekošiem nodošanai tiesai. Atsaucoties uz KPK 206.pantu, par to 
paziņoju apsūdzētam, uzrādīju visus procesuālās norises protokolus, 
pēc kā jautāju – vai apsūdzētais vēlas izmeklēšanas lietā vēl ko pa-
pildināt?. Apsūdzētais pēc lietas materiālu iepazīšanās, kas sastāvēja 
no 290 lp., paziņoja, ka izmeklēšanas lietā tam nekas papildināms 
neesot.” 22.09.1941.g. sagatavots kopējais17 apsūdzības slēdziens, 
kurā teikts: „Neapmierināti ar spiegošanas-izlūkošanas darbu pret 
PSRS, visi augstāk minētie bija krasi naidīgi noskaņoti attiecībā pret 
PSRS. Bez tam, sakarā ar vienotiem pretpadomju uzskatiem, veica asu 
pretpadomju-sakāvniecisku aģitāciju kā savā starpā, tā arī ar citām 
tuvumā esošām personām. Pratināšanā katrs sevi par vainīgu atzinis. 
Turklāt viens otru atmaskojis savās liecībās un būdami konfrontācijā 
ar “K”. Tamdēļ, atsaucoties uz KPFSR KPK 208.pantu, izmeklēšanas 
lietu Nr.20 par KPFSR KK 58-6., 58-10.1. un 58-11.pantā minētiem 
noziegumiem nodot Galvenās kara prokuratūras kara prokuroram 

17 Lieta formēta tiesāšanai grupā: kpt. Klungsts A.P., plt. Kažmers P.J., plt. 
Blauu A.A., plt. Liepiņš P.P., kpt. Kārkliņš E.J., kpt. Medens E.K., kpt. Balodis 
A.P., kpt. Lapsals J.J., kpt. Pelēcis A.A., vlt. Zālītis E.J., vlt. Austrums O.J., vlt. 
Gūtmanis K.D. un vlt. Krūze O.R.



72

virzīšanai izskatīšanai Taimiras apgabala tiesai.” 06.10.1941.g. no
tiek Taimiras apgabala pirmstiesas sēde, kurā apstiprina apsūdzību, 
lietu pieņem izskatīšanai un nolemj lietu izskatīt slēgtā sēde bez ap
sūdzamo un aizstāvju piedalīšanās. Sēdi nozīmēta uz 10.10.1941.g. 
un kā drošības līdzekli līdz tiesai atstāt iepriekšējo – turēt apsardzībā. 
10.10.1941.g. notiek Taimiras apg. tiesas slēgtā sēde, kurā vienlaicīgi 
tiek tiesāti 13 virsnieki. Tiesas sēdi atklāj 10.30. Tiesas sēdes sākumā 
paziņo, ka ieradušies apsūdzētie. Tiesa pārliecinās par apsūdzēto per
sonībām. Minētā kārtībā katrs nosauc uzvārdu, vārdu, tēva vārdu, īsu 
biogrāfiju un pēc kādiem KPFSR KK pantiem apsūdzēts. Apsūdzētie 
paziņo, ka apsūdzības slēdzienu visi saņēmuši 07.10.1941.g. Lūgumus 
tiesai apsūdzētie neizsaka. Tiesas Priekšsēdis paziņo tiesas sastāvu. 
Atteikumi tiesai netiek izteikti. KPK 277.panta kārtībā tiesājamiem 
izskaidro viņu tiesības, nolasa apsūdzības slēdzienu un dod vārdu 
apsūdzētiem. A. Balodim dod vārdu kā septītajam. Izraksts no tiesas 
protokola, kurā teikts: „Sevi par vainīgu atzina pilnībā un tiesai pa-
stāsta par dienestu Latvijas armijā un saviem dienesta pienākumiem. 
Savu runu beidz ar vārdiem: „Vairāk pateikt neko nevaru”.” Pēc pē
dējā liecībām seko ieraksts: „Visiem apsūdzētajiem tiesas izmeklēšanas 
lietā nekas papildināms nebija.” Tiesā pēdējā vārdā tiesājamie lūdz 
tiesai pieņemt attaisnojošu spriedumu, jo viņi kalpojuši Latvijas val-
dībai un izpildījuši augstāk stāvošu priekšnieku pavēles.” Tiesa aiziet 
apspriesties. Tiesa atgriežas 11.10.1941.g. sprieduma nolasīšanai, kā 
arī izskaidro pārsūdzēšanas termiņu un kārtību, pēc kā tiesas sēde tiek 
slēgta. 11.10.1941.g. sagatavots izraksts no Taimiras apgabala tiesas 
sprieduma, kurā teikts: „Izdarītā nozieguma faktu apstiprina lietas ma-
teriāli un pašu apsūdzēto liecības. Tamdēļ, atsaucoties uz KPK 319. un 
320.pantiem, A. Balodim piespriedām: uz KPFSR KK 58-10.1. panta 
pamata sodīt ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un uz KK 31.panta 
a., b., c. punktu pamata politisko tiesību atņemšanu uz 5 gadiem; uz 
KPFSR KK 58-11. panta pamata sodīt ar brīvības atņemšanu uz 7 
gadiem un uz KK 31.panta a., b., c. punktu pamata politisko tiesību 
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atņemšanu uz 5 gadiem; uz KPFSR KK 58-13. panta pamata sodīt 
ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem ieslodzījumā un uz KK 49.pan-
ta pamata politisko tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņu skaitot 
no 12.09.1941.g. Notiesātajiem18 drošības līdzekli, līdz sprieduma 
stāšanās spēkā, atstāj iepriekšējo – turēt apsardzībā. Spriedumu var 
pārsūdzēt KPFSR AT 72 stundu laikā pēc sprieduma kopijas saņemša-
nas.” 17.10.1941.g. sastādīts akts par to, ka A. Balodis atteicies rakstīt 
kasācijas lūgumu. A. Balodis miris 07.03.1942.g. „Noriļlag” nometnē.

Reabilitācija: 18.12.1958.g. PSRS Galvenā kara prokuratūras 
(turpmāk – GKProk) kara prokurors uzraudzības kārtā izdara pārbaudi 
un secina: „ A. Baloža spriedums ir pareizs, uzraudzību pārtraukt, lietu 
nodot arhīvam uzglabāšanai.” 30.12.1962.g. PSRS ģenerālprokurora 
vietnieks uzraudzības kārtā iesniedz protestu KPFSR AT Krimināl
lietu kolēģijai, kurā teikts: „Ņemot vērā PSRS prokuroru uzraudzības 
nolikuma 25.pantu, lūdzu Taimiras apgabala 11.10.1941.g. tiesas 
spriedumu A. Balodim atcelt un lietu, nozieguma sastāva neesamības 
dēļ, izbeigt.” 16.02.1963.g. KPFSR AT Krimināllietu kolēģija protestu 
ievēro, lietu izskata un nolemj: „Taimiras apgabala 11.10.1941.g. tie-
sas spriedumu A. Balodim atcelt un tiesvedību izbeigt.” 18.02.1993.g. 
A. Balodis reabilitēts ar LR 03.08.1990.g. likumu.

Sabiedriskās organizācijas: Ziņu nav. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 385.l; Turpat, 1470.f., 1.apr., 40.l., 

11.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 64.l., 79.lp.; Turpat, 1478.f., 1.apr., 53.l., 
145.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 22.l., 209.lp.; 

Turpat, 1494.f., 1.apr., 268.l., 541.lp.; Turpat, 1499.f., 1.apr., 24.l., 
156., 181.lp.; Turpat, 500.f., 1.apr., 74.l., 37.lp.; Turpat, 1501.f., 1.apr., 
270.l., 342.lp.; Turpat, 1504.f., 1.apr., 22.l., 166.,189.lp.; Turpat, 
1505.f., 1.apr., 36., 37.lp.; Turpat, 1507.f., 1.apr., 100.l., 177., 185.
lp.; Turpat, 1508.f., 1.apr., 5.l., 218.lp.; LVA, 689.f., 1.apr., 6.l., 984.
lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 6.l., 989.lp.; Turpat, 1986.f., 2.apr., P3597.l. 

18 minēti uzvārdi bez iniciāļiem.



74

(1.sējums), 174.185., 322.lp.; Turpat, 1986.f., 2.apr., P3597.l. (2.sē
jums), 2., 4., 15., 16.36., 44., 57., 92.93., 110.112., 119., 120., 164., 
170., 173., 184.193., 197.212., 246., 251., 257.lp.; „No NKVD līdz 
KGB”. 50.lpp.; „Izvestie 1941.gada 14.jūnijs”. 630.lpp.; „Latv. kara
vīrs 2.pasaules kara laikā”. I daļa. 281.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu 
virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 57.lpp.; Ziņas no V.Eihen
bauma ievietojuma internetā pie B burta. Nr.5237.

BALODIS Eduards Pētera d., pulkvedis–leitnants, dzimis 
13.10.1895.g. Cēsu apriņķī Līvu pagasta „Muskās” zemnieku ģimenē.

Vispārējā izglītība: Beidzis Cēsu 6 klašu reālskolu.
Dienesta gaita: 15.02.1915.g. iestājas karadienestā un ieskaitīts 

Daugavgrīvas cietokšņa artilērijā. 20.02.1915.g. uzsāk mācības 1.Pē
terhofas praporščiku skolā (turpmāk – PrapS). 15.06.1915.g. beidzot 
PrapS, saņem praporščika dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam 
dienestam uz 20.Sibīrijas rezerves kājnieku bataljonu (turpmāk – 
RezKBn), kur ieskaitīts 7.KR. 14.08.1915.g. komandēts uz Polockā 
izvietoto 30.KDv, kur 119.KP ieskaitīts 11.KR. 16.09.1915.g. pārcelts 
uz 8.KR, kur iecelts RK amatā. 20.04.1916.g. saņem podporučika 
dienesta pakāpi. 20.08.1916.g. pārcelts uz 6.Tukuma LStP, kur 5.StR 
iecelts RK amatā. 07.01.1917.g. saņem poručika dienesta pakāpi. 
03.05.1917.g. pārcelts uz 4.StR, kur iecelts RK amatā. 20.08.1917.g. 
kaujās pie Tīnūžiem nokļūts Vācu armijas gūstā. 09.12.1918.g.  
E. Balodis atbrīvots no gūsta. Atgriežas Latvijā un dzīvo pie vecā
kiem „Muskās”. 05.1919.g. pēc lielinieku izsludinātās mobilizācijas, 
neuzrādot pakāpi, iestājas SA, kur ieskaitīts RezP muzikanta amatā. 
12.05.1919.g. E. Balodis dezertē no SA un slēpjas Rīgā. 01.06.1919.g. 
iestājas LPV BS un virsleitnanta dienesta pakāpē ieskaitīts Ziemeļ
latvijas ParP, kur SmDa uzdots pildīt daļas priekšnieka (turpmāk – 
DaPr) a.p. 19.07.1919.g. ParP iecelts PK amatā. 11.09.1919.g., ParP 
pievienojot 5.Cēsu KP, pārcelts uz Armijas Galveno tehnisko noliktavu 
(turpmāk – AGTehNo), kur iecelts noliktavas priekšnieka (turpmāk –  
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NoPr) amatā. 18.06.1920.g. sakarā ar pielaistām nekārtībām nolikta
vā atcelts no amata. 28.06.1920.g. piekomandēts Armijas tehniskai 
pārvaldes (turpmāk – ATehPe) Apgādības daļai (turpmāk – ApDa). 
09.08.1920.g. pārcelts uz 12.Bauskas KP. 08.12.1920.g. pārcelts uz 
Bruņoto automobiļu divizionu19 (turpmāk – BrAD), kur iecelts divi
ziona adjutanta (turpmāk – DA) amatā. 01.02.1922.g. uzdots pildīt 
VK a.p. 09.06.1922.g. piekomandēts AvD, kur iecelts saimniecības 
pārziņa (turpmāk – SmPā) amatā. 29.07.1922.g. pārcelts uz AvD. No 
25.09.1922.g. uzdots pildīt Kareivju kluba pārziņa (turpmāk – KlPā) 
a.p. No 09.10.1922.g. uzdots pildīt RK a.p. No 17.10.1922.g. uzdots 
pildīt RKP a.p. No 02.09. līdz 03.11.1923.g. mācās Ložmetējnieku 
virsnieka kursā. 04.10.1923.g. pārcelts uz Aviācijas rezerves eskadriļu 
(turpmāk – AvRezE), kur uzdots pildīt EK a.p. 17.11.1923.g. saņem 
kapteiņa dienesta pakāpi. 11.04.1924.g. Armijas virsnieku klubā kandi
dē uz valdes locekļa vietu. 27.02.1924.g. 2.jaunkareivju rotā (turpmāk –  
JKR) iecelts RK amatā. 12.05.1924.g. pabeidz Aviācijas novērotāja 
kursu un saņem aviācijas novērotāja klasifikāciju. 30.07.1924.g. 
AvRezE iecelts EK amatā. 27.09.1924.g. atcelts no EK amata. 
23.10.1924.g. pārcelts uz Izlūkeskadriļas vadu, kur iecelts VK amatā. 
No 21.10.1924.g. līdz 07.09.1935.g. mācās KS organizētajā Virsnieku 
kursā, saņem KS beigušā statusu. Pēc kursa beigšanas pārcelts uz 
Aviācijas skolu (turpmāk – AvS), kur Instruktoru kursam iecelts kursa 
priekšnieka (turpmāk – KuPr) un lektora amatā. 16.08.1926.g. AvS 
pārcelts uz Lidotāju nodaļu (turpmāk – LidN), kur uzdots pildīt NPr 
a.p. 19.02.1927.g. Virsnieku klubā ievēlēts valdē. No 01.07.1927.g. 
līdz 02.01.1928.g. AvS periodiski pilda Skolas priekšnieka (turp
māk – SkPr) a.p. 07.05.1928.g. pārcelts uz AvRezE, kur iecelts EK 
amatā. 14.11.1928.g. papildus tiešajiem dienesta pienākumiem uzdots 
pildīt tehniskās nozares priekšnieka (turpmāk – TehNozPr) a.p. No 

19 no 16.03.1921.g. pārdēvēts Auto divizionā, bet no 31.05.1922.g. Auto – tanku 
divizionā. 
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07.01. līdz 02.10.1929.g. periodiski pilda SmPr a.p. No 15.07. līdz 
31.07.1929.g. uz komandējuma laiku Anglijā piekomandēts Bruņoša
nās pārvaldei (turpmāk – BruPe). 16.11.1929.g. pārcelts uz Aviācijas 
kursa Novērotāju – lidotāju nodaļu, kur uzdots pildīt NPr a.p. No 
17.02. līdz 25.03.1930.g. uz komandējuma laiku Itālijā piekomandēts 
BruPe. No 30.06. līdz 02.07.1931.g. atrodas komandējumā Igaunijā. 
01.08.1931.g. pārcelts uz AvS 2.(motoristu) nodaļu, kur iecelts NPr 
amatā. 08.09.1932.g. pārcelts uz JKR, kur iecelts RK amatā. 1936.g. 
pārcelts uz AvP, AvD, kur iecelts DK amatā. 14.01.1937.g. pulkā 
ievēlēts virsnieku zemākā GT. 04.03.1937.g. AvP uzdots pildīt SmPr 
a.p. 05.03.1937.g. pulkā uzdots pārraudzīt Instruktoru un kareivju 
klubu. 01.04.1937.g. no Krustpils pārcelts uz Rīgu. 03.06.1937.g. 
Virsnieka klubā atstāj valdes priekšsēža pienākumus. 08.11.1937.g. 
Cietušo lidotāju palīdzības fonda komitejā ievēlēts par komitejas lo
cekli. 21.12.1937.g. Cietušo lidotāju palīdzības fonda komitejā iecelts 
par komitejas priekšsēdi. 01.12.1937.g. Kara tiesā iecelts par tiesas 
pagaidu locekli. No 24.01. līdz 10.03.1938.g. pilda Tehniskās nozares 
priekšnieka (turpmāk – TenNozPr) a.p. No 14.02. līdz 26.02.1938.g. 
atrodas Rudbāržu karavīru atpūtas namā rīkotajos Fiziskās audzinā
šanas un slēpošanas kursā. No 20.05. līdz 25.08.1938.g. uz kara kuģa 
„Virsaitis” kuģošanas laiku piekomandēts Jūras eskadras štābam 
(turpmāk – JūEsŠ). 08.12.1938.g. Virsnieku kluba valdē ievēlēts par 
valdes priekšsēdi (turpmāk – ValPrie). 19.12.1938.g. pasūtītās izlūk
lidmašīnas „5.V.5.” pieņemšanas, montēšanas un pārbaudes komisijā 
iecelts komisijas priekšsēža amatā. No 10.01. līdz 13.01.1939.g. Rīgā 
piedalās Armijas kara spēlēs. 16.01.1939.g. Virsnieku l;uba valdē 
iecelts ValPrie amatā. No 23.01. līdz 04.02.1939.g Rudbāržu karavīru 
atpūtas namā vada lidojošā sastāva fiziskās audzināšanas un slēpošanas 
apmācības kursu. No 22.02. līdz 24.02.1939.g. Daugavpils apkārtnē 
piedalās Zemgales Dv rīkotajos manevros. 01.05.1939.g. pulkā iecelts 
pulka tiesas priekšsēža amatā. No 05.10.1939.g. līdz 30.04.1940.g. 
AvS uz Lidotāju kursa laiku iecelts apmācītāja, mācību priekšmetā –  
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Aviācijas tehnika, amatā. 13.12.1939.g. Virsnieku kluba valdē iecelts 
ValPrie amatā. 08.01.1940.g. ievēlēts zemākās GT. 21.02.1940.g. 
Rudbāržu karavīru atpūtas namā beidz Fiziskās audzināšanas un 
slēpošanas kursu. 22.10.1940.g. iekļauts to AvPŠ sagatavotajā sa
rakstā, kā speciālists novērotājs – lidotājs, kuri vēl nav ieskaitīti SA. 
30.10.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu no aktīvā karadienesta 
piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrīvošanu no ieņemamā amata 
AvP. 19.12.1940.g. svītrots no LTA sarakstiem un norīkots uz Rīgas 
KAPe. Ieskaitīts kā atvaļināts līdz turpmākam rīkojumam. 1941.g. sā
kumā organizē Latvijas PSR Osoaviahim Aeroklubu. Vācu okupācijas 
laikā strādā Dzelzceļa Komandantūrā Daugavpils iecirkņa priekšnieka 
amatā. 1944.g. dodas bēgļu gaitās uz Vāciju. 

Pēckara periods: Pēc kara dzīvo Vircburgas bēgļu nometnē. Kādu 
laiku dien Rietumu sabiedroto armijas Sardžu rotā RK amatā. Vēlāk 
izceļo uz ASV. E.Balodis miris 12.06.1965.g. Detroitā, Mičiganas 
pavalstī un apbedīts Wood-lawn kapos.

Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā piedalās no 1915.g. 
līdz 1917.g. kaujās pret Vācu armiju. Latvijas atbrīvošanas karā 
piedalās no 07.06. līdz 08.06.1919.g. pie Borhu stacijas un Rudzātu 
muižas, no 21.06. līdz 23.06. 1919.g. pie Turki ciema, no 17.07. līdz 
16.08. 1919.g. Augškurzemes frontē kaujās pret Lielinieku karaspēku. 
2.pasaules karā karadienestu pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību 
kaujās ziņu nav.

Apbalvojumi: Krievijas: 4.šķ.Sv.Ao, 4.šķ.Sv.Vo (š)., Latvijas: 5.šķ.
TZo, 4.šķ.Vo.(š), LAkpz, LAcjpm, Lietuvas: Njm, Zviedrijas: 4.šķ.Šo.

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 388.l.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 14.l., 
8.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 24., 14., 70., 71., 100., 170., 376.lp.; Tur
pat, 1477.f., 1.apr., 25.l., 23.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 26.l., 1., 16., 
18., 63., 132., 265., 359.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 61.l., 3., 11., 12., 
81., 397.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 64.l., 94., 193., 198.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 1.l., 51., 64.lp.;
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Turpat,1528.f., 1.apr., 17.l., 1367.lp.; Turpat,1742.f., 1.apr., 214.l., 
85.lp.; Turpat, 4963.f., 1.apr., 9.l., 25. un 51.lp.; Turpat, 4964.f., 1.apr., 
28.l., 23. un 25.lp.; „Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918 1940”. 
81.lpp.; I.Veigners. „Latvieši rietumzemēs”. 605.lpp.; E.Brūvelis. 
„Latviešu lidotāji zem svešiem karogiem”. 149.lpp.; J.Melderis. „6000 
latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 169.lpp.

BALODIS Ernests Alfrēds Ernesta d., leitnants, dzimis 
06.05.1916.g. Čerņigovas guberņā, Krievija, zemkopja ģimenē. Pirms 
iesaukšanas dzīvo Jēkabpils apriņķī Saukas pagastā „Dolieši.” 

Vispārējā izglītība: Beidzis Jēkabpils valsts ģimnāziju. 
Dienesta gaita: 14.10.1936.g. no Jēkabpils – Ilūkstes KAPe ie

saukts obligātajā karadienestā un nosūtīts uz 2.Ventspils KP, kur ie
skaitīts Kājnieku lielgabalu baterijā (turpmāk – KLBt). 21.11.1936.g. 
uz Instruktora kursa laiku piekomandēts 11.Dobeles KP InsR. 
30.12.1936.g. paraksta karavīra svinīgo solījumu. 25.03.1937.g. 
pēc Instruktora kursu beigšanas uzsāk mācības KS organizētā Virs
niekvietnieku kursā. 07.04.1937.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 
16.11.1937.g. saņem virsniekvietnieka dienesta pakāpi. 01.10.1938. 
uzsāk mācības KS. 27.07.1940.g. beidzot KS, saņem leitnanta die
nesta pakāpi, un nosūtīts turpmākam dienestam uz 3.Jelgavas KP. 
02.09.1940.g. iekļauts 3.Jelgavas KP štāba sagatavotajā sarakstā, 
kuri, būdami pulka sarakstos, atrodas Ēdolē. 25.10.1940.g. svītrots no 
3.Jelgavas KP virsnieku sarakstiem kā iekļautu 24.TSK. 22.10.1940.g. 
ieskaitīts 195.StP. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli leitnanta 
dienesta pakāpē iecelts VK amatā. Kā pametis 24.TSK, ziņu nav. 
22.06.1941.g. sagaida nacionālos partizānos. 10.03.1942.g. iestājas 
28. Bārtas KDBn, kur ieskaitīts 1.KDR RK amatā, bet vēlāk pārcelts 
uz 2.KDR RK amatā. 1943.g. jūnijā pārcelts uz 4.KDR, kur iecelts RK 
amatā. 15.07.1943.g. pārcelts uz 15.LDv, 34.KP, kur unteršturmfīrera 
dienesta pakāpē ieskaitīts 3.KBn. 09.11.1943.g. saņemot oberšturm
fīrera dienesta pakāpi, iecelts bataljona adjutanta (turpmāk – BnA) 
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amatā. 1944.g. februārī pārcelts uz 19.LDv, 42.KP, kur 13.KR iecelts 
RK amatā. No 01.11.1944.g. līdz 1945.g. janvārim 15. lauku papildu 
bataljonā iecelts bataljona komandiera adjutanta (turpmāk – BnKA) 
amatā. 1945.g. aprīlī kopā ar 15.LDv, AP nokļūst Dancigas ielenkumā. 
06.05.1945.g. pārceļas uz Hēlas pussalu. 

Pēckara periods: 12.05.1945.g. E.Balodis nokļūst krievu gūstā. 
27.05.1945.g. gūstekņu kolonā dodas uz Austrumiem. 01.06.1945.g. 
E.Balodis pamet gūstekņu kolonu un paliek Polijā par laukstrādnieku. 
1947.g. februārī nelegāli ar kuģi dodas uz Zviedriju, kur apmeties uz 
dzīvi Sollentaunā. 1959.g. pabeidz vakarskolu un iegūst būvinženiera 
diplomu. Strādā Stokholmā būvkonstrukciju firmā. 1981.g. E.Balodis 
pensionējas. E.Balodis miris 05.09.2010.g. Zviedrijā.

Darbība organizācijās: No 05.09.1991.g. LVA biedrs.
Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā kara dienestu pilda 

Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 
Apbalvojumi: Vācijas: 2.šķ.DzK, Latvijas: Aizsardzības ministrijas 

„Par ieguldījumiem Nacionālo Bruņoto spēku attīstībā”; Armijas ko
mandiera „Par nopelniem” 3.pakāpe.

Avots: LVVA, 296.f., 1.apr., 43.l., 2., 6.lp.; Turpat, 1490.f., 1.apr., 
31.l., 16., 310., 382.lp.; Turpat, 1490.f., 1.apr., 32.l., 108., 291.lp.; Tur
pat, 1491.f., 1.apr., 91.l., 173.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 65.lp.; 
Turpat, 1528.f., 1.apr., 1.l., 51.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 1253.
lp.; LVA, 698.f., 1.apr., 15.l., 82.lp.; „Latv. karavīrs 2.pasaules kara 
laikā”. II daļa. 177.lpp.; U.I. Sietiņš. „Par zemi, ko mīlam”. 74.lpp.;  
J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 
169.lpp.; Ziņas no V.Eihenbauma ievietojuma internetā pie B burta. 
Nr.5301.

BALODIS Hermanis Krišjāņa d., virsleitnants, dzimis 
25.07.1903.g. Rīgā.

Vispārējā izglītība: beidzis Latvijas Kultūras veicināšanas biedrī
bas vidusskolu pieaugušiem.
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Dienesta gaita: 29.09.1927.g. uzsāk mācības KS Kājnieku nodaļā. 
29.04.1928.g. nesekmības dēļ atskaitīts no KS un nosūtīts turpmākam 
dienestam uz 11.Dobeles KP, kur kareivja pakāpē ieskaitīts 3.KR. 
14.09.1928.g. InsR pabeidz Instruktora kursu. 27.09.1928.g. pēc 
iestājpārbaudījumu nokārtošanas uzņemts KS. 29.08.1929.g. saņem 
kaprāļa dienesta pakāpi. 09.11.1929.g. saņem kadet–kaprāļa dienesta 
pakāpi. 30.11.1929.g. saņem kadet–seržanta dienesta pakāpi un iecelts 
vada seržanta amatā (turpmāk – VS). 01.09.1930.g. beidzot KS, saņem 
leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam dienestam uz 6.Rīgas 
KP, kur ieskaitīts 1.KR. 13.02.1932.g. ievietots apcietinājumā Rīgas 
garnizona virssardzē. 18.02.1932.g. nodots Kara tiesai. 29.02.1932.g. 
sodīts ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem cietoksnī. 15.04.1932.g. 
Virstiesa atstāj spēkā Kara tiesas spriedumu un spriedums stājas liku
mīgā spēkā. 18.04.1932.g. svītrots no 6.Rīgas KP virsnieku sarakstiem. 
21.03.1932.g. H. Balodis uz paša vēlēšanos atvaļināts no karadie
nesta. 24.04.1933.g. Valsts Prezidents apžēlo un atlaiž neizmantoto 
soda daļu. Līdz turpmākam ziņu nav. 1935.g. jūnijā ieskaitīts aktīvā 
karadienestā un nosūtīts uz Robežsargu brigādi (turpmāk – RoBd). 
02.07.1935.g. pārcelts uz Dagdā dislocēto 1.RoBn, kur 1.RoR iecelts 
VK amatā. 10.10.1936.g. pārcelts uz 2.RoR, kur iecelts VK amatā. 
22.11.1937.g. saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 1940.g. dien RoBd, 
2.RoBn VK amatā. 02.08.1940.g. atvaļināts no karadienesta līdz turp
mākam rīkojumam. Līdz turpmākam ziņu nav. No 1942. līdz 1944.g. 
dien KDBn. 23.07.1944.g. dien 322F. KDBn, kur 3.KDR ir RK amatā. 
08.05.1945.g. nolicis ieroci. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav.

Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā dien Vācu armijā, 
bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav.

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 390.l.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 
44.lp.; Turpat, P69.f., 1.apr., 1.l., 311.lp.; „Latviešu karavīrs 2.pasau
les kara laikā”. II d. 285., 286.lpp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnie
ku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 
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BALODIS20 Jānis Andreja d., leitnants, dzimis 09.04.1899.g. 
Liepājā strādnieka ģimenē. Līdz arestam dzīvo Jelgavā, Rīgas šosejā 
22. 

Vispārējā izglītība: 1914.g. beidzis 4 klašu sākumskolu. No 1935. 
līdz 1937.g. mācās Tautas Universitātes Daugavpils nodaļā. 

Darba un dienesta gaita: 1915.g. iestājies Liepājas metalurģijas 
rūpnīcā darbā pie Martena krāsnīm. 07.10.1919.g. mobilizēts LA un ie
skaitīts Latgales papildu bataljonā21 (turpmāk – PapBn). 16.11.1919.g. 
J. Balodis kaujas darbības laikā pazūd bez vēsts. 26.11.1919.g. at
griežas pulkā no gūsta. 1921.g. Rīgā pabeidz Instruktora kursu un 
saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 20.01.1922.g. 10.Aizputes KP paliek 
virsdienestā. 1923.g. iecelts rotas virsseržanta amatā (turpmāk – RVi). 
14.08.1929.g. saņem virsniekvietnieka dienesta pakāpi. No 05.10. līdz 
10.10.1937.g. kārto iestājpārbaudījumus mācībām KS. 29.10.1937.g. 
uzsāk mācības KS. 27.08.1938.g. saņem kadetkaprāļa dienesta pakā
pi. 17.11.1938.g. saņem kadetseržanta dienesta pakāpi. 01.09.1939.g. 
beidzot KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam 
dienestam uz 9.Rēzeknes KP, kur 3.KR iecelts VK amatā. 14.10.1940.g. 
ieskaitīts 227.StP. 25.10.1940.g. svītrots no 9.Rēzeknes KP sarakstiem 
kā iekļautu 24.TSK. 04.10.1940.g. dodas uz 227.StP, kur norīkots PK 
rīcībā. 07.10 1940.g. 227.StP, 1.StBn, izlūku vadā (turpmāk – IzV) 
iecelts VK amatā. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli leitnanta dienesta 
pakāpē apstiprināts VK amatā. No 02.03. līdz 23.03.1941.g. mācās 
183.StDv. rīkotajā Izlūkvada komandiera kursā. Pēc kursa beigšanas 
pārcelts uz 3.StBn, kur IzV iecelts VK amatā. 1941.g. jūlijā pēc paša 
vēlēšanās atvaļināts no karadienesta SA un atgriežas Valkā pie ģimenes 
un strādā dažādus darbus. 1941.g. decembrī Smiltenē iestājas policijā, 
kur iecelts par vecākā kriminālpolicijas inspektora asistenta amatā. 
1942.g. Smiltenes policijā strādā policijas priekšnieka (turpmāk –  

20 saukts Balodis III.
21 no 17.11.1919.g. 10.Aizputes KP.
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PoPr) amatā. 1944.g. septembrī dodas uz Liepāju, no kurienes ar kuģi 
dodas uz Vāciju, kur apmetas Neivartes pilsētā Pomerānijā, kur strādā 
lauksaimniecības darbos. 1945.g. maija sākumā PSRS karaspēkam 
ieņemot Neivarti, dodas uz Latviju. 1945.g. jūlijā atgriežas Latvijā un 
apmetas uz dzīvi Jelgavā. No 18.07.1945.g. līdz 18.10.1949.g. strādā 
par strādnieku Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mācību – izmē
ģinājumu saimniecībā „Jelgava”. 19.10.1949.g. iestājas darbā Jelgavas 
Hidrometeoroloģiskā stacijā saimniecības vadītāja amatā. 

Arests: 14.10.1949.g. pieņemts lēmums par J. Baloža arestēšanu. 
Lēmuma pamatojums: „Caurskatot ienākušos Latvijas PSR MGB 
materiālus par J. Baloža noziedzīgo darbību, konstatēju, ka vācu 
okupācijas laikā Smiltenē no 1942.g. līdz 1944.g. septembra mēnesim 
strādāja par pilsētas policijas priekšnieku, izsekoja Padomju varai 
lojāli noskaņotus pilsoņus un partizānus, vadīja partizānu ķeršanas 
operācijas, kuros vairāki Padomju partizāni tika nošauti, vairāki aiz-
turēti un to liktenis nav zināms. Ar saviem padotiem vadīja Padomju 
pilsoņu pārmeklēšanu un pratināšanu. Nolēmu J. Balodi, dzīvojošu 
Jelgavā, Rīgas šosejā 22., arestēt un dzīves vietā veikt kratīšanu.” 
14.10.1949.g. pieņemts lēmums par drošības līdzekļa izvēli. Lēmuma 
pamatojums: „Caurskatot KGB materiālus par J. Balodi, konstatēju, 
ka ir aizdomas par veiktajiem KPFSR KK 58-1. a. pantā noteiktiem 
noziegumiem, kā arī ņemot vērā to, ka J. Balodis, atrodoties brīvībā, 
var slēpties no izmeklēšanas un tiesas, nolēmu likumā noteiktā kārtībā 
izvēlēties – turēšanu apsardzībā, par ko, pret parakstu, paziņot ares-
tētajam.” 20.10.1949.g. apstiprināts lēmums par J. Baloža arestēšanu. 
24.10.1949.g. lēmumu J. Baloža arestēšanai sankcionē Latvijas PSR 
kara prokurora a.p. izpildītājs. 26.12.1949.g. izsniegts kratīšanas un 
arestēšanas orderis Nr.53. 27.12.1949.g. J. Balodis arestēts un Lat
vijas PSR VDK Valkas rajona daļas priekšnieks paraksta izziņu par  
J. Balodi, kurā teikts: “J. Balodis ir repatriants no teritorijas, kuru at-
brīvoja SA, vācu līdzskrējējs, likvidētās Smiltenes policijas darbinieks 
un tiek turēts apsardzībā Latvijas PSR IeM cietumā Nr.9, Valmierā.” 
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27.12.1949.g. J. Balodis aizpilda arestētā anketu. 27.12.1949.g. Latvi
jas PSR VDK Valkas rajona daļas priekšnieka vietnieks raksta vēstuli 
Jelgavas rajona daļas priekšniekam, kurā lūdz veikt kratīšanu un ap
rakstīt J. Baloža mantu dzīves vietā Jelgavā, Strautu ceļa „Aizvējos”, 
kā arī lūdz izziņu no Kara komisariāta par J. Balodi SA un apbalvo
jumiem. 27.12.1949.g. J. Balodis arestēts. Apsūdzības formulējums: 
„Smiltenes policijas priekšnieks.” 27.12.1949.g. Valmierā sagatavots 
personas pārmeklēšanas protokols, kurā teikts: „Paņemti personas do-
kumenti, sūdzības par pārmeklēšanu netika iesniegtas.” 27.12.1949.g. 
J. Balodis pratināts, kuras laikā pieprasīts izstāstīt autobiogrāfiju un 
nosaukt Smiltenes policijas darbiniekus. Nosaucis un raksturojis asto
ņus. 02.01.1950.g. J. Baloža izmeklēšanas lietu pārņem PSR VDK Val
mieras nodaļas izmeklētājs. 03.01.1950.g. J. Balodis pratināts no 21.00 
līdz 04.01. pl. 00.30, kuras laikā iztaujāts par dienestu Latvijas armijā. 
04.01.1950.g. J. Balodis pratināts no 12.00 līdz 20.00. 05.01.1950.g.  
J. Balodis pratināts no 11.00 līdz 17.00 un no 20.30 līdz 06.01. pl.02.00. 
06.01.1950.g. J. Balodis pratināts no 12.00 līdz 20.00, pēc kuras J. Ba
lodim uzrādīta apsūdzība, kurā teikts: „Ņemot vērā to, ka pret J. Balodi 
ir pietiekami daudz savāktu pierādījumu, nolēmu J. Balodi saukt pie 
atbildības par KPFSR KK 58-1.a. pantā noteiktiem noziegumiem, par 
ko apsūdzētajam, pret parakstu, paziņot.” 06.01.1950.g. J. Balodis pra
tināts no 21.00 līdz 24.00. 12.01.1950.g. J. Balodim uzrādīta apsūdzī
ba: „Ņemot vērā to, ka J. Balodis ir pietiekoši atmaskots veiktajos no-
ziegumos, nolēmu, vadoties no likuma, saukt pie atbildības par KPFSR 
KK 58-1. a. pantā minētiem noziegumiem, par ko apsūdzētajam, pret 
parakstu, paziņot.” 12.01.1950.g. sagatavots kratīšanas akts par kra
tīšanu Strautu ceļa „Aizvējos”, kurā teikts: “J. Baloža mantu tur nav 
un nekas netika paņemts.” 12.01.1950.g. sagatavots protokols par pār
meklēšanu „Aizvējos”, kurā teikts: „Paņemti personas dokumenti un 
fotogrāfija, sūdzības par nepareizu pārmeklēšanu un vērtību un nau-
das paņemšanu netika iesniegtas.” 13.01.1950.g. Latvijas PSR KGB 
Jelgavas daļas priekšnieks paraksta izziņu, kurā teikts: “J. Balodis 
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PSRS armijā nav dienējis un apbalvojumu nav.” 16.01.1950.g. aktu 
kopijas nosūtītas uz Rīgu, Latvijas PSR VDK „A” daļas priekšniekam. 
18.01.1950.g. J. Balodim no 20.40 līdz 22.30 notiek konfrontācija ar 
apcietināto “P”. 19.01.1950.g. J. Balodis pratināts no 21.30 līdz 23.00. 
28.01.1950.g. J. Balodis pratināts no 10.30 līdz 15.00. 07.02.1950.g.  
J. Balodis pratināts no 20.40 līdz 23.30, pēc kā sagatavots protokols 
par izmeklēšanas pabeigšanu, kurā teikts: „Izskatīju J. Baloža izmeklē-
šanas lietu Nr.13321 par veiktajiem iepriekš minētā KK pantā noteik-
tiem noziegumiem, uzskatu izmeklēšanu par pabeigtu un iegūtos datus 
par pietiekošiem, lai lietu nodotu tiesai, par to paziņoju apsūdzētajam. 
Apsūdzētajam tiesvedību uzrādīju, pēc kā jautāju, vai nevēlas vēl ko 
izmeklēšanas lietā papildināt. Apsūdzētais pēc lietas materiālu iepazī-
šanās paziņoja, ka ar izmeklēšanas materiāliem uz 174 lapām iepazi-
nies no 07.02. pl.23.30 līdz 08.02. pl. 01.00 pilnībā saprotamā krievu 
valodā, pēc kā izmeklētājam lūgumus nav izteicis un lietas materiālā 
nekas papildināms tam neesot.” 16.02.1950.g. sagatavots apsūdzības 
slēdziens, kurā teikts: „Pratināšanā apsūdzētais J. Balodis celtajās ap-
sūdzībās par iepriekš minētā KK panta noziegumiem sevi par vainīgu 
atzinis, to apliecina 12 liecinieku liecības, pamatojoties uz noskaidro-
to, uzskatu izmeklēšanu par pabeigtu un savāktos lietas materiālus par 
pietiekošiem, lai nodotu tiesai, vadoties no likuma, lietu nodot Latvijas 
PSR IeM karaspēka kara prokuroram lēmuma pieņemšanai par tās vir-
zīšanu izskatīšanai tiesai. Uz Kara tribunālu izsaucams J. Balodis un 5 
liecinieki.” 25.02.1950.g. Latvijas PSR IeM karaspēka kara prokurors 
nolemj, kam par J. Baloža lietu ziņot Kara tribunāla pirmstiesas sēdē un 
paziņo, ka J. Balodis atrodas cietumā Nr.9. 01.03.1950.g. notiek LPSR 
IeM karaspēka Kara tribunāla pirmstiesas sēde, kurā nolemj J. Baloža 
lietu izskatīt slēgtā sēdē martā bez valsts apsūdzētāja un aizstāvja 
piedalīšanās, izsaucot lieciniekus. 14.03.1950.g. notiek Latvijas PSR 
IeM karaspēka Kara tribunāla sēde. Tiesas sēde atklāta 17.40, pārbauda  
J. Baloža personību, nolasa apsūdzību un liecinieku liecības. J. Balo
dis pēdējā vārdā lūdz ņemt vērā viņa vainas godprātīgu atzīšanu un 
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piemērot mazāko soda mēru. Tiesa 19.30 dodas apspriesties, bet 20.15. 
tiek nolasīts spriedums. 14.03.1950.g. sagatavots izraksts no spriedu
ma, kurā teikts: „Tiesājamais J. Balodis sevi par vainīgu noziegumos 
atzinis. Piespriedām, vadoties no KPFSR KK 58-1.a. p., ieslodzīt uz 25 
gadiem LDN un pēc 31-a., b. un c. panta zaudēt politiskās tiesības uz 
5 gadiem ar visa veida personīgā īpašuma konfiscēšanu. Termiņš skai-
tāms no 27.12.1949.g. Piedzīt no J. Baloža 150 rbļ. par labu Juridis-
kajam birojam par advokāta konsultācijām. Spriedumu var pārsūdzēt 
72 stundu laikā.” Pēc sprieduma kopijas saņemšanas 20.30 sēdi slēdz. 
16.03.1950.g. J. Balodis iesniedzis kasācijas sūdzību. 29.03.1950.g. 
IeM karaspēka Lietuvas pierobežas rajona Kara tribunāls ar lēmumu 
Nr.475 spriedumu atstāja spēkā un J. Baloža iesniegto sūdzību bez 
ievērības. 03.04.1950.g. J. Balodis parakstās, ka ar lēmumu iepazi
nies. Soda izciešanai izsūtīts uz PSRS IeM LDN. 1951.g. J. Balodis, 
kļūdams par invalīdu, strādā laboratorijā. 28.03.1955.g. J. Balodis 
ierodas Kazahijas PSR Novorudnijas apgabala „Steplag” nometnē, 
kur ievietots 5.lāgernodaļā un kā invalīds darbā netiek izmantots. 
Vēlāk pārvietots uz LDN 392/51 nometni Karagandas apgabalā,  
Terekti ciemā, kur strādā āra darbos. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu 
nav.

Reabilitācija: 14.06.1955.g. J. Balodis iesniedz sūdzību PSRS 
ģenerālprokuroram. Sūdzībā raksta: „Lai izvairītos no iesaukšanas 
leģionā, iestājos darbā Smiltenes policijā (...) pienākumus policijā 
izpildīju tik, cik to prasīja vara, kāda toreiz bija. Personīgu inicia-
tīvu neizrādīju un vardarbīgs pret iedzīvotājiem nebiju. (...) Uzskatu 
spriedumu par pārāk smagu un lūdzu (...) dot norādījumu par lietas 
pārskatīšanu.” 13.08.1955.g. PSRS Galvenā kara prokuratūras proku
rors nolemj, ka piespriestais sods, pēc PSRS APP 1955.g. rīkojuma, 
ir nepamatots un J. Balodis ir amnestējams. 25.03.1996.g. J. Balodis 
reabilitēts ar LR 03.08. 1990.g. likumu.    

Dalība karagājienos un kaujās: Latvijas atbrīvošanas karā pieda
lās no 1919.g. oktobra līdz 16.11.1919.g. Latgales frontē kaujās pret 
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Lielinieku vienībām. 2.pasaules karā policejisko dienestu pilda Vācu 
kontrolētajā teritorijā. Par tiešu dalību kaujās ziņu nav.

Apbalvojumi: Latvijas: TZo 1.pak. goda zīme, LAkpz, LAcjm.
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 391.l.; Turpat, 1497.f., 1.apr., 89.l., 

357.l., lp.; Turpat, 1498.f., 1.apr., 28.l., 366.lp.; LVA, 356.f., 1.apr., 1.l., 
26.lp.; Turpat, 688.f., 1.apr., 3.l., 51., 69.lp.; Turpat, 688.f., 1.apr., 5.l., 
141.lp.; Turpat, 688.f., 1.apr., 6.l., 10.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 1.l., 51., 
227.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 15.l., 18.lp.; Turpat, 1986.f., 1.apr., 3403.
(pamat) l., 1.232.lp.; Turpat, 1986.f., 1.apr., 3403.(uzraudzības) l., 
1.38.lp.; „No NKVD līdz KGB”. 51.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu 
virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 169.lpp.

BALODIS Jānis Jāņa d., kapteinis, dzimis 15.02.1901.g. 
Valmieras apriņķī Limbažu pagasta „Vangās” strādnieka ģimenē. 
1940./41.g. dzīvo Rīgā, Ernestīnes ielā 248. 

Vispārējā izglītība: 1919.g. beidzis Limbažu vidusskolu. 
Dienesta gaita: 01.06.1919.g. iestājas LPV BS un ieskaitīts par

tizānu bataljonā (turpmāk – ParBn). 15.11.1919.g. uzsāk mācības 
KS. 01.05.1920.g. saņemot kadetseržanta dienesta pakāpi, iecelts 
vada seržanta (turpmāk – VS) amatā. 20.05.1920.g. beidzot KS, 
saņem leitnanta dienesta pakāpi, nosūtīts turpmākam dienestam uz 
6.Rīgas KP, kur ieskaitīts 12.KR. 17.06.1920.g. 12.KR, 2.KV iecelts 
VK amatā. 01.04.1921.g. pārcelts uz 3.KR, kur 3.KV iecelts VK 
amatā. 12.05.1921.g. 3.LR, LoV iecelts VK amatā. 01.09.1921.g. 
sakarā ar mācībām atvaļināts no karadienesta līdz turpmākam rīko
jumam. 20.01.1922.g. iestājas 2.RoP, kur InsR iecelts VK amatā. 
27.05.1922.g. uz paša vēlēšanos atvaļinās no dienesta robežsardzē 
izglītības turpināšanai. 1923.g. iestājas robežsardzē, kur Rūjienas 
robežpārejas punktā iecelts par pārejas punkta priekšnieku (turpmāk – 
PPPr). 25.03.1926.g. iesaukts aktīvā karadienestā, kur 9.Rēzeknes KP 
ieskaitīts 1.KR. 18.10.1926.g. uzsāk mācības KS rīkotajā Virsnieku 
kursā. 01.09.1927.g. 1.KR iecelts VK amatā. 21.09.1927.g. pēc kursa 
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beigšanas iegūst KS beigušā statusu, atgriežas pulkā un stājas amatā. 
17.11.1927.g. saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 29.01.1928.g. uz 
Ieroču pārziņa kursa laiku piekomandēts Arsenālam. 29.12.1928.g. 
iecelts Rēzeknes pilsētas komandanta amatā. 25.03.1930.g. uzsāk mā
cības AvS Novērotāju – lidotāju nodaļas rīkotajā kursā. 01.12.1931.g. 
pēc kursa beigšanas pārcelts uz AvP, no kurienes piekomandēts 
Vidzemes Dv IzE. 06.11.1932.g. Vidzemes Dv, IzE iecelts novēro
tājalidotāja (turpmāk – NovL) amatā. 1934.g. uzsāk mācības AK 
Vispārējā nodaļā. 04.08.1934.g. paraksta svinīgo karavīra solījumu. 
08.09.1936.g. iecelts VK amatā. 17.11.1936.g. saņem kapteinisleit
nants, bet vēlāk kapteiņa dienesta pakāpi. 20.01.1937.g. pabeidz AK 
Vispārējo nodaļu. No 13.03. līdz 13.04.1937.g. piekomandēts 2.AvE, 
kur uzdots pildīt EK a.p. 10.04.1937.g. uz virsdienesta instruktoru li
dotāju un rezerves lidotāju kursa laiku iecelts lektora vietnieka amatā 
mācību priekšmetā – Aviācijas taktika un lektora amatā mācību priekš
metā – Vispārējā taktika. 06.07.1937.g. pārcelts uz 3.AvE, kur iecelts 
VK amatā, vienlaikus 2.AvE turpina pildīt EK a.p. 08.11.1937.g. 
pulka Virsnieku klubā ievēlēts valdē. 20.11.1937.g. pulka Virsnieka 
klubā iecelts kluba pārziņa amatā (turpmāk – KlPā). 01.01.1938.g. 
iecelts par pulka tiesas locekli. 12.01.1938.g. pulka ievēlēts virsnieku 
zemākās GT. 17.01.1938.g. pārcelts uz 1.AvE, kur iecelts lidotāju 
apmācītāja amatā. No 17.01. līdz 24.01.1938.g. atrodas Rudbāržu 
karavīru atpūtas namā rīkotajā Fiziskās audzināšanas un slēpošanas 
kursā. No 24.01. līdz 10.03.1938.g. piekomandēts Apgādes pārval
dei. No 25.01. līdz 08.03.1938.g. atrodas ārzemju komandējumā. No 
10.03. līdz 10.04.1938.g. 2.AvE uzdots pildīt EK a.p. 16.04.1938.g. 
pārcelts uz Saimniecības eskadriļu (turpmāk – SmE), kur iecelts EK 
amatā. 14.05.1938.g. pabeidz aklā lidapmācības kursu. No 23.07. līdz 
06.08.1938.g. atrodas Daugavpils nometnē. 25.07.1938.g. pārcelts uz 
Kaujas eskadriļu (turpmāk – KE), kur iecelts EK amatā. 01.08.1938.g. 
pārcelts uz 2.AvE, kur iecelts EK amatā. No 12.09. līdz 17.09.1938.g. 
piedalās Jelgavas rajonā rīkotajos Armijas manevros. 08.12.1938.g. 
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pulka Virsnieku klubā ievēlēts valdē. 01.1939.g. iecelts pulka tiesas 
locekļa amatā. 10.01.1939.g. pulkā virsnieku zemākā GT ievēlēts 
par tās locekli. No 10.01. līdz 13.01.1939.g. piedalās Rīgā rīkotajās 
Armijas kara spēlēs. No 23.01. līdz 04.02.1939.g. atrodas Rudbāržu 
karavīru atpūtas namā rīkotajā fiziskās audzināšanas un slēpošanas 
kursā. 01.10.1939.g. pulka tiesā iecelts tiesa piesēdētāja amatā. No 
05.10.1939.g. līdz 30.04.1940.g. pārcelts uz AvS apmācītāja, mācību 
priekšmetā – Aviācijas dienests, amatā. 29.09.1939.g. pēc noslēguma 
eksāmenu nokārtošanas saņem kara lidotāja tiesības. 06.12.1939.g. 
iecelts rotas komandiera palīga (turpmāk – RKP) amatā. 13.12.1939.g.
pulka Virsnieku klubā kandidē uz valdes locekļa vietu. No 03.01. līdz 
16.05.1940.g. piekomandēts AvS, kur 2. nodaļā uzdots pildīt nodaļas 
priekšnieka (turpmāk – NPr) a.p. 26.01.1940.g. pārcelts uz Mācību 
eskadriļu (turpmāk – MācE), kur iecelts EK amatā. No 09.02. līdz 
21.02.1940.g. atrodas Rudbāržu karavīru atpūtas namā rīkotajā fiziskās 
audzināšanas un slēpošanas kursā. 01.04.1940.g. uzdots pildīt divizio
na komandiera (turpmāk – DK) a.p., 04.05.1940.g. pārcelts uz AvS, kur 
3.nodaļā uzdots pildīt NPr a.p. Maija mēnesī piedalās kpt. H.Cukura 
uzbūvētās lidmašīnas C-6 izmēģinājuma lidojumos. 22.10.1940.g. ie
kļauts AvP štāba sagatavotajā virsnieku sarakstā, kuri vēl nav iedalīti 
SA karaspēka daļā. 30.10.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu no 
aktīvā karadienesta piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrīvošanu 
no ieņemamā amata AvP. 03.01.1941.g. svītrots no LTA sarakstiem un 
līdz turpmākam rīkojumam norīkots uz Rīgas KAPe. 1941.g. pavasarī 
iestājies darbā PSRS „Osoaviahim” Latvijas PSR Aeroklubā, kur 
Izpletņlēcēju posmā (turpmāk – IPosm) iecelts posma komandiera 
(turpmāk – PosmK) amatā.

Arests: 02.06.1941.g. uz slepena ziņojuma pamata pieņemts lē
mums par J.Baloža aizturēšanu. Lēmumam pamatojums: „Caurska-
tot ienākušos NKVD materiālus par J.Baloža noziedzīgu darbību, 
konstatēju, ka 1919.g. cīnījās pret SA, Ulmaņa fašistiskās valdības 
laikā kapteiņa pakāpē bija avio eskadriļas komandieris, radinieks 
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bijušam kara ministram ģen. Balodim, fašistiski noskaņots. Sakarā 
ar Padomju varas izveidošanos Latvijā, no armijas atvaļināts. Starp 
armijas karavīriem veicis fašistisku propagandu. Centās ievilkt pulka 
komitejā pretpadomju elementus. Izplatīja provokatoriskas ziņas, ka 
drīz Latvijā ienāks vācieši. Nolēmu J.Balodi, dzīvojošu Ernestīnes 
ielā 24 – 8, apcietināt un izdarīt pie viņa kratīšanu.” 09.06.1941.g. 
pieņemts lēmums par J.Baloža ģimenes, t.s., sievas, sievas māti, mei
tu, izsūtīšanu22. Lēmumu apstiprina Šustins. 14.06.1941.g. izsniegts 
kratīšanas un arestēšanas orderis Nr.011385. 14.06.1941.g. sastādīts 
akts par to, ka J.Baloža ģimene nezināmu apstākļu dēļ atrodas Rīgas 
jūrmalā. 14.06.1941.g. J.Balodis aizturēts un izvests uz Molotovas 
apgabala „Usoļlag” nometni. 16.06.1941.g. izved J.Baloža meitu 
Gunu un sievas māti. 19.09.1941.g. Soļikamskā Latvijas PSR NKVD 
izmeklēšanas grupas izmeklētājs paraksta izziņu, ka J.Baloža lietu 
Nr.5327 pieņem izmeklēšanā. Lietā iztrūkts: 1) Kratīšanas protokols, 
2) Apsūdzētā personas dokumenti. 19.09.1941.g. pieņemts lēmums par 
J.Baloža drošības līdzekļa izvēli. Lēmuma pamatojums: „Caurskatot 
PSRS NKVD materiālus par J.Baloža noziedzīgo darbību, konstatēju, 
ka J.Balodis tiek turēts aizdomās par KPFSR KK 58-13. pantā noteik-
tiem noziegumiem. Ņemot vērā to, ka J.Balodis, atrodoties brīvībā, 
var izvairīties no izmeklēšanas un tiesas, nolēmu par drošības līdzekli 
izvēlēties - turēšanu apsardzībā, par ko, pret parakstu, paziņot ares-
tētajam.” 19.09.1941.g. J.Balodis pratināts no 11.15 līdz 22.30, kuras 
laikā iztaujāts par to, kā kļuvis par virsnieku. 22.09.1941.g. J.Balodis 
pratināts no 14.00 līdz 16.45, kuras laikā iztaujāts par radniecību ar 
ģeņ. Balodi. Pēc pratināšanas J.Balodim uzrādīta apsūdzība, kurā 
teikts: „Ir pietiekoši atmaskots par to, ka 1919.g. brīvprātīgi iestājies 
baltlatviešu armijā, kurā cīnījies pret Sarkano armiju un kurā dienējis 
dažādos komandējošos amatos līdz Padomju varas nodibināšanai Lat-
vijā. No 1923.g. līdz 1926.g. dienējis Latvijas robežsardzē kā robežas 

22 J.Baloža sieva un meita Leontīne netiek izvestas slimības dēļ. 
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pāriešanas punkta priekšnieks. Nolēmu J. Balodis apsūdzēt KPFSR 
KK 58-13. p. noteiktos noziegumos, par ko apsūdzētajam, pret paraks-
tu, paziņot.” 22.09.1941.g. J. Balodis atkārtoti pratināts, kuras laikā 
noliedz, ka būtu veicis fašistisku propagandu un ka būtu bijis naidīgi 
noskaņots pret PSRS. Atzīst, ka brīvprātīgi iestājies un vēlāk dienējis 
robežas pārejas punkta priekšnieka amatā. 22.09.1941.g. sagatavots 
protokols par izmeklēšanas pabeigšanu un materiālu uzrādīšanu apsū
dzētajam, kurā teikts: „Likumā noteiktā kārtībā J. Balodim paziņoju, 
ka izmeklēšana apsūdzībā par KPFSR KK 58-13. pantā minētajiem 
noziegumiem pabeigta, un izskaidroju, ka viņš var iepazīties ar izmek-
lēšanas materiāliem. Pēc iepazīšanās uz manu uzdoto jautājumu – vai 
nevēlas vēl ar kaut ko savā izmeklēšanas lietā papildināt, atbildēja, 
ka iepriekš sniegtās liecības apliecina un nekas papildināms izmeklē-
šanas lietā tam neesot.” 13.02.1942.g. apstiprināta izmeklēšanas lieta 
un par to, ka: „1919.g. brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā, cīnijās 
pret SA, no 1923.–1926.g. dienējis Latvijas robežsardzē”, saucams 
pie kriminālatbildības par KPFSR KK 58-13. p. noteiktiem noziegu-
miem.” Lieta izskatīšanai nosūtīta PSRS NKVD Sevišķai apspriedei, 
ar ieteikumu piespriest ASM – nošaušanu. 08.04.1942.g. izraksts no 
PSRS NKVD Sevišķās apspriedes protokola Nr.21m &218: „Lietu 
Nr.5327 klausījāmies un nolēmām J. Balodim par aktīvu cīņu pret Pa  - 
domju varu pilsoņu kara laikā piespriest ieslodzījumu uz 10 gadiem  
LDN, termiņa sākumu skaitot no 14.06.1941.g.” J. Balodis mirst  
07.01.1944.g. 

Reabilitācija: 06.01.1965.g. Latvijas PSR prokurors, uzraudzības 
kārtā, iesniedz protestu Latvijas PSR AT Krimināllietu kolēģijai, kurā 
lūdz PSRS NKVD Sevišķās apspriedes 08.04.1942.g. lēmumu atcelt 
un tiesvedību izbeigt, jo nav nozieguma sastāva. 06.03.1965.g. Latvi
jas PSR AT slēgtā tiesas sēdē protestu ievēro un atzīst, ka J. Balodis 
bijis notiesāts nelikumīgi, un Sevišķās apspriedes 08.04.1942.g. lēmu
mu atceļ un tiesvedību izbeidz. J. Balodis 28.08.1992.g. reabilitēts ar 
LR 03.08.1990.g. likumu. Apliecības Nr.4940.
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Dalība karagājienos un kaujās: Latvijas atbrīvošanas karā piedalās 
no 01.06. līdz 05.07.1919.g. kaujās no Vidrižiem līdz Rīgai pret Lan
desvēra karaspēku, no 16.11. līdz 29.11.1919.g. Zemgales atbrīvošanā 
kaujās pie Lielupes un Iecavas upes krastiem pret Bermonta karaspēku 
un Latgales frontē pret lielinieku karaspēku.

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.TZo., 4.šķ.Vo.(š), LAkpz, LAcpm. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 392.l.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 14.l., 

17.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 24.l., 48., 79., 99., 109., 116., 193., 376., 
382.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 26.l., 3., 18., 24., 28., 45., 265., 276., 
281., 349.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 61.l., 3., 5., 12., 112., 117., 160., 
253., 296., 397.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 64.l., 2., 74., 81., 157.lp.; 
Turpat, 1496.f., 1.apr., 6.l., 22.lp.; Turpat, 1497.f., 1.apr., 84.l., 442.
lp.; Turpat, 1501.f., 1.apr., 257.l., 342.lp.; Turpat, 1516.f., 1.apr., 20.l., 
44.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 1.l., 51., 65.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 
17.l., 1367.lp.; LVA, 430.f., 1.apr., 25.l., 10.lp.; Turpat, 1986.f., 2.apr., 
P4516.l., 1.33.lp.; Turpat, 1986.f., 1.apr., 17170. (uzraudzības) l.,  
1.38.lp.; Turpat, 2745.f., 3.apr., 362.l.; „No NKVD līdz KGB”. 
51.lpp.; „Izvestie 1941.gada 14.jūnijs”. 509.lpp.; „Es sapni par dzimte
ni pagalvī likšu”. I daļa. 382.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku 
likteņi Otrā pasaules kara gados”. 57.lpp.; A. Puče. „Jūs nekad viņu 
nenogalināsiet”. 250.lpp.

BALODIS Jānis Pētera d., virsleitnants, dzimis 10.08.1910.g. 
Cēsu apriņķī Vecpiebalgas pagasta „Anēņos”. Līdz arestam dzīvo Val
mieras rajonā Brenguļu pagasta „Silgaiļi”.

Vispārējā izglītība: 1928.g beidzis Rīgas 4.ģimnāziju.
Dienesta gaita: 25.02.1929.g. no Cēsu KAPe iesaukts obligātajā 

karadienestā un ieskaitīts 8.Daugavpils KP, 3.KR. 02.05.1929.g. 
paraksta svinīgo solījumu. 08.05.1929.g. InsR uzsāk apmācī
bu. Kursu nepabeidz, jo kārto iestājpārbaudījumus mācībām KS. 
27.09.1929.g. uzsāk mācības KS Kājnieku nodaļā (turpmāk – KN). 
28.08.1930.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 01.09.1931.g. beidz KS 
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un nosūtīts turpmākam dienestam uz 9.Rēzeknes KP, kur ieskaitīts 
2.KR. 24.04.1932.g. pārcelts uz 1.LoR. 25.02.1933.g. pārcelts uz 
1.KR. 29.01.1934.g. pārcelts uz 3.LoR, kur 3.LoV iecelts VK amatā. 
13.08.1934.g. paraksta svinīgo solījumu. 22.09.1934.g. pārcelts uz 
7.KR, kur 3.KV iecelts VK amatā. 30.09.1934.g. pārcelts uz InsR, kur 
2.InsV iecelts VK amatā. 17.11.1934.g. saņem virsleitnanta dienesta 
pakāpi. No 31.08.1935.g. līdz 22.11.1936.g. pilda pulka tieslietu darb
veža amatu. 01.11.1936.g. pārcelts uz InsR, kur iecelts VK amatā. 
03.04.1937.g. ASK Rēzeknes nodaļā ievēlēts valdē, kur iecelts kasiera 
amatā. 05.09.1937.g. pārcelts uz 9.KR, kur 2.KV iecelts VK amatā. 
15.10.1937.g. pulka karavīru veikalā iecelts veikala pārziņa (turpmāk –  
VePā) amatā. 25.10.1937.g. pārcelts uz 2.KR, kur iecelts VK amatā. 
03.05.1938.g. uzdots pildīt Rēzeknes garnizona komandanta adjutanta 
(turpmāk – GarnKomA) a.p. 04.05.1938.g. pārcelts uz Rīgas garnizo
nu, kur iecelts GarnKomA amatā. 06.12.1939.g. pārcelts uz Kājnieku 
bateriju (turpmāk – KBt), kur iecelts baterijas komandiera palīga (turp
māk – BtKP) amatā. 01.01.1940.g.pārcelts uz 2.KR, kur iecelts rotas 
komandiera palīga (turpmāk – RKP) amatā. 16.05.1940.g. Janapoles 
nometnē papildus tiešajiem dienesta pienākumiem uzdots pildīt nomet
nes komandanta (turpmāk – NomKom) a.p. 25.07.1940.g. pulka virs
nieku bibliotēkā iecelts pārziņa amatā. 04.10.1940.g. norīkots 227.StP 
komandiera rīcībā. 25.10.1940.g. svītrots no 9.Rēzeknes KP virsnieku 
sarakstiem. 03.09.1940.g. ieskaitīts 227.StP. 07.10.1940.g. 227.StP 
iecelts VK amatā, bet vēlāk Prettanku lielgabalu baterijā (turpmāk – 
PtLBt) iecelts VK amatā. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli leitnanta 
dienesta pakāpē 227.StP apstiprināts VK amatā. 24.12.1940.g. 2.StR 
iecelts VK amatā, bet vēlāk pārcelts uz PtLBt, kur iecelts BtKP amatā. 
22.01.1941.g. ar Baltijas SKA pavēli atvaļināts un atbrīvots no ieņe
mamā amata. 12.02.1941.g. svītrots no 227.StP virsnieku sarakstiem. 
Līdz turpmākam ziņu nav. 10.01.1944.g. izsaukts uz Latviešu leģionā 
iesaukšanas komisiju. Iesaukšana atlikta. 20.05.1944.g. unteršturm
fīrera pakāpē ieskaitīts policijas vienībā. 1944.g. jūlijā dien Sevišķu 
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uzdevumu (soda) bataljonā bataljona komandiera adjutanta (turpmāk –  
BKA) amatā, bet vēlāk pārcelts uz 34.KP, kur 14.KR iecelts VK ama
tā. 16.11.1944.g. beidz 15.LDv prettanku bataljonā (turpmāk – PtBn) 
organizēto Prettanku artilērijas rotas komandiera kursu. Par turpmāko 
dzīves gājumu ziņu nav.

Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 
pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ. Vo., ANk.
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 395.l.; Turpat, 296.f., 1.apr., 35.l., 

6.lp.; Turpat, 1496.f., 1.apr., 16.l., 80., 189., 199., 424., 425.lp.; Turpat, 
1497.f., 1.apr., 231.l., 79.lp.; Turpat, 1497.f., 1.apr., 84.l., 116., 234., 
342.lp.; Turpat, 1497.f., 1.apr., 85.l., 110.lp.; Turpat, 1497.f., 1.apr., 
88.l., 38.lp.; Turpat, 1501.f., 1.apr., 89.l., 2., 357.lp.; Turpat, 1515.f., 
1.apr., 25.l., 72.lp.; Turpat, P180.f., 1.apr., 542.; LVA, 430.f., 1.apr., 
1032.l.; Turpat, 688.f., 1.apr., 1.l., 145.lp.;

Turpat, 688.f., 1.apr.  3.l., 38.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 15.l., 93., 
180.lp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules 
kara gados”.; „LKM” Latviešu leģionā iesaukto virsnieku saraksta 
152.rinda; Ziņas no V.Eihenbauma ievietojuma internetā. Nr.2551.

BALODIS Jānis Pētera d., administratīvais kapteinisleitnants, 
dzimis 25.01.1891.g. Cēsu apriņķī Līvu pagastā. Vēlāk dzīvo Vecpie
balgas pagastā.  1940./41.g. dzīvo Cēsīs, Pļavu ielā 4. 

Vispārējā izglītība: Beidzis Cēsu pilsētas skolu. Beidzis R.J.Švāna 
mūzikas skolu23. 

Dienesta gaita: 01.09.1915.g. mobilizēts armijā un nosūtīts 
uz DaugavpilsGrīvas cietoksni, kur ieskaitīts garnizona orķes
trī. 17.08.1917.g. pēc paša vēlēšanās pārcelts uz 7.Bauskas LStP. 
01.09.1917.g. paaugstināts kara ierēdņa pakāpē un iecelts orķestra 
vadītāja (turpmāk – OrVa) amatā. 28.02.1918.g. Valmierā nokļūst 

23 Dokumentāla pierādījuma nav.
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vācu gūstā. 10.09.1918.g. ierodas no gūsta un apmetas uz dzīvi Cē
sīs pie vecākiem. 08.03.1919.g. Lielinieku mobilizēts, nosūtīts uz 
Rīgu, kur ieskaitīts Rezerves pulkā (turpmāk – RezP) OrVa amatā.  
Lieliniekiem atkāpjoties, paliek Rīgā. 06.07.1919.g. iestājas LPV 
BS, ieskaitīts Vidzemes Dv un iecelts OrVa amatā. 30.08.1919.g. 
pārcelts uz Latgales Dv štābu, kur iecelts OrVa amatā. 16.09.1919.g. 
pārcelts uz 2.atsevišķo jātnieku eskadronu (turpmāk AJEs), kur 
iecelts OrVa amatā. 30.01.1920.g. pārcelts uz 12.Bauskas KP, kur 
iecelts OrVa amatā. 06.04.1922.g. saņem 5.šķiras kara ierēdņa pakāpi. 
22.07.1922.g. par nepareizu ziņu sniegšanu degradēts par 6.šķiras 
kara ierēdni. 15.08.1922.g. saņem 5.šķiras kara ierēdņa pakāpi. 
15.08.1924.g. saņem 4.šķiras kara ierēdņa pakāpi. 28.02.1926.g. Lat
gales Dv iecelts orķestra vecākā vadītāja (turpmāk – OrVVa) amatā. 
01.04.1931.g. pārcelts uz 10.Aizputes KP, kur iecelts OrVa amatā. No 
15.02. līdz 26.04.1937.g. Rīgā mācās Administratīvo virsnieku kursā. 
13.05.1937.g. paaugstināts administratīvā kapteinis – leitnants dienes
ta pakāpē. No 05.11. līdz 26.11.1937.g. piedalās Daudzevas apkārtnē 
notiekošajos Armijas manevros. No 06.09. līdz 21.09.1938.g. piedalās 
Vecmuižas apkārtnē notiekošajos Armijas manevros. 12.08.1940.g. 
piedalās Virsnieku un kājnieku artilērijas nometnē. 01.10.1940.g. 
ieskaitīts 285.StP. 21.10.1940.g. 285.StP iecelts pulka kapelmeistara 
amatā. 25.10.1940.g. svītrots no 10.Aizputes KP virsnieku sarak
stiem. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli 3.šķiras intendanta pakāpē 
apstiprināts pulka kapelmeistara amatā. 1942.g. policijas darbinieks. 
01.02.1946.g. arestēts un tiesāts. Apsūdzības formulējums: „Šucmanis, 
piedalījies psihiski slimo cilvēku nošaušanā Strenčos.” Par turpmāko 
dzīves gājumu ziņu nav.

Dalība karagājienos un kaujās: Par dalību 1.pasaules karā ziņu 
nav. Latvijas atbrīvošanas karā piedalās no 10.04. līdz 11.08.1920.g. 
Latgales frontē pie Drisas, bet no 21.08.1920.g. līdz 22.02.1921.g. pie 
Latvijas – Lietuvas robežas kaujā pret Lielinieku karaspēku.

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.TZo.,5.šķ.Vo., LAkpz, LAcjpm. 
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Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 394.un 398.l.; Turpat, 1498.f., 1.apr., 
28.l., 170., 193., 358.lp.; Turpat, 1498.f., 1.apr., 29.l., 332.lp.; Turpat, 
1498.f., 1.apr., 31.l., 485.lp.; Turpat, 1498.f., 1.apr., 131.l., 67.lp.; Tur
pat, 1515.f., 1.apr., 25.l.; LVA, 28.f., 1.apr., 1.l., 50.lp.; Turpat, 356.f., 
1.apr., 1.l., 36.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 15.l., 93.lp.; Turpat, 1986.f., 
1.apr., 34709.l. 

BALODIS Kārlis Nikolajs Jāņa d., leitnants, dzimis 24.04.1918.g. 
Rīgā.

Vispārējā izglītība: 1937.g. beidzis Franču liceja ģimnāziju.
Dienesta gaita: 30.06.1937.g. iesaukts karadienestā un ieskaitīts 

Mīnu divizionā (turpmāk – MīD), kur nokārto iestājpārbaudījumus mā
cībām jūrniecības macību iestādē. 03.09.1937.g. ieskaitīts jūras kadetu 
sastāvā. 23.09.1937.g. piekomandēts Eskadras štābam, bet vēlāk no
sūtīts mācību komandējumā uz Francijas kara jūrskolu. 01.09.1939.g. 
beidz Francijas kara jūrskolu, saņem leitnanta dienesta pakāpi un 
nosūtīts turpmākam dienestam uz Flotes štābu. 17.09.1940.g. svītrots 
no Flotes pārvaldes virsnieku sarakstiem kā ieskaitītu Baltijas flotes 
Liepājas kara jūras bāzē. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 400.l.; Turpat, 1474., 1.apr., 38.l., 
76.lp.; LVVA, 1528., 1.apr., 23.l., 185.lp.; LVVA, 4964, 1.apr., 25.l., 
31. un 33.lp.; LVVA, 4964, 1.apr., 50.l., 57.lp.

BALODIS Miķelis24 Mārtiņa d., leitnants, dzimis 14.05.1900g. 
Aizputes apriņķī Valtaiķu pagastā. 

Vispārējā izglītība: Beidzis 6 klasīgo pamatskolu. 
Dienesta gaita: 27.11.1919.g. iesaukts LA un ieskaitīts 12. Bauskas 

KP. 01.11.1920.g. saņem dižkareivja dienesta pakāpi. 01.03.1921.g. 
saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 14.01.1922.g. saņem seržanta dienesta 
pakāpi. 15.01.1922.g. pēc obligātā karadienesta paliek virsdienestā 

24 saukts Balodis II.
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instruktora amatā. 01.03.1924.g. saņem virsseržanta dienesta pakā
pi. 1926.g. pabeidz Sakaru dienesta virsdienesta instruktora kursu. 
01.03.1931.g. virsseržanta pakāpē iecelts telefona mehāniķa amatā. 
18.11.1933.g. saņem virsniekvietnieka dienesta pakāpi. No 14.10. līdz 
20.10.1937.g. kārto iestājpārbaudījumus mācībām KS. 30.10.1937.g. 
uzsāk mācības KS. 27.08.1938.g. saņem kadetkaprāļa dienesta pa
kāpi. 01.09.1939.g. beidz KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un 
nosūtīts turpmākam dienestam uz 12. Bauskas KP, kur ieskaitīts InsR. 
01.12.1939.g. InsR uzdots pildīt VK a.p. 29.12.1939.g. InsR iecelts 
VK amatā. No 20.08. līdz 09.09.1940.g. atrodas pulka vasaras nometnē 
Sevišķu uzdevumu rotā (turpmāk – SUR). 10.09.1940.g. iedalīts 227.
StP. 11.09.1940.g. dodas 227.StP komandiera rīcībā. 07.10.1940.g. ie
skaitīts Sakaru rotā (turpmāk – SaR), kur jātnieku izlūkvadā (turpmāk –  
JIzV) iecelts VK amatā. 25.10.1940.g. svītrots no 12.Bauskas KP 
virsnieku sarakstiem kā iekļautu 24.TSK. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK 
pavēli leitnanta pakāpē 227.StP apstiprināts VK amatā. 1941.g. jūnijā 
dezertē no dienesta. No 1942.g. marta līdz aprīlim dien policijas rezer
ves bataljonā (turpmāk – PolRezBn). No 1942.g. aprīļa līdz jūnijam 
dien 18. Kurzemes KDBn 1.KDR. No 1942.g. no jūnija līdz oktobrim 
dien 268. Ērgļu KDBn 1.KDR. No 1942.g. oktobra līdz 1943.g. de
cembrim 268. Ērgļu KDBn dien 3.KDR RK un bataljona komandiera 
adjutanta amatā (turpmāk – BKA). No 1944.g. janvāra dien 22. Dau
gavas KDBn. 07.02.1944.g. 22. Daugavas KDBn sastāvā iekļauts  
2. Liepājas policijas pulkā (turpmāk – PolP). 31.08.1944.g. pārcelts uz 
1. Rīgas PolP. 11.10.1944.g. pulka sastāvā ar kuģi „Mimi-Horn” dodas 
uz Vāciju. 1945.g. maijā nokļūst rietumu sabiedroto gūstā. 

Pēckara periods: 1945.g. jūlijā ievietots internēto latviešu leģiona 
Auerbahas nometnē. 12.03.1946.g. atbrīvots un uzturas Vācijā, bet 
vēlāk dodas uz ASV. Līdz turpmākam ziņu nav.  

M.Balodis miris 29.07.1986.g. Linkolnā, Nebraskas štatā, ASV. 
Dalība karagājienos un kaujās: Latvijas atbrīvošanas karā piedalās 

no 1920.g. Latgales frontē kaujās pret Lielinieku karaspēku. 2.pasaules 
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karā karadienestu pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu 
nav. 

Apbalvojumi: Latvijas: TZo. 2.pakāpes goda zīme, LAkpz, LAcpm. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 403.lp.; Turpat, 1500.f., 1.apr., 23.l., 

384., 387., 408.lp.;
Turpat, 1500.f., 1.apr., 24.l., 380., 386.lp.; Turpat, 1500.f., 1.apr., 

26.l., 485., 716., 762.lp.; Turpat, 1500.f., 1.apr., 27.l., 492., 505.lp.; 
Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 75.lp.; LVA, 356.f., 1.apr., 1.l., 27.lp.; Tur
pat, 688., 1.apr., 5.l., 162.lp.; Turpat, 688.f., 1.lp., 6.l., 25.lp.; Turpat, 
698.f., 1.apr., 15.l., 93., 182.lp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku 
likteņi Otrā pasaules kara gados”.; V.Ozols. „Torna Pomerānija Auer
bacha”. 418.lpp.; Ziņas no V.Eihenbauma ievietojuma internetā pie B 
burta. Nr.1536.

BALODIS Nikolajs Ernests Dāvja d., kapteinis, dzimis 
23.08.1901.g. Rīgā ierēdņa ģimenē25. 1940./41.g. dzīv. Rīgā, Ķiršu 
ielā 11. 

Vispārējā izglītība: Beidzis 5 klašu vidusskolu. 
Dienesta gaita: 13.06.1919.g. iestājas LPV BS un ieskaitīts 4.atse

višķā bataljonā (turpmāk – AtsBn). 1919.g. augustā AtsBn sastāvā ie
kļauts 8.Daugavpils KP. 03.11.1919.g. pie Bolderājas zem ļoti spēcīgas 
pretinieka uguns vada karavīru nodaļu uzbrukumā, ieņem ienaidnieka 
pozīcijas, iegūst ložmetēju. Pateicoties N. Baloža vadītajai nodaļai, 
glābj rotu no kritiska stāvokļa. N. Balodim par kauju piešķirts 3.šķ.LKo 
Nr.2056. 05.11.1919.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 1920.g. febru
ārī pārcelts uz Kurzemes Dv štābu. 1920.g. jūlijā uz telefonistu kursa 
laiku piekomandēts Kurzemes Dv štāba Sakaru komandai (turpmāk –  
SaKo). 13.08.1920.g. pārcelts uz Apsardzības ministrijas (turpmāk 
AM) Ēku un būvju valdes Rīgas nodaļu. 21.11.1920.g. uzsāk mācības 
KS. 01.12.1921.g. saņem kadetkaprāļa dienesta pakāpi. 01.09.1921.g. 

25 Baidoties, ka neuzņems Kara skolā, uzdevies, ka dzimis 13.02.1899.g.
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pabeidz KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam 
dienestam uz 6.Rīgas KP, kur ieskaitīts 1.KR. 24.10.1922.g. 1.KR 
2.KV iecelts VK amatā. 01.03.1923.g. pārcelts uz InsR, kur iecelts 
VK amatā. 19.09.1923.g. uz mēnesi piekomandēts 1.rezervistu rotai 
VK amatā. 17.02.1924.g. InsR uzdots pildīt RK a.p. 16.09.1924.g. uz 
mēnesi piekomandēts 1.rezervistu rotai VK amatā. 02.11.1924.g. InsR 
iecelts VK amatā. 17.11.1925.g. saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 
06.12.1926.g. pārcelts uz 3.Jelgavas KP, kur ieskaitīts 1.KR. No 05.05. 
līdz 25.06.1927.g. piekomandēts 3.KR. No 08.10. līdz 28.11.1927.g. 
mācās Rīgā rīkotajā Gāzu virsnieku kursā. 01.12.1927.g. uzsāk mācī
bas Virsnieku kursā. 01.09.1928.g. pēc kursa beigšanas atgriežas pulkā 
iepriekšējā amatā. 06.09.1928.g. pārcelts uz InsR VK amatā. No 03.11. 
līdz 01.12.1928.g. InsR uzdots pildīt RK a.p. 17.11.1929.g. saņem 
kapteinisleitnants dienesta pakāpi. 24.03.1930.g. komandēts uz AvP, 
kur AvS ieskaitīts 1.(novērotājulidotāju) nodaļas apmācāmo sastāvā. 
17.11.1930.g. saņem kapteiņa dienesta pakāpi. 01.12.1931.g. pēc kursa 
beigšanas pārcelts uz AvP, kur ieskaitīts Latgales Dv Izlūkeskadriļā 
novērotājslidotājs amatā. 10.08.1932.g. pulkā uzdots pildīt virsnieku 
kluba pārziņa (turpmāk – VKlPār) a.p. No 20.02. līdz 22.02.1935.g. 
piedalās Olaines rajonā rīkotajos Rīgas garnizona ziemas manevros. 
1936.g. pārcelts uz Iznīcinātāju eskadriļu (turpmāk – IznE), kur iecelts 
EK amatā. 14.01.1937.g. pulkā ievēlēts zemākās GT par papildu lo
cekli. 05.03.1937.g. pulka Virsnieku klubā ievēlēts valdes priekšsēža 
(turpmāk – ValPrie) amatā. 10.04.1937.g. uz virsdienesta lidotāju 
instruktoru un rezerves lidotāju kursa laiku iecelts lektora vietnieka 
amatā, mācību priekšmetā – kara un aviācijas ģeogrāfija. 31.01. līdz 
13.02.1938.g. atrodas Rudbāržu karavīru atpūtas namā rīkotajā Fizis
kās audzināšanas un slēpošanas kursā. 08.12.1938.g. pulka Virsnieku 
klubā ievēlēts valdē. No 09.01. līdz 21.01.1939.g. atrodas Rudbāržu 
karavīru atpūtas namā rīkotajā Fizizskās audzināšanas un slēpošanas 
kursā. 06.02.1939.g. piekomandēts Armijas tiesai tiesas pagaidu lo
cekļa statusā. No 14.02. līdz 06.04.1939.g. piekmomandēts Armijas 



99

tiesai tiesas piesēdētāja amatā. 16.10.1939.g. nokārto galaeksāmenus 
un saņem kara lidotāja speciālista apliecību un tiesības. 12.12.1939.g. 
Cietušo lidotāju palīdzības fondā ievēlēts komitejā. 13.12.1939.g. 
pulka Virsnieku klubā ievēlēts valdē. 08.01.1940.g. pulkā ievēlēts 
virsnieku zemākajā GT. No 09.01. līdz 22.01.1940.g. atrodas Rudbāržu 
karavīru atpūtas namā rīkotajā Fiziskās audzināšanas un slēpošanas 
kursā. 05.01.1940.g. pulkā iecelts Instruktoru kluba revīzijas komisijas 
priekšsēža amatā. No 19.02. līdz 01.03.1940.g. Rīgā apmeklē Kara
spēka daļu audzināšanas pārraugu kursu. No 04.05. līdz 19.06.1940.g. 
mācās Augstākās karaskolas (turpmāk – AK) rīkotajā Rotas ko
mandiera kursā. 22.10.1940.g. iekļauts AvP štābā sastādītajā to vir
snieku sarakstā, kuri nav iedalīti SA karaspēka daļās, specialitātē –  
novērotājslidotājs. 30.10.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu no 
aktīvā karadienesta piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrīvošanu no 
ieņemamā amata AvP. 23.11.1940.g. svītrots no AvP virsnieku sarak
stiem. 05.01.1941.g. svītrots no LTA sarakstiem un nosūtīts uz Rīgas 
KAPe pārvaldes priekšnieka (turpmāk – PāPr) rīcībā. Pēc dienesta 
strādā Rīgas Celtniecības tresta mašīnu parkā materiālu apgādes daļas 
priekšnieka amatā. 1941.g. sākumā iesaistās Latvijas PSR “Osoavia-
him” Aerokluba dibināšanā. 

Arests: 02.06.1941.g. pieņemts lēmums par N. Baloža apcietināša
nu. Lēmuma pamatojums: „Caurskatot ienākušos NKVD materiālus 
par N. Baloža noziedzīgo darbību, konstatēju, ka 1919.g. LA sastāvā 
aktīvi cīnījies pret SA. Ulmaņa fašistiskās valdības laikā bijis kara – 
fašistiskās aizsargu organizācijas biedrs. Pēc pārliecības ģermanofīls, 
naidīgi noskaņots pret Padomju varu un partiju. Pēc Padomju varas 
nodibināšanas Latvijā, dienēdams LTA kapteiņa dienesta pakāpē tau-
tas armijā, liedza kareivjiem piedalīties no 18.07. līdz 21.07.1940.g. 
Rīgā organizētajā darbaļaužu demonstrācijā. Par politvadītājiem 
seržantu klātbūtnē teicis: „Gaisā mūs var uzvarēt, bet uz zemes nekad 
un es neļaušu, ka mani komandē arestanti, kurus izlaida sarkanie.” 
Nolēmu N. Balodi, dzīvojošu Ķiršu ielā 1 – 1, aizturēt un veikt pie 
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viņa kratīšanu.” 10.06.1941.g. pieņemts lēmums par N. Baloža ģime
nes izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR robežām. 14.06.1941.g. izsniegts 
arestēšanas un kratīšanas orders Nr.009026. 14.06.1941.g. sastādīts 
kratīšanas protokols, kurā teikts, ka N. Baloža dzīves vietas kratīšanas 
laikā paņemts nogādāšanai Lavijas PSR NKGB pārvaldē zobens, somu 
duncis un binoklis. Sūdzības un pretenzijas par protokolā neiekļauto 
priekšmetu pazušanu N. Balodis nav izteicis. Dzīvoklis aizzīmogots. 
14.06.1941.g. parakstīts ziņojums, ka N. Balodis un ģimene, t.s., 
māte, tante, sieva un 2 bērni, nodoti Torņkalna stacijā izvešanai26. 
19.06.1941.g. izrakstīta kvīts Nr.002711, ka zobens un somu duncis, 
kas piederējis N. Balodim, pieņemti noliktavā. 25.11.1941.g. notiek  
N. Baloža pratināšana. 19.12.1941.g. sastādīts akts, ka N. Balodis mi
ris Surmogas nometnē. Miršanas iemesls – asinsrites nepietiekamība. 
08.01.1942.g. pieņemts lēmums par N. Baloža izmeklēšanas lietas 
pārtraukšanu un lietas Nr.5329 nodošanu PSRS NKVD arhīvā.

Reabilitācija: ar Latvijas PSR prokurora 22.05.1989.g. lēmumu, 
par 08.01.1942.g. lēmuma par N. Baloža krimināllietas izbeigšanu, 
sakarā ar apsūdzētā nāvi, atcelts un krimināllieta izbeigta sakarā ar 
nozieguma neesamību. Dēlam Jurim uz Kansku 22.07.1990.g. nosūtīta 
izziņa par to, ka 22.05.1989.g. tēvs ir reabilitēts. 

Sabiedriskās organizācijas: bijis Latvijas IeM aizsargu organizā
cijas biedrs.

Dalība karagājienos un kaujās: Latvijas atbrīvošanas karā piedalās 
no 08.10. līdz 30.11.1919.g. kaujās pie Rīgas un Jelgavas pret Bermon
ta karaspēku un no 31.01. līdz 04.02.1920.g. kaujās Latgales frontē 
pret Lielinieku karaspēku.

Apbalvojumi: Latvijas: 3.šķ.LKo, 5.šķ.TZo., 4.šķ.Vo.(š)., LAkpz, 
LAcpm.

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 404.l.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 14.l., 
8.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 24.l., 71., 109., 376.lp.; Turpat, 1477.f., 

26 Izvests uz Molotovas apgabalu Usoļskas rajonu Surmogas nometni.
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1.apr., 26.l., 9., 38., 72., 162., 299., 349.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 
61.l., 12., 397.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 64.l., 2., 60., 91., 193., 200.lpp.; 

Turpat, 1491.f., 1.apr., 89.l., 17.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 18.l., 
60.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 1.l., 51., 65.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 
1.l., 51., 65.lp.; LVA, 430.f., 1.apr., 25.l., 10.lp.; Turpat, 1987.f., 1.apr., 
14081.pamatieta, 1.132.lp.; Turpat, 1987.f., 1.apr., 14081.(uzskaites) 
l., 1.18., 20., 25., 30., 121., 124., 132.lp.; „Izvestie 1941.gada 14.jū
nijs”. 455.lpp.; „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”. 58.lpp.; „Es sapni 
par dzimteni pagalvī likšu”. I daļa. 282.lpp.; „Latviešu Virsnieku ap
vienības arhīvs”. Jura Baloža vēstule. J.Melderis. „6000 latviešu virs
nieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 57.lpp.; E.Brūvelis. „Latviešu 
lidotāji zem svešiem karogiem”. 149.lpp.; Ziņas no V.Eihenbauma 
ievietojuma internetā pie A burta. Nr.2830. 

BALODIS Nikolajs Dāvida d., pulkvedisleitnants, dzimis 
25.06.1896.g. Vidzemes guberņas Valmieras apriņķa Kosas pagasta 
„Misaiņos” lauksaimnieka ģimenē. 1940./41.g. dzīvo Cēsīs, Sarka
narmijas ielā 22. 

Vispārējā izglītība: Pabeidzis 7 klašu vidusskolu. 1916.g pabeidzis 
uz Ņižņijnovgorodu evakuēto Rīgas garīgā semināra 3.kursu. LU stu
dējis tiesību zinātnes.

Dienesta gaita: 01.05.1916.g. Petrogradā iestājas Pāvila KS, kur 
ieskaitīts ķeizara Nikolaja II rotā. 1916.g. jūlijā saņem junkursapakš
virsnieks dienesta pakāpi. 1916.g. septembrī saņem portupejjunkurs 
dienesta pakāpi. 01.10.1916.g. pabeidz KS un saņem praporščika 
dienesta pakāpi. 15.10.1916.g. nosūtīts turpmākam dienestam uz 
38.Sibīrijas StP, kur ieskaitīts 8.StR. 20.12.1916.g. maršrotā iecelts 
RK amatā. 10.02.1917.g. pēc paša vēlēšanās pārcelts uz Latviešu 
strēlnieku rezerves pulku (turpmāk – LStRezP). 25.04.1917.g. pēc 
paša vēlēšanās pārcelts uz 5.Zemgales latviešu strēlnieku pulku (turp
māk – LStP), kur ieskaitīts ložmetēju „Maksima” komandā. 1917.g. 
jūnijā saņem podporučika dienesta pakāpi. 1918.g. februārī saņem 
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poručika dienesta pakāpi. 1918.g. februārī atvaļināts no karadienes
ta un līdz oktobrim dzīvo pie radiem Vitebskas guberņā Hrapovicu 
pagastā „Kruku” mājās. 20.10.1918.g. Lielinieku armijas mobilizēts 
ieskaitīts SA 26.StP ieroču meistara (turpmāk – IerMei) amatā. No 
15.12.1918.g. dien 26.StP štābā, bet decembra beigās dezertē un pie 
Paņevežas šķērso frontes līniju. No 01.01. līdz 15.04.1919.g. dien 
Šauļu apkārtnē esošajā Vācu karaspēka brigādes 52.komandā27. No 
15.04. līdz 01.06.1919.g. zem pieņemtā vārda un uzvārda – Pēteris 
Reiters dien Lietuvas armijā. 11.06.1919.g. iestājas LPV BS, kur 
ieskaitīts 4.bataljona ložmetējnieku komandā (turpmāk – LoKo). 
09.09.1919.g. pārcelts uz 8.Daugavpils KP, kur ieskaitīts ložmetējnie
ku rotā (turpmāk – LoR). 25.12.1919.g. pārcelts uz mācību komandu 
( turpmāk – MācKo), kur iecelts komandas priekšnieka (turpmāk – 
KoPr) amatā. 03.11.1919.g. saņem kapteinisleitnants dienesta pakāpi. 
16.03.1920.g. Alūksnes garnizonā uzņemas garnizona priekšnieka 
(turpmāk – GarPr) a.p. 11.07.1920.g. Alūksnes garnizonā iecelts GarPr 
amatā. 1920.g. martā saņem kapteiņa dienesta pakāpi. 01.11.1920.g. 
pārcelts uz Robežsargu divīziju (turpmāk – RoDv), kur ieskaitīts 
štābā Mācību komandā (turpmāk – MācKo), kur iecelts KoPr amatā. 
07.10.1921.g. uzsāk mācības Virsnieku kursā. 11.04.1922.g. pārcelts 
uz 5.Cēsu KP. 27.09.1922.g. pabeidz kursu, saņem KS beigušā statusu 
un nosūtīts uz 5.Cēsu KP, kur ieskaitīts 2.KR. 02.10.1922.g. pārcelts 
uz 4.KR, kur iecelts VK amatā. 10.10.1922.g. 4.KR uzdots pildīt RK 
a.p. 17.10.1922.g. 4.KR iecelts RK amatā. 08.05.1924.g. 2.KBn uz
dots pildīt BK a.p. No 20.07.1924.g. līdz 12.03.1925.g. piekomandēts 
Kara tiesai. 22.06.1925.g. saņem pulkvedisleitnants dienesta pakāpi. 
No 04.08.1925.g. līdz 12.02.1926.g. 5.Cēsu KP uzdots pildīt pulka 
komandiera palīga (turpmāk – PKP) a.p. 04.02.1926.g. pulka virsnieku 
GT apstiprināts GT priekšsēdētāja amatā. 12.02.1926.g. 2.KBn iecelts 
BK amatā. 19.04.1926.g. pārcelts uz Virsnieku kursu, kur 3.mācību 

27 „Generalkomande 52”.
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grupā uzdots pildīt grupas vadītāja (turpmāk – GV) a.p. 08.06.1927.g. 
norīkots uz Kara tiesu pagaidu locekļa statusā. 17.12.1928.g. pieko
mandēts 3.Jelgavas KP. No 04.01. līdz 03.09.1929.g. 3.Jelgavas KP 
1.KBn uzdots pildīt BK a.p. 03.09.1929.g. uzsāk mācības Bataljona 
komandiera kursā. 30.06.1931.g. pārcelts uz KS, kur Kājnieku nodaļā 
(turpmāk – KN) iecelts nodaļas priekšnieka (turpmāk – NPr) amatā. 
31.08.1931.g. pabeidz Bataljona komandiera kursu un dodas Karasko
las priekšnieka (turpmāk – KSPr) rīcībā. 12.10.1931.g. uzdots pieņemt 
KN. 09.04.1932.g. Virsniekvietnieku kursam uzdots pildīt RK a.p. No 
04.06. līdz 25.08.1932.g. KS uzdots pildīt Karavīru veikala pārrauga 
(turpmāk – KVeiPār) a.p. No 14.06. līdz 25.08.1933.g. KS uzdots 
pildīt KVeiPār a.p. 12.05.1934.g. uzdots vadīt šaušanas apmācību. 
09.06.1934.g. pabeidz Virsnieku strēlniecības kursu. 27.07.1934.g. 
pārcelts uz 4.Valmieras KP, kur iecelts BK amatā. No 22.08.1934.g. 
līdz 01.10.1935.g. piekomandēts KS, kur KN iecelts NPr amatā. 
01.10.1935.g. atsaukts uz 4.Valmieras KP un norīkots PK rīcībā, vēlāk 
pārcelts uz 11.Dobeles KP, kur iecelts Saimniecības priekšnieka (turp
māk – SmPr) amatā. 01.11.1936.g. iecelts BK amatā. No 16.03.1937.g. 
līdz 10.03.1938.g. periodiski pilda PK a.p. 03.04.1938.g. Daugavpils 
garnzizona pareizticīgo draudzē apstiprināts padomes priekšsēža ama
tā. 12.05.1938.g. pārcelts uz 10.Aizputes KP, kur iecelts BK amatā. 
No 06.09. līdz 21.09.1938.g..pulka sastāvā piedalās Vecmuižas rajonā 
rīkotajos armijas manevros. 10.01.1939.g. kā papildu locekli ievēl 
pulka virsnieku zemākā GT. No 07.02. līdz 19.05.1939.g. 10.Aizputes 
KP pilda PK a.p. No 08.02. līdz 20.05.1939.g. Zemgales Dv pilda in
tendanta a.p. No 15.03. līdz 19.04.1940.g. mācās Apgādes pārvaldes 
organizētajā Saimniecības virsnieka kursā. 1940.g. jūnijā 10.Aizputes 
KP iecelts SmPr amatā. 12.08.1940.g. pabeidz pulka Virsnieku un 
kājnieku artilēristu vasaras nometni. Vēlāk iesaistās pretošanās gru
pā. 27.09.1940.g. svītrots no LTA virsnieku sarakstiem kā iekļautu 
24.TSK. 28.09.1940.g. ieskaitīts 285.StP, kur 1.StBn iecelts BK amatā. 
02.10.1940.g. Zemgales Dv komandieris ziņo Armijas komandierism, 
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ka plt. N.Balodis iedalīts 285. StP, bet pagaidām paliek piekomandēts 
10.Aizputes KP SmPr amatā. 10.11.1940.g. svītrots no 10.Aizpu
tes KP virsnieku sarakstiem un dodas 285.StP komandiera rīcībā. 
15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli 285.StP apakšpulkveža dienesta 
pakāpē iecelts BK amatā. 1941.g. jūnija beigās izbēg no Litenes no
metnes un dodas pie pazīstama Cēsu slimnīcas ārsta, kur Cēsu slimnīcā 
paslēpts slimnieka statusā. 1941.g. jūlija sākumā atgriežas Rīgā. Līdz 
turpmākam ziņu nav. 1944.g. rudenī dodas bēgļu gaitās uz Vāciju, kur 
apmetas Libekā. 

Pēckara periods: 1945.g. maijā apmetas Mēdzenes nometnē. Pēc 
atbrīvošanas paliek dzīvot Vācijā. Līdz turpmākam ziņu nav. N.Balo
dis miris 16.04.1957.g. Libekā, Vācijā.

Dalība sabiedriskās organizācijās: No 1934.g. studentu korporā
cijā „Lettonia” filistrs.

Dalība karagājienos un kaujās: a) 1.pasaules karā piedalās no 
20.04.1917.g. līdz 1918.g. janvārim kaujās Rīgas frontē pie Kalncie
ma un Ložmetēju kalna pret Vācu armiju. Latvijas atbrīvošanas karā 
piedalās no 09.10. līdz 30.11.1919.g. kaujās no Rīgas līdz Jelgavai pret 
Bermonta karaspēku, no 31.01. līdz 04.02. 1920.g. kaujās Latgales 
frontē pret Lielinieku karaspēku. Par dalību 2.pasaules karā ziņu nav. 

Apbalvojumi: Latvijas: 3.šķ.LKo, 4.un 5.šķ.TZo, LAkpz, LAcpm.
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 405.l.; Turpat, 1471.f., 1.apr., 50.l., 

20.lp.; Turpat, 1471.f., 1.apr., 51.l., 64.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 
26.l., 28.lp.; Turpat, 1498.f., 1.apr., 29.l., 115.,190.,332.lp.; Turpat, 
1498.f., 1.apr., 30.l., 43.,109.,169.lp.; Turpat, 1498.f., 1.apr., 31.l., 
112., 484., 485.,493.lp.; Turpat, 1498.f., 1.apr., 131.l., 517.; Turpat, 
1499.f., 1.apr., 235.l., 379.; Turpat, 1527.f., 1.apr., 21.l., 16.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 1.l., 64.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 23.l., 193.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 17.l., 1243.lp.; Turpat, 3227.f., 1.apr., 82.l., 95.lp.; Tur
pat, 4969.f., 1.apr., 37.l., 6.lp.; LVA: 28.f., 1.apr., 1.l., 110.lp.; Turpat, 
356.f., 1.apr., 1.l., 6.lp.; Turpat, 698.f., 1.l., 15.l., 93.lp.; „Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieri”. 59.lpp.; „Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918.  
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1940”. 84.lpp.; „Latv. karavīrs 2.pasaules kara laikā”. I daļa 190.
lpp. I.Veigners. „Latvieši rietumzemēs”. 606.lpp.; Žurnāls „Kadets”. 
1993.g. Nr.20. 84.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi 
Otrā pasaules kara gados”. 170.lpp.; Ziņas no ārzemēs dzīvojošā  
J.T. Beldava raksta.

BALODIS Pēteris Artūrs Jāņa d., kapteinis, dzimis 21.06.1907.g. 
Rīgas apriņķī Mālpils pagastā. 

Vispārējā izglītība: Izglītojies Rīgas pilsētas 1. vidusskolā.
Dienesta gaita: 1928.g. uzsāk mācības KS. 01.09.1930.g. pabeidz 

KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam dienes
tam uz 6.Rīgas KP. 12.09.1933.g. uzdots pildīt VK a.p. 18.08.1934.g. 
paraksta karavīra svinīgo solījumu. 01.04.1937.g. atbrīvots no pulka 
adjutanta palīga (turpmāk – PAP) a.p. No 22.05. līdz 06.09.1937.g. 
pulkam atrodoties Salaspils nometnē, Apsardzes rotā iecelts VK ama
tā. 20.09.1937.g. pulkā iecelts vēstures pārziņa amatā. 20.06.1938.g. 
Autotanku pulkā (turpmāk – ATP) pēc eksāmenu nokārtošanas sa
ņem 2.kategorijas auto vadītāja tiesības. No 14.07. līdz 22.11.1938.g. 
pulkā pilda fiziskās audzināšanas instruktora (turpmāk – FAI) amatu. 
30.11.1938.g. piekomandēts Armijas Ekonomiskam veikalam (turp
māk – AEV). 11.11.1939.g. pārcelts uz AEV. 23.11.1939.g. pieko
mandēts AEV veikala Rēzeknes nodaļai, kur uzdots pildīt NPr a.p. 
17.11.1939.g. saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 02.02.1940.g. pār
celts uz AEV Rēzeknes nodaļu, kur iecelts NPr amatā. 08.08.1940.g. 
saņem kapteiņa dienesta pakāpi. 02.10.1940.g. no AEV norīkots 
Latvijas PSR Tirdzniecības tautas komisariāta rīcībā un Rēzeknes 
nodaļa pārdēvēta par Rēzeknes Universālveikalu. 09.10.1940.g. izdota 
Baltijas SKA pavēle par atvaļināšanu. 18.10.1940.g. izdota pavēle par 
atvaļināšanu no aktīvā karadienesta piemērota amata trūkuma dēļ SA 
un atbrīvošanu no ieņemamā amata AEV. 25.11.1940.g. svītrots no 
LTA virsnieku sarakstiem kā atvaļinātu un līdz turpmākam rīkojumam 
nosūtīts uz Rēzeknes Kara komisariātu (turpmāk – KKom) un norīkots 
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Kara Komisariāta priekšnieka (turpmāk – KKomPr) rīcībā. Līdz turp
mākam ziņu nav. 30.04.1943.g. iesaukts Latviešu leģionā, kur ieskai
tīts 15.LDv štābā. 26.05.1943.g. apstiprināts hauptšturmfīrera dienesta 
pakāpē. 09.11.1944.g. ieskaitīts 34.KP, kur 2.KBn iecelts BK amatā. 
30.01.1945.g. saņem šturmbanfīrera dienesta pakāpi. 1945.g. martā un 
aprīlī 34.KP 1.KBn pilda BK amatu. Neilgi pirms kapitulācijas pilda 
pulka komandiera (turpmāk – PK) amatu. 1945.g. maijā padodas Rie
tumu sabiedroto gūstā.

Pēckara periods: No 1945.g. maija līdz septembrim atrodas 
internēto latviešu leģiona nometnēs Hagenovā un Pūtlosā, Vācija. 
No 1945.g. septembra līdz 1946.g.maijam atrodas internēto latviešu 
leģiona nometnē Zēdelhemā, Beļgija. Pilda 2.nometnes komandanta 
amatu. 1951.g. pārceļas uz Angliju, bet vēlāk dodas uz Kanādu. P. 
Balodis miris 01.01.1978.g., būdams ciemos pie meitas Ņujorkā, ASV. 
Pārpelnots un apbedīts Brāļu kapos Katskiļos. 

Sabiedriskās organizācijas: Zēdelhemas nometnē piedalās „Dauga
vas vanagu fonda (turpmāk – DV) dibināšanā un iecelts par tās valdes 
locekli. Vēlāk darbojas Latviešu Centrālā padomē (turpmāk – LCP), 
LNP un DV valdē Vācijā. DV Kanādas nodaļā bijis valdes priekšsēdis. 
Darbojies DV Toronto nodaļā.  Bijis LVA Kanādas nodaļas biedrs un 
studentu korporācijas Lettonia biedrs. 

Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 
pilda Vācu armijā un ir ziņas, ka piedalījies kaujās Rietumprūsijā pie 
Nakeles, Pomerānijā u.c. 

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.Vo9š, Vācijas: I un II pakāpes DzK.
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 410.l.; Turpat, 296.f., 1.apr., 31.l., 

20.lp.; Turpat, 1303.f., 1.apr., 4.l., 13.lp.; Turpat, 1478.f., 1.apr., 31.l., 
152.lp.; Turpat, 1483.f., 3.apr., 16.l., 6., 27.,153.lp.; Turpat, 1494.f., 
1.apr., 17.l., 240.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 21.l., 72., 113., 236.lp.;

Turpat, 1494.f., 1.apr., 22.l., 146., 256., 268.lp.; Turpat, 1494.f., 
1.apr., 167.l., 309.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 268.l., 541.lp.; Turpat, 
1515.f., 1.apr., 25.l., 45., 56.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 3.l., 107.lp.; 
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Turpat, 1528.f., 1.apr., 188.l., 7.lp.; Turpat, P1000.f., 1.apr., 3.l., 394.
lp.; LVA, 2182.f., 1.apr., 9.l., 29.lp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnie
ku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 170.lpp.; U.I.Sietiņš. „Par zemi, 
ko mīlam”. 26.lpp.; I.Veigners. „Latvieši Rietumzemēs”. 606.lpp.; 
Ziņas no žurnāla „Kadets”. Nr.7. (1978.g.) 64.lpp.

BALODIS28 Pēteris Jura d., leitnants, dzimis 12.07.1911.g. 
Daugavpils apriņķī Vīpes pagasta „Lamanās” zemnieka ģimenē. 

Vispārējā izglītība: 1932.g. pabeidz Jēkabpils valsts ģimnāziju. 
Dienesta gaita: 30.03.1933.g. no Daugavpils KAPe iesaukts ob

ligātajā karadienestā un ieskaitīts 6.Rīgas KP, 3.LoR. 12.05.1933.g. 
pārcelts uz InsR, kur uzsāk mācības Ložmetējnieka instruktora kur
sā. 10.06.1933.g. paraksta svinīgo karavīra solījumu. 23.09.1933.g. 
pabeidz Ložmetējnieka instruktora kursu. 29.09.1933.g. saņem 
dižkareivja dienesta pakāpi. 26.02.1934.g. saņem kaprāļa dienesta 
pakāpi. 27.02.1934.g. atvaļināts no obligātā karadienesta un ieskaitīts 
rezervē. Dzīvo pie vecākiem. 12.04.1934.g. saņem virsniekvietnieka 
dienesta pakāpi. 07.08.1935.g. iestājas dienestā RoBr, kur ieskaitīts 
3.Jaunlatgales RoBn, 2.RoR sarga amatā. Dien uz Latvijas – Krievijas 
robežas. 30.09.1936.g. uzsāk mācības KS. 01.09.1938.g. pabeidz KS, 
saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam dienestam 
uz 12.Bauskas KP, kur ieskaitīts 1.KR. No 06.09. līdz 26.09.1938.g. 
piedalās pulka rīkotajos rudens manevros. 01.10.1938.g. 1.KR uzdots 
pildīt VK a.p. No 12.11.1938.g. līdz 18.09.1939.g. piekomandēts 
InsR, kur uzdots pildīt VK a.p. 01.12.1939.g. 1.KR iecelts VK amatā. 
27.03.1940.g. piekomandēts InsR un iecelts VK amatā. 21.06.1940.g. 
pārcelts uz InsR. 10.09.1940.g. nosūtīts uz 227.StP un norīkots PK 
rīcībā. 11.09.1940.g. ieskaitīts 227.StP, 2.StBn, kur prettanku lielga
balu vadā (turpmāk – PtLV) iecelts VK amatā. 18.10.1940.g. 2.StBn 
pārcelts uz LoR, kur 5.LoV iecelts VK amatā. 25.10.1940.g. svītrots 

28 saukts Balodis I.
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no 12.Bauskas KP virsnieku sarakstiem kā iekļautu 24.TSK sastāvā. 
15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli leitnanta dienesta pakāpē apstip
rināts VK amatā. 24.12.1940.g. pulkā pārcelts uz Prettanku lielgabalu 
bateriju (turpmāk – PtLBt), kur iecelts VK amatā. No 17.03. līdz 
04.04.1941.g. uz Vada komandiera kursa laiku piekomandēts 623.
vieglās artilērijas pulkam (turpmāk – VieAP). 01.07.1941.g. izsaukts 
uz pulka štābu, nodod dienesta ieroci un saņem apliecību par atvaļinā
šanu. 07.07.1941.g. reģistrējas Prefektūrā. 1941.g. jūlija beigās iestājas 
Rīgas pašaizsardzības vienībā, bet vēlāk pārcelts uz 1.Rīgas KDBn, 
kur 3.KDR iecelts VK amatā. 16.12.1941.g. rotas sastāvā iekļauts 
19. Latgales KDBn, kur 3. KDR iecelts VK amatā. 1942.g. janvārī 
pārcelts uz 18. Kurzemes KDBn, 1. KDR. 1942.g. maijā pārcelts uz 
266. Rēzeknes KDBn, 2. KDR. 29.06.1942.g. pārcelts uz 22. Daugavas 
KDBn, kur ieskaitīts 3. KDR. 01.12.1942.g. saņem virsleitnanta die
nesta pakāpi. 26.05.1943.g. virsleitnanta dienesta pakāpe pielīdzināta 
oberšturmfīrera dienesta pakāpei. 07.02.1944.g. 22.Daugavas KDBn 
sastāvā iekļauts 2. Liepājas policijas pulkā (PolP), kur 11. PolR ie
celts VK amatā. 04.07.1944.g. dodas atvaļinājumā, pēc atvaļinājuma 
ieskaitīts 266.Rēzeknes KDBn Veseļošanās rotā (turpmāk – VvesR), 
bet vēlāk pārcelts uz PolP „Kurzeme”, kur 3. PolBn iecelts RK amatā. 
12.10.1944.g. pulka sastāvā dodas uz Liepāju, no kurienes ar kuģi 
dodas uz Vāciju, un beigās nonāk Tornā. 13.11.1944.g. ieskaitīts pltn. 
Rusmaņa kaujas grupā (turpmāk – KG). 08.04.1945.g. pltn. Rusmaņa 
KG sastāvā no Svinemindes ar kuģi dodas uz Liepāju. Miķeļbākas 
apkārtnē notiekot apmācībām, sagaida Vācu armijas kapitulāciju. 

Arests: Pēc Vācu armijas kapitulācijas nonāk SA gūstā. 12.05.1945.g. 
P. Balodis pratināts par dienestu Latvijas armijā. 12.05.1945.g. pie
ņemts lēmums par P. Baloža nosūtīšanu uz NKVD speclēģeri. Lēmuma 
pamatojums: „Izskatot par P. Balodi savāktos materiālus, konstatēju, 
ka ir atmaskots, būdams SA virsnieks, pieņēmis zvērestu, dezertējis no 
SA un pārgājis ienaidnieka pusē, un līdz kara beigām cīnijās pret SA 
daļām. Nolēmu P. Balodi nosūtīt uz speclēģeri.” P. Balodis nosūtīts pie 
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Ļeņingradas esošajā “Ņevskaja Dubrova” speclēģerī, kur strādā Dub
rovas 2.HES. 19.09.1945.g. P. Balodis pratināts ar tulka palīdzību. Pra
tināšanas laikā iztaujāts par dienestu Latviešu leģionā. 05.10.1945.g.  
P. Balodis pratināts, bet vēlāk notiek konfrontācija ar „S”. 09.10.1945.g. 
pieņemts lēmums par P. Baloža arestēšanu. Lēmuma pamatojums: 
„Caurskatot materiālus par P. Baloža noziedzīgo darbību, konstatēju, 
ka pēc Rīgas virsnieku skolas beigšanas 1938.g. dienējis Latvijas 
armijā. Pēc Padomju varas nodibināšanas Latvijā bija pieņemts SA 
dienestā. 1941.g. jūlijā, kad SA veda niknas kaujas ar Vācu armijas 
daļām, P. Balodis kopā ar citiem bijušajiem LA virsniekiem par pret-
padomju darbību tika atvaļināts no SA. Atrodoties vāciešu okupētajā 
teritorijā un būdams nesamierināms Padomju varas ienaidnieks, vado-
ties no saviem politiskajiem uzskatiem, nostājās uz bruņotas cīņas ceļa 
ar SA daļām un Padomju varu. 1941.g. jūlijā brīvprātīgi iestājās, tā 
sauktajā, „latviešu brīvprātīgo vienībā” un tās sastāvā piedalījās soda 
ekspedīcijās. 1941.g. decembrī brīvprātīgi iestājās Vācu armijā un 
dienēja kā virsnieks policijas bataljonā līdz kapitulācijai. To apliecina 
triju liecinieku liecības. Vadoties no noskaidrotā, nolēmu P. Balodi 
arestēt un pārmeklēt.” 09.10.1945.g. pieņemts lēmums par drošības 
līdzekļa izvēli. Lēmuma pamatojums: „Caurskatot materiālus par 
P. Baloža noziedzīgo darbību, konstatēju, ka P. Balodis ir pietiekoši 
atmaskots par veiktajiem KPFSR KK 58-1. a. un 58-10. II pantos no-
teiktiem noziegumiem, kā arī ņemot vērā to, ka, atrodoties brīvībā, var 
slēpties no izmeklēšanas un tiesas, nolēmu par drošības līdzekli izvēlē-
ties – turēšanu apsardzībā, par ko, pret parakstu, paziņot arestētajam.” 
26.10.1945.g. lēmums apstiprināts un izsniegts arestēšanas un pārmek
lēšanas orderis Nr.1781. 29.10.1945.g. P. Balodis arestēts un aizpilda 
arestētā anketu29. 29.10.1945.g. sastādīts pārmeklēšanas protokols, 
kurā teikts, ka pie pārmeklēšanas nekas netika atrasts un, ka sūdzību 
un lūgumu nav. 29.10.1945.g. sagatavota ārsta izziņa: „Vesels, derīgs 

29 Vecāki miruši, sieva atrodas Vācijā.
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etapēšanai.” 30.10.1945.g. P. Baloža lietu pieņem NKGB Ļeņingra
das apgabala Izmeklēšanas daļas 6. nodaļas vecākais izmeklētājs. 
30.10.1945.g. P. Balodis pratināts no 23.00 līdz 23.40. 06.11.1945.g.  
P. Balodis pratināts no11.30 līdz 13.00, kuras laikā iztaujāts par ap
balvojumiem un kur dzīvojis pirms kara. 12.11.1945.g. P. Balodim 
uzrādīta apsūdzība, kurā teikts: „Caurskatot lietas Nr.930 materiālus, 
konstatēju, ka P. Balodis ir pietiekoši atmaskots nodevībā, vadoties no 
likuma nolēmu saukt P. Balodi pie atbildības par veiktajiem KPFSR KK 
58-1. a. pantā noteiktiem noziegumiem, par ko apsūdzētajam paziņot 
pret parakstu.” 12.11.1945.g. P. Balodis pratināts no11.15 līdz 22.00. 
19.11.1945.g. P. Balodis pratināts no13.40 līdz 14.50. 24.11.1945.g.  
P. Balodis pratināts no19.40 līdz 22.00. 26.11.1945.g. P. Balodis pra
tināts no21.50 līdz 23.30, kuras laikā iztaujāts par to, ko zina par “S” 
un “L” noziedzīgām darbībām. Liecina, ka „S” bijis kpt. un kopā die
nējuši no 1944.g. novembra, bet „L” bijis ārsts lt. pakāpē 266.frontes 
Bn un 2.Kurzemes PolP. 27.11.1945.g. pieņemts lēmums par aresta 
uzlikšanu P. Baloža mantām. 27.11.1945.g. sagatavots protokols par 
izmeklēšanas lietas pabeigšanu un izmeklēšanas materiālu uzrādīša
nu, kurā teikts: „Likumīgā veidā paziņoju P. Balodim, ka izmeklēšana 
viņa lietā pabeigta un materiāli ar apsūdzības rakstu nodoti proku-
roram, lai lietu nodotu tiesai. Turklāt apsūdzētajam izskaidroju viņa 
tiesības un iepazīstināju ar uz 60 lapām sastādīto izmeklēšanas lietas 
materiālu. Apsūdzētais no15.00 līdz 16.00 iepazinās ar to, pēc kā pa-
ziņoja, ka iepazinies ar materiāliem pilnīgi, visas liecības apstiprina, 
par vainīgu sevi atzīst un izmeklēšanas lietā tam nekas papildināms 
neesot un nekādu paziņojumu un lūgumu neesot.” 28.11.1945.g. sa
gatavots apsūdzības slēdziens, kurā teikts: „Celtajās apsūdzībās P. 
Balodis sevi par vainīgu atzinis, uzskatu izmeklēšanu par pabeigtu 
un iegūtos materiālus uzskatu par pietiekošiem, lai, vadoties no li-
kuma, lietu Nr.930 nodotu Ļeņingradas KA kara prokuroram lietas 
iztiesāšanai Kara tribunālā. P. Balodis līdz tiesai turēt apsardzībā 
NKGB Ļeņingradas apgabala pārvaldes cietumā. Uz tiesu izsaucams 
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P. Balodis un 4 liecinieki.” 30.11.1945.g. P. Baloža izmeklēšanas lieta 
nosūtīta Ļeņingradas KA prokurora vietniekam lietas izskatīšanai Kara 
tribunālā. 06.12.1945.g. Ļeņingradas KA kara prokurora vietnieks  
P. Baloža lietu Nr.930 nodod Ļeņingradas apgabala NKVD karaspēka 
Kara tribunālam. 10.12.1945.g. notiek Ļeņingradas apgabala NKVD 
karaspēka Kara tribunāla pirmstiesas sēde, kurā nolemj P. Baloža lietu 
izskatīt 14.12.1945.g. slēgtā sēdē, bez valsts apsūdzētāja un aizstāvja 
piedalīšanās un bez liecinieku izsaukšanas. Drošības līdzeklis līdz 
tiesai atstāts iepriekšējais. 14.12.1945.g. notiek Ļeņingradas apgabala 
NKVD karaspēka Kara tribunāla sēde. Tiesas sēdi atklāj 10.00. Sēdes 
vadītājs paziņo, par ko „B” tiesās, pārbauda apsūdzētā personību, 
nolasa apsūdzību, uzdod jautājumus, uzklausa atbildes, pēdējā vārdā  
P. Balodis lūdzis tiesu mīkstināt soda mēru. 11.00 tiesa aiziet ap
spriesties, bet 11.30 tiesa atgriežas un paziņo spriedumu, kurā teikts: 
„Izskatījām P. Baloža apsūdzības lietu un, pamatojoties uz KPFSR KK 
58-1. a. pantu, piespriedām P. Balodim 10 gadus brīvības atņemšanu 
LDN un, atsaucoties uz KK 31.panta a., b., c. un d. punktu pamata 
atņemt politiskās tiesības uz 5.gadiem bez mantas konfiskācijas, jo 
tādas nav. Termiņu skaitīt no 29.10.1945.g. Spriedumu var pārsūdzēt 
Ļeņingradas apg. NKVD karaspēka Kara tribunālā 72. stundu laikā 
pēc sprieduma kopijas saņemšanas. Drošības līdzeklis līdz sprieduma 
apstiprināšanai atstājams iepriekšējais.” 27.03.1946.g. P. Balodis 
etapēts uz soda izciešanas vietu. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav.

Reabilitācija: 26.09.1994.g. reabilitēts ar LR 03.08.1990.g. likumu.
Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 

pilda Vācu armijā. 1941.g. augustā piedalās Tomes mežu ķemmēšanā. 
1942.g. vasarā un 1943.g. augustā piedalās kaujās ar partizāniem Luc
kas rajonā. 1944.g. jūlijā piedalās kaujās pie Turmantiem.

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 411.l.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 16.l., 
93., 138., 166., 283., 290.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 17.l., 52., 54.lp.; 
Turpat, 1500.f., 1.apr., 25.l., 502., 525.lp.; Turpat, 1500.f., 1.apr., 
26.l., 512., 716.lp.; Turpat, 1500.f., 1.apr., 27.l., 180., 492.lp.; Turpat, 
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1500.f., 1.apr., 74.l., 38.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 54.lp.; Turpat, 
P180f., 1.apr., 32.l., 58.lp.; Turpat, P1000.f., 1.apr., 3.l., 9.lp.; LVA, 
27.l., 1.apr., 3.l., 19.lp.; Turpat, 688.f., 1.apr., 3.l., 12.lp.; Turpat, 688.f., 
1.apr., 5.l., 41.lp.; Turpat, 688.f., 1.apr., 6.l., 538.lp.; Turpat, 698.f., 
1.apr., 74.l., 38.lp.; Turpat, 1986.f., 1.apr., 44066.l. (pamatlieta), 1.81.
lp.; Turpat, 1986.f., 1.apr., 44066.l. (uzskaites), 1.16.lp.; „No NKVD 
līdz KGB”. 52 .lpp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā 
pasaules kara gados”. 170.lpp.; Ziņas no V.Eihenbauma ievietojuma 
internetā pie burta B. Nr.1532.

BALODIS Pēteris Pētera d., pulkvedisleitnants, dzimis 
21.11.1895.g. Cēsu apriņķī Patkules pagastā lauksaimnieka ģimenē. 

Vispārējā izglītība: vidējā izglītība.
Dienesta gaita: 27.06.1919.g. mobilizēts LPV BS un ieskaitīts 6. 

Rīgas KP. 05.10.1919.g. uzsāk mācības KS. 20.05.1920.g. pabeidz 
KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam dienestam 
uz 1.Liepājas KP, kur 7.KR iecelts VK amatā. 18.01.1921.g. nosūtīts 
uz Kara jurista kursu. 03.11.1921.g. piekomandēts 3.Jelgavas KP, 
kur LoR iecelts VK amatā. 09.12.1921.g. pārcelts uz 1. Liepājas KP 
štābu, kur iecelts Tieslietu darbveža (turpmāk – TiesDarb) amatā. 
30.11.1923.g. pārcelts uz Karatiesas pārvaldi (turpmāk – KTiesPe). 
01.12.1923.g. pabeidz Kara jurista kursu. 18.11.1924.g. saņem virs
leitnanta dienesta pakāpi. No 1926.g. kandidāts Karatiesas amatam. 
18.11.1927.g. saņem kapteiņa dienesta pakāpi. 01.06.1928.g. KTiesPe 
uzdots pildīt Kara virstiesas sekretāra a.p. No 24.04. līdz 04.06.1930.g. 
KTiesPe 2. nodaļā periodiski pilda NPr a.p. 06.06.1930.g. kā kandi
dāts apstiprināts Karatiesas amatam. No 18.07. līdz 31.08.1933.g. 
KTiesP uzdots pildīt Karatiesas sekretāra a.p. 02.08.1940.g. saņem 
pulkvedisleitnants dienesta pakāpi. No 1940.g. augusta pilda Armijas 
virstiesas sekretāra amatu. 03.10.1940.g. pavēle par atvaļināšanu no 
aktīvā karadienesta un atbrīvošanu no Karatiesas kandidāta amata kā 
neieskaitītu SA. 23.11.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu no aktīvā 
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karadienesta piemērota amata trūkuma dēļ SA,. 29.11.1940.g. svītrots 
no LTA sarakstiem un norīkots uz Rīgas KAPr rīcībā. Līdz turpmākam 
ziņu nav. 1943.g. dzīvo Rīgā. Līdz turpmākam ziņu nav. P. Balodis 
miris 28.05.1991.g. Soudertonā, ASV. 

Dalība karagājienos un kaujās: Latvijas atbrīvošanas karā piedalās 
no 08.10. līdz 13.11.1919.g. Rīgas aizstāvēšanas kaujās un no 16.11. 
līdz 29.11.1919.g. Kurzemes atbrīvošanas kaujās uz Lielupes un Ieca
vas upes krastiem pret Bermonta karaspēku. 

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ. Vo (š), LAkpz, LAcjpm.
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 412.l.; Turpat, 1303.f., 1.apr., 4.l., 

11.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 955.l., 21.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l. 
44.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 1.l., 2., 60.lp.; 

Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 1259.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 23.l., 
65.lp.; „Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918 1940”. 84.lpp. At
vaļinātā lt. Priedīša arhīvs – 9.lp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku 
likteņi Otrā pasaules kara gados”. 517.lpp.; Ziņas no V.Eihenbauma 
ievietojuma internetā pie burta B. Nr.1490.

BALODIS Rūdolfs Kārlis Pētera d., administratīvais pulkvedis –  
leitnants, dzimis 02.06.1887.g. Jaunjelgavas apriņķī Biržu pagasta 
dzirnavās “Leimaņi”. 

Vispārējā izglītība: Beidzis Jelgavas reālskolu. 1910.g. absolvējis 
RPI Ķīmijas fakultāti un saņēmis inženieratehnologa grādu. 

Dienesta un darba gaita: 12.07.1915.g. Petrogradā pabeidzis 
Galvenās intendantūras pārvaldes rīkoto Intendanta kursu un 7.šķiras 
kolēģijas sekretāra pakāpē ieskaitīts Maskavas Intendantūras pie
ņemšanas komisijas sastāvā. 1917.g. oktobrī demobilizēts. 1917.g. 
novembrī iestājas darbā Maskavā Ķīmiski Farmaceitiskā fabrikā, 
kur Želatīna izgatavošanas nodaļā iecelts nodaļas vadītāja amatā. 
1918.g. septembrī Maskavā atver Ķīmiski bakterioloģisko laborato
riju. 01.09.1920.g. pārtrauc savu darbību fabrikā un laboratorijā un 
atgriežas Latvijā. 25.09.1920.g. iesaukts LA, pāc kā atvaļināts līdz 
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turpmākam rīkojumam. Līdz turpmākam ziņu nav. 25.01.1923.g. 
pēc dienesta pakāpes noskaidrošanas esošā dienesta pakāpe pielī
dzināta kara ierēdņa pakāpei. 25.06.1924.g. uz brīva līguma pamata 
ieskaitīts dienestā un norīkots uz Galveno intendantūras pārvaldi 
(turpmāk – GintPe), kur uzdots pildīt Pastāvīgās mantu pieņemšanas 
komisijas locekļa a.p. 01.10.1924.g. Pastāvīgās mantu pieņemšanas 
komisijā (turpmāk – PMPK) uzdots pildīt inženiera a.p. 28.04.1925.g. 
Pastāvīgās mantu pieņemšanas komisijā uzdots izpildīt tehniķa a.p. 
22.05.1925.g. atzīts par derīgu karadienestam un ieskaitīts GIntPe, 
kur PMPK uzdots pildīt inženiera a.p. 12.07.1925.g. saņem 5.šķi
ras kara ierēdņa pakāpi. 08.02.1927.g. saņem 4.šķiras kara ierēdņa 
pakāpi. 16.02.1927.g. PMPK iecelts inženiera amatā. 01.11.1927.g. 
PMPK uzdots pildīt tehniķa – vecākā inženiera a.p. No 08.07.1929.g. 
līdz 01.09.1930.g. PMPK periodiski pilda Komisijas priekšsēdētāja 
a.p. 15.10.1930.g. Tehniskā komitejā uzdots pildīt Jaunākā inženiera 
a.p. No 04.07.1931.g. līdz 13.04.1932.g. PMPK periodiski Komisijas 
priekšsēdētāja a.p. 31.12.1931.g. KS pabeidz Administratīvā virsnieka 
kursu. 22.02.1932.g. esošā dienesta pakāpe pielīdzināta administratīvā 
virsleitnanta dienesta pakāpei. 22.09.1932.g. PMPK iecelts Jaunākā 
inženiera vietnieka amatā. 19.05.1933.g. pārcelts uz jaunnodibināto 
Apgādes pārvaldi (turpmāk – ApPe). 10.06.1933.g. uzdots ierasties 
Kara ministrijas ApPe un norīkots Intendantūras daļas priekšnieka 
rīcībā. 16.01.1934.g. Intendantūras daļā (turpmāk – IntDa), Tehniskā 
nodaļā (turpmāk – TehN) iecelts Jaunākā inženiera (turpmāk – JInž) 
amatā. 16.11.1935.g. saņem administratīvā kapteiņa dienesta pakāpi. 
01.10.1938.g. IntDa, TehN iecelts Inženiera amatā. 03.01.1939.g. 
IntDa, TehN iecelts Vecākā inženiera (turpmāk – VecInž) amatā. No 
26.06.1939.g. līdz 20.08.1940.g. IntDa, TehN periodiski pilda NPr 
a.p. 11.11.1939.g. saņem administratīvā pulkvedisleitnants dienesta 
pakāpi. 09.10.1940.g. izdota Baltijas SKA pavēle par atvaļināšanu. 
18.10.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu no aktīvā karadienes
ta piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrīvošanu no ieņemamā 
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amata ApPe IntDa. 27.10.1940.g. svītrots no Kara ministrijas ApPe 
virsnieku sarakstiem. 01.11.1940.g. ieskaitīts LTA Lkb atalgojumā. 
15.12.1940.g. svītrots no LTA Lkb visa veida atalgojuma sarakstiem. 
10.01.1941.g. svītrots no visiem LTA virsnieku sarakstiem kā atvaļi
nātu. Līdz turpmākam ziņu nav. 1944.g. dodas bēgļu gaitās uz Vāciju, 
bet vēlāk pārceļas uz ASV. Līdz turpmākam ziņu nav. 21.12.1957.g. 
miris un apbedīts Alentaunā, Pensilvānijas pavalsts, ASV.

Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā piedalās, bet par 
tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 414.l.; Turpat,1469.f., 1.apr., 7.l., 
90.lp; Turpat,1515.f., 1.apr., 4.l., 24.lp.; Turpat,1528.f., 1.apr., 3.l., 8., 
23., 25.lp.; Turpat,1528., 1.apr., 166.l., 169.lp.;

Turpat, 1528.f., 1.apr., 188.l., 7.lp.; „Latv. karavīrs 2.pasaules 
kara laikā”. I d. 195.lpp.; „Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918.  
1940”. 85.lpp.; I.Veigners. „Latvieši rietumzemēs”. 606.lpp.; J.Melde
ris. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 517.lpp.

BALTAKMENS Jānis Jāņa d., pulkvedisleitnants, dzimis 
12.06.1898.g. Valkas apriņķī Mēru pagasta „Kaķa” lauksaimnieka 
ģimenē. 

Vispārējā izglītība: 1918.g. uzsāka mācības Rīgas Vidēji tehniskā 
skolā Zemes ierīcības 1. kursā. 

Dienesta gaita: 25.05.1919.g. iestājas LPV BS, kur ieskaitīts 
3.Atsevišķā bataljonā (turpmāk – AtsBn). 16.08.1916.g. pārcelts uz 
3.Jelgavas KP, kur ieskaitīts LoR. 09.11.1919.g. uzsāk mācības KS. 
04.01.1920.g. uzdots pildīt NK a.p. 01.05.1920.g. saņem kadetkaprāļa 
dienesta pakāpi un 1.vada 2.nodaļā iecelts NK amatā. 20.05.1920.g. 
pabeidz KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam 
dienestam uz Zemgales Dv, kur Atsevišķā eskadronā (turpmāk – 
AtsEs) iecelts VK amatā. 1921.g. martā eskadrona sastāvā iekļauts 
jaunformējamajā JP. No 04.04. līdz 01.06.1921.g. Rīgā mācās Fizis
kās audzināšanas kursā. 26.06.1921.g. pārcelts uz Mācību eskadronu 
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(turpmāk – MācEs). 30.07.1921.g. pārcelts uz fiziskās audzināšanas 
instruktoru komandu, kur iecelts komandas priekšnieka amatā (turp
māk – KoPr). 02.08.1921.g. pārcelts uz Sakaru komandu (turpmāk –  
SaKo), kur iecelts Komandas priekšnieka palīga (turpmāk – KoPrP) 
amatā. 12.11.1921.g. SaKo uzdots pildīt Komandas priekšnieka (turp
māk – KoPr) a.p. No 12.11. līdz 19.12.1921.g. Rīgā mācās Fiziskās 
audzināšanas kursā. 22.09.1922.g. iecelts par Ierindas reglamenta 
izstrādāšanas komisijas locekli. 02.10.1922.g. MācEs uzdots pildīt 
Eskadrona komandiera (turpmāk – EsK) a.p. 10.10.1922.g. pārcelts 
uz 4.JEs, kur uzdots pildīt EsK a.p., Sapieru bataljonā (turpmāk –  
SpBn) nokārto pārbaudījumus. 29.10.1922.g. 29.okt. pulka tiesā norī
kots par rezerves tiesas locekli. 22.02.1923.g. pārcelts uz Instruktoru 
eskadronu (turpmāk – InsEs). 12.04.1923.g. InsEs uzdots pildīt EsK 
a.p. No 20.10.1923.g. līdz 04.09.1924.g. mācās Virsnieku kursā. Pēc 
kursa beigšanas iegūst KS beigušā statusu, atgriezies pulkā iepriekšējā 
amatā. 02.10.1924.g. piekomandēts Zemgales Dv štābam. 18.11.1924. 
saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 18.10.1924.g. Zemgales Dv štā
ba Operatīvā daļā (turpmāk – OpDa) uzdots pildīt Operatīvās daļas 
adjutanta (turpmāk – OpDaA) a.p. 13.02.1925.g. atsaukts uz JP, kur 
1.JEs uzdots pildīt EsK a.p. 01.10.1925.g. pārcelts uz 4.JEs, kur uz
dots pildīt EsK a.p. 16.10.1925.g. pārcelts uz 1.JEs, kur uzdots pildīt 
Eskadrona komandiera palīga (turpmāk – EsKP) a.p. 14.11.1925.g. 
pārcelts uz 2. JEs, kur iecelts EsKP amatā. 21.06.1926.g. saņem 
kapteiņa dienesta pakāpi. 20.08.1926.g. 2. JEs uzdots pildīt EsK a.p. 
07.12.1926.g. pārcelts uz Sapieruspridzinātāju komandu (turpmāk 
 SpSprKo), kur uzdots pildīt KoPr a.p. 13.06.1927.g. 2.Jātnieku 
divizionā (turpmāk – JD) uzdots pildīt diviziona komandiera (turp
māk – DK) a.p. 13.10.1927.g. 1.JEs iecelts EsK amatā. 02.12.1928.g. 
pārcelts uz InsEs, kur iecelts EsK amatā. 15.12.1928.g. 1.JD uzdots 
pildīt DK a.p. 27.12.1928.g. 2.JD uzdots pildīt DK a.p. 18.09.1929.g. 
1. JD uzdots pildīt DK a.p. 19.11.1930.g. 2. JD uzdots pildīt DK a.p. 
06.02.1932.g. pārcelts uz Zemgales Dv, Kur JEs iecelts EsK amatā. 
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No 29.01.1935.g. līdz 09.03.1936.g. periodiski atrodas dienesta ko
mandējumos Vabolē, Vīpē u.c. 27.07.1936.g. pārcelts uz JP, kur 3.JEs 
iecelts EsK amatā. 23.08.1936.g. uzsāk mācības AK rīkotajā Divizio
na komandiera kursā. 24.11.1936.g. slimības dēļ atsaukts uz JP. No 
06.03. līdz 30.07.1937.g. mācās AK rīkotajā Bataljona komandiera 
kursā. 24.03.1937.g. Latvijas Pareizticīgo baznīcas sinodes Daugav
pils garnizona pareizticīgo draudzes padomē iecelts Padomes priekš
sēdētāja amatā. 31.08.1937.g. 3.JEs iecelts EsK amatā. No 05.09. 
līdz 26.09.1937.g. piedalās Armijas rudens manevros. 02.10.1937.g. 
Rezerves virsniekvietnieku kursam nozīmēts kursa priekšnieka (turp
māk – KuPr) amatā. No 16.03.1938.g. 2.JD periodiski pilda DK a.p. 
No 01.04.1938.g. uz 6 mēnešiem iecelts pulka tiesas sastāvā. No 
23.08.1938.g. līdz 15.06.1939.g. mācās Jātnieku virsnieku kursā. 
24.03.1939.g. pārcelts uz InsEs, kur iecelts EsK amatā. No 24.05. 
līdz 31.05.1939.g. Rēzeknē piedalās 26.eksternās jāšanas sacīkstēs. 
02.09.1939.g. saņem pulkvedisleitnants dienesta pakāpi un pārcelts 
uz pulka štābu. 05.09.1939.g. pārcelts uz 3. JD, kur iecelts DK amatā, 
saņemot pakļautībā 5. JEs un Remonta eskadronu (turpmāk – RemEs). 
01.12.1939.g. pārcelts no Jelgavas uz pulka novietojumu Daugavpilī. 
09.12.1939.g. pulkā iecelts Karavīru audzināšanas vadītāja amatā. 
12.01.1940.g. pulkā ievēlēts virsnieku zemākā GT. 12.01.1940.g. Virs
nieku klubā ievēlēts valdē. No 18.02. līdz 04.03.1940.g. Rīgā mācās 
Militārās audzināšanas pārraugu kursā. 28.03.1940.g. JP iecelts Mili
tārās audzināšanas pārrauga amatā. 17.05.1940.g. pulkā organizētajam 
Riteņbraucēju rotu komandieru kursam norīkots pasniedzēja amatā. 
No 25.07. līdz 11.08.1940.g. JP periodiski pilda PK a.p. 12.08.1940.g. 
nodod JP komandēšanu. 26.08.1940.g. 2. JD uzdots pildīt DK a.p. 
27.09.1940.g. svītrots no JP virsnieku sarakstiem kā ieskaitītu 24.TSK. 
15.10.1940.g. ierodas 20.kavalērijas pulkā (turpmāk – KavP), kur ie
celts par Pulka komandiera palīgu saimniecības jautājumos (turpmāk –  
PKPSmJ). 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli apakšpulkveža pakāpē 
iecelts pulka komandiera palīga (turpmāk – PKP) amatā. 1941.g. 
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atvaļināts no karadienesta. 1942.g. februārī iestājas latviešu kārtības 
dienestā. 1942.g. jūnijā jaunformējamajam 271.Aizputes KDBn ie
celts BK amatā. 1942.g. jūlijā formē bataljonu. 01.03.1944.g. iesaukts 
Latviešu leģionā un ieskaitīts 3. RoP, kur 2.RoBn oberfīrera dienesta 
pakāpē iecelts BK amatā. 18.12.1944.g. uzņemas 33. KP komandēša
nu. 1945.g. janvārī dien 15. LDv štābā. 1945.g. februārī pārcelts uz 
15. LDv 33. KP, kur uzdots pildīt PK a.p. 1945.g. maijā nonāk ASV 
karaspēka gūstā.

Pēckara periods: No 1945.g. maija līdz septembrim atrodas 
Pūtlosā izvietotajā Internēto latviešu leģiona nometnē, Vācija. No 
1945.g. septembra līdz 1946.g. maijam atrodas Zēdelhemas Internēto 
latviešu leģiona nometnē Nr.2227, Beļģija. Pēc atbrīvošanas no gūsta 
dien ASV armijas palīgvienību 6913.sardžu un darba rotā VK amatā. 
Dzīvo Zofienvaldē, Pomerānijā, Grāfenvērā (Bavārijā).Vēlāk pārceļas 
uz Jaunzēlandi. 16.12.1968.g. miris Kraistčirčas pilsētā, Jaunzēlandē. 
19.12.1969.g. kremēts un apbedīts.

Dalība karagājienos un kaujās: Latvijas atbrīvošanas karā piedalās 
no 1919.g. oktobra līdz novembrim kaujās pie Viesītes un Daudzevas, 
no 16.11. līdz. 29.11. 1919.g. Kurzemes atbrīvošanas kaujās pie Liel
upes un Iecavas upes krastiem pret Bermonta karaspēku, no  1919.g. 
jūnija līdz septembrim kaujās Latgales frontē pie Borku satacijas un 
Līvāniem un no 1920.g. jūlija līdz augustam Latgales frontē pie Drisas 
un Drujas pret Lielinieku karaspēku. Otrā pasaules karā karadienestu 
pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.TZo, 4.šķ.Vo(š), LAkpz, LAcpm.
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 419.l.; Turpat, 296.f., 1.apr., 29.l., 

7.lp.; Turpat, 1497.f., 1.apr., 84.l., 103,lp.; Turpat, 1501.f., 1.apr., 263.l., 
80., 94., 378. un 333.lp.; Turpat, 1501.f., 1.apr., 265.l., 113.lp.; Turpat, 
1501.f., 1.apr., 268.l., 108., 217. un 247.lp.; Turpat, 1501.f., 1.apr., 
270.l., 20., 25., 88., 198. un 372.lp.; Turpat, 1501.f., 1.apr., 297.l., 
565.lp.; Turpat, 1527.f., 1.apr., 22.l., 21., 33. lp.; Turpat, 1527.f. –  
1.apr., 133.l., 25.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 23.l., 194.lp.; Turpat, 
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P180.f., 1.apr., 568.l. LVA, 698.f., 1.apr., 15.l., 75.lp.; J.Melderis. 
„6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 171.lpp.; 
„Latv. karavīrs 2.pasaules kara laikā”. II daļa. 244.lpp.; „Latvijas ar
mijas augstākie virsnieki 19181940”. 85.lpp.; I.Veigners. „Latvieši 
Rietumzemēs”. 606.lpp.; Žurnāls „Kadets”. Nr.3. (1972.g.) 68.lpp.

BALTIŅŠ Pēteris Kārļa d., virsleitnants, dzimis 27.05.1909.g. 
Rīgas apriņķī Daugavgrīvā virsnieka ģimenē. 1940.g. dzīvo Rīgā, Kap
seļu ielā 1 – 3. 1941. g. dzīvo Jelgavas apriņķī Tērvetes pagastā „Vilļi”. 

Vispārējā izglītība: 1929.g. pabeidz Rīgas pilsētas 1. ģimnāziju.
Dienesta gaita: 01.10.1929.g. no Rīgas KAPe iesaukts obligātajā 

karadienestā un nosūtīts uz Kurzemes artilērijas pulku (turpmāk – AP), 
kur 2.ABt ieskaitīts InsV rīkotajā apmācības kursā. 03.12.1929.g. pa
raksta svinīgo solījumu. 01.10.1930.g. pabeidz InsV rīkoto apmācības 
kursu. 28.02.1930.g. pārcelts uz Bruņoto vilcienu pulku (turpmāk – 
BrVP). 10.04.1930.g. saņem dižkareivja dienesta pakāpi un iecelts gru
pas komandiera (turpmāk – GK) amatā. No 1930.g. maija komandēts 
uz Virsniekvietnieku kursu. 01.10.1930.g. pabeidz Virsniekvietnieka 
kursu un saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 31.12.1930.g. atvaļināts no 
obligātā karadienesta. 24.12.1930.g. saņem seržanta dienesta pakāpi. 
08.01.1931.g. iestājas virsdienestā un nosūtīts turpmākam dienestam 
uz Smagās artilērijas pulku (turpmāk – SAP), kur iecelts lielgabala 
kaprāļa amatā. 11.02.1931.g. saņem virsniekvietnieka dienesta pakāpi. 
01.08.1931.g. pārcelts uz 6.Bt, kur iecelts zenītaparātu kaprāļa amatā. 
11.07.1932.g. pabeidz Zenītartilērija kursu. 06.08.1934.g. paraksta 
karavīra svinīgo solījumu. 15.02.1935.g. pārcelts uz Daugavgrīvas 
artilēriju30, kur 4.ABt iecelts mantziņa amatā. 04.10.1935.g. uzsāk mā
cības KS. 11.08.1937.g. pabeidz KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi 
un nosūtīts turpmākam dienestam uz 2.Ventspils KP. 04.11.1937.g. 

30 15.05.1935.g. Daugavgrīvas artilērija pārdēvēta par Krasta artilērijas pulku 
(turpmāk – KrAP). 
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izdota pavēle par pārcelšanu uz KrAP. 16.11.1937.g. ierodas KAP, kur 
5.KrABt iecelts VK amatā. 01.02.1938.g. piekomandēts Vidzemes AP, 
6.ABt. 06.10.1938.g. Daugavgrīvas kazarmju rajonā iecelts kazarmju 
rajona komandanta amatā. No 01.02. līdz 01.09.1939.g. piekomandēts 
Vidzemes AP. 15.09.1939.g. pārcelts uz Saimniecības bateriju (turp
māk – SmBt), kur uzdots pildīt BtK a.p. No 26.09. līdz 16.11.1939.g. 
Daugavgrīvas kazarmju rajonā pilda kazarmju rajona komandanta 
amatu. 12.10.1939.g. nokārto eksāmenus un saņem artilērijas virs
nieka kvalifikāciju. 06.11.1939.g. pārcelts uz 2.KrABt, kur iecelts 
VK amatā. 14.11.1939.g. pārcelts uz 5.KrABt, kur iecelts VK amatā. 
24.11.1939.g. pārcelts uz 2.KrABt, kur iecelts VK amatā un papildus 
tiešajiem dienesta pienākumiem uzdots pildīt baterijas komandiera 
palīga (turpmāk – BtKP) a.p. 30.12.1939.g. pārcelts uz Sakaru bate
riju (turpmāk – SaBt), kur iecelts VK amatā. No 30.12.1939.g. līdz 
16.03.1940.g. pārcelts uz 5.KrABt VK amatā un papildus tiešajiem 
dienesta pienākumiem uzdots pildīt BtKP a.p. 19.01.1940.g. Virsnieku 
klubā ievēlēts valdē. No 23.02. līdz 24.05.1940.g. pulkā uzdots pildīt 
Ķīmiskā dienesta virsnieka (turpmāk – ĶDVs) a.p. 23.02.1940.g. uz 
jaunkareivju apmācības laiku piekomandēts 4.KrABt apmācītāja ama
tā. 08.08.1940.g. saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 17.09.1940.g. 
svītrots no LTA un KrAP virsnieku sarakstiem kā ieskaitītu Sarkan
karogotās Baltijas flotes Liepājas jūras kara bāzes (turpmāk – JūKB) 
sastāvā. 24.09.1940.g. atvaļināts no karadienesta un apmetas pie 
sievas tēva Tērvetes pagastā. Līdz turpmākam ziņu nav. 1942.g. aprīlī 
Jelgavas 1.policijas iecirknī aizpilda iestāšanās anketu palīgpolicijā. 
Vēlāk izsaukts uz Rīgu un nosūtīts uz Krāslavu. 23.04.1942.g. iero
das Krāslavā jaunformēto 267.Rēznas KDBn, kur 1.KDR, 1.KDV 
iecelts VK amatā. 23.05.1943.g. apstiprināts oberšturmfīrera dienesta 
pakāpē. No 1943.g. decembra līdz 1944.g. janvārim dien 2.LBr, Pa
pildu bataljonā (turpmāk – PapBn). 18.01.1944.g. pārcelts uz Jelgavā 
izvietoto 15. apmācības un rezerves brigādi (turpmāk – ApmRBr). 
20.01.1944.g. pārcelts uz Bolderājā izvietoto Zenītartilērijas bateriju 
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(turpmāk – ZABt). 1944.g. oktobrī pārcelts uz 506.zenītartilērijas 
divizionu (turpmāk – ZAD), kur iecelts VK amatā. 09.05.1945.g. pēc 
Vācu armijas kapitulācijas daļa 506. ZAD karavīru ar 10 automašīnām 
dodas uz Rendas mežiem un izklīst. 

Pēckara periods un arests: 10.05.1945.g. kopā ar P. Baltiņu pa
liek 6 virsnieki un 2 kareivji. Līdz augusta beigām slēpjas Usmas 
ezera tuvumā, bet vēlāk izklīst. No 1945.g. septembra līdz 1946.g. 
oktobrim dzīvo nelegāli pie paziņām, piederīgiem un radiem Irla
vas pagastā, Bikstu pagastā, Rīgā, Aizputē un Madonas pagastā. No 
12.09. līdz 26.09.1946.g. dzīvo Madonas apriņķī Vietalvas pagasta 
Salas ciema „Tikuti”. 27.09.1946.g. dodas uz Rīgu. 13.10.1946.g. 
dodas uz Ventspili. 15.10.1946.g. P. Baltiņš aizturēts Ventspilī uz 
ielas par dzīvošanu bez nodarbošanās un noteiktas dzīves vietas. 
16.10.1946.g. sastādīts pārmeklēšanas akts, kurā iekļautas 11 pozī
cijas31. 16.10.1946.g. Ventspilī notiek P. Baltiņa pratināšana, kuras 
laikā nosaucis sešu virsnieku un divu kareivju uzvārdus, ar kuriem 
kopā slēpies Rendas mežos. 17.10.1946.g. Ventspilī notiek P. Baltiņa 
pratināšana, kuras laikā viņš ziņoja, ka uz Ventspili devies tāpēc, ka 
uzzinājis, ka brālis strādā Sakas mežniecībā un gribējis doties pie 
viņa. 19.10.1946.g. P. Baltiņš nogādāts uz cietumu Rīgā, kur sastādīts 
personas pārmeklēšanas akts, kurā teikts: „Pārmeklējot nekas netika 
atrasts un sūdzības par pārmeklēšanu netika izteiktas.” 21.10.1946.g. 
Rīgā notiek P. Baltiņa pratināšanas. 22.10.1946.g. izrakstīta kvīts, 
ka pistole ar divām aptverēm un 22 patronām pieņemta noliktavā. 
22.10.1946.g. pieņemts lēmums par arestēšanu. Lēmuma pamatojums: 
„Caurskatot ienākušos materiālus par P. Baltiņa noziedzīgo darbību, 
konstatēju, ka P. Baltiņš, dzīvodams Latvijas PSR vāciešu okupētajā 
teritorijā un būdams naidīgi noskaņots pret Padomju varu, 1942.g. 
janvārī iestājoties 267.policijas bataljonā, nodevis dzimteni. Būdams 
vada komandieris, apsargājis vācu kara objektus Daugavpilī un 
31 pase, kabatas pulkstenis, „Valter” sistēmas pistole ar 22 patronām, 16 
fotogrāfijas, bikšu siksna un flakoniņš ar baltu pulveri.
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piedalījies soda ekspedīcijās pret Padomju partizāniem Baltkrievijā, 
Kaļiņinas un Ļeņingradas apgabalos. 1944.g. janvārī pārcelts uz 
„SS” karaspēka zenītartilērijas bateriju vada komandiera amatā un 
līdz Vācijas kapitulācijai piedalījies kaujās pret SA. Nevēloties nolikt 
ieroci, kapitulācijas dienā iegājis mežā, kur izveidojis bandu un bijis 
tās vadītājs līdz arestēšanai. Nolēmu P. Baltiņu pārmeklēt un arestēt.” 
22.10.1946.g. pieņemts lēmums par drošības līdzekļa izvēli. Lēmuma 
pamatojums: „Caurskatot ienākušos materiālus par P. Baltiņa nozie-
dzīgo darbību, konstatēju, ka ir aizdomas par veiktiem KPFSR KK 
58-1. a. un 58-11. pantos noteiktiem noziegumiem un ņemot vērā, ka 
P. Baltiņš, atrodoties brīvībā, var slēpties no izmeklēšanas un tiesas, 
nolēmu par drošības līdzekli izvēlēties – turēšanu apsardzībā, par ko, 
pret parakstu, paziņot arestētajam.” 23.10.1946.g. izsniegts kratīšanas 
un arestēšanas orderis Nr.1255. P. Baltiņš pratināšanas laikā aizpilda 
arestētā anketu. 23.10.1946.g. Rīgā notiek P. Baltiņa pratināšana. 
04.11.1946.g. notiek P. Baltiņa pratināšana. 05.11.1946.g. P. Baltiņam 
uzrādīta apsūdzība, kurā teikts: „Izskatot izmeklēšanas lietas Nr.809 
materiālus un ņemot vērā to, ka ir savākti pietiekami daudz pierā-
dījumu, nolēmu P. Baltiņu saukt pie atbildības par KPFSR KK 58-1. 
a. pantā noteiktiem noziegumiem, par ko apsūdzētajam, pret paraks-
tu, paziņot.“ 05.11.1946.g. P. Baltiņš pratināts no 11.00 līdz 15.00. 
11.11.1946.g. P. Baltiņš pratināts no 20.00 līdz 23.00. 20.11.1946.g. 
pārmeklēšanas laikā atrasts flakoniņš ar balto pulveri, kurš nodots 
ekspertīzei. P. Baltiņš teicis, ka tas esot ciankālijs. P. Baltiņš pratināts 
no 16.12.1946.g. pl. 10.00 līdz 17.12. pl.14.00. 18.12.1946.g. izmek
lēšanas un apsardzībā turēšanas laiks pagarināts līdz 23.01.1947.g. 
19.12.1946.g. P. Baltiņš pratināts no 11.00 līdz 16.00. 21.11.1946.g. 
Baltijas KA Tiesu – medicīnas laboratorijas priekšnieks ziņo, ka fla
konā ir ciankālijs, glabājas saldētavā un nevar tikt pievienots lietai 
kā lietišķais pierādījums. 21.12.1946.g. Baltijas KA KGB 4. daļas 
2.nodaļa izdala materiālus izmeklēšanas lietai P. Baltiņa nosauktiem 
267. Rēzekes KDBn 14 virsniekiem un 7 Latviešu leģiona virsniekiem. 
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28.12.1946.g. P. Baltiņš pratināts no 19.30 līdz 23.00. 29.12.1946.g.  
P. Baltiņš pratināts no 20.00 līdz 23.00. 30.12.1946.g. P. Baltiņš 
pratināts no 11.00 līdz 16.00 un no 19.30 līdz 22.00. 03.01.1947.g. 
sagatavots apsūdzības slēdziens: „Celtajās apsūdzībās sevi par vainīgu 
atzinis, atmaskots ar liecinieku liecībām. Pamatojoties uz noskaidroto 
un atbilstoši likumam, P. Baltiņa lietu nodot Baltijas KA kara proku-
roram virzīšanai iztiesāšanai.” 04.01.1947.g. apstiprināta apsūdzība. 
Izvirzītā apsūdzība papildināta ar šādu tekstu: „1945.g. maijā – pēc 
kapitulācijas ar ieroci iegājis mežā, noorganizējis 8 cilvēku lielu 
bandu, kuru vadīja līdz oktobrim.” 07.01.1947.g. sagatavots protokols 
par izmeklēšanas pabeigšanu, kurā teikts: „Caurskatot izmeklēšanas 
lietas materiālu Nr.809 par P. Baltiņa apvainošanu KPFSR KK 58-1. 
a. pantā noteiktos noziegumos, uzskatu izmeklēšanu par pabeigtu un 
iegūtos datus par pietiekošiem, lai lietu nodotu tiesai, par to apsūdzē-
tajam paziņoju. Apsūdzētajam tiesvedību uzrādīju, pēc kā jautāju –  
vai nevēlas vēl ko izmeklēšanas lietā papildināt. Apsūdzētais pēc 
lietas materiāla iepazīšanās no 1. līdz 99.lapai paziņoja, ka nekas 
izmeklēšans lietā papildināms neesot un ka tam nekādu lūgumu ne-
esot.” 07.01.1947.g. Baltijas KA kara prokurora vietnieks P. Baltiņa 
lietu nodod Baltijas KA Kara tribunāla priekšsēdim. 08.01.1947.g. 
notiek Baltijas KA Kara tribunāla sagatavošanas sēde, kurā nolemj 
P. Baltiņa lietu klausīt slēgtā tiesas sēdē bez apsūdzības un aizstāvja 
piedalīšanās un bez liecinieku izsaukšanas. 14.01.1947.g. notiek Bal
tijas KA Kara tribunāla slēgtā sēde, tiesas sēde atklāta 10.55. Tiesas 
sēdes laikā paziņo, ka apsūdzētais P. Baltiņš ieradies, tiek pārbaudīta 
personība, izskaidrotas procesuālās tiesības, nolasīta apsūdzība, dots 
vārds apsūdzētajam. Tiesas laikā P. Baltiņš stāsta par kara gaitām32. 
Uz jautājumu atbildējis: „Es biju naidīgi noskaņots pret Padomju varu 
un to nenoliedzu ne pirmstiesas izmeklēšanā un arī tagad.” Pēdējā 

32 Komandētā vada karavīri aizturējuši ap 100 cilvēku, kuri pēc tam tika nosūtīti 
darbā uz Vāciju, dienot 506.ZAD, notriecis 7 lidmašīnas.



124

vārdā neko nav teicis. Pēc tam kara tribunāls aiziet apspriesties, un 
pēc atgriešanās tiesas priekšsēdis nolasa spriedumu: „P. Baltiņam, at-
saucoties uz KPFSR KK 58-1. a. panta pamata, piespriedām brīvības 
atņemšanu uz 10 gadiem, politisko tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem, bez 
mantas konfiscēšanas, jo tādas apsūdzētajam nav. Soda izciešanas 
termiņu skaitīt no 15.10.1946.g. Spriedums pārsūdzams 72 stundu lai-
kā pēc sprieduma kopijas saņemšanas.” 13.55 tiesas sēde tika slēgta. 
14.01.1947.g. P. Baltiņš parakstās par sprieduma kopijas saņemšanu. 
21.03.1947.g. PSRS Augstākās Tiesas Kara kolēģija kasācijas sūdzību 
neievēro un spriedumu atstāj spēkā. 13.04.1947.g. P. Baltiņš parakstās 
par to, ka iepazinies ar Kara kolēģijas lēmumu. P. Baltiņš soda izcie
šanai izvests uz PSRS IeM „Gornolag”, kur ievietots 4.lāgpunktā. 
Laika posmā no 08.11.1949.g. līdz 25.05.1954.g. 4 ziņotāji lāģera 
operpilnvarotajam 8 reizes ir snieguši kompromitējošas ziņas par P. 
Baltiņu. 1950.g. P. Baltiņš aktīvi piedalās nometnes nemieros, līdz 
ar to no 4. lāgpunkta pārcelts uz 8. lāgpunktu. 04.02.1955.g. Baltijas 
KA kara prokurora palīgs apstiprina slēdzienu P. Baltiņa lietā, kurā 
teikts: „P. Baltiņa 14.01.1947.g. spriedums atstājams spēkā, notiesāts 
pareizi, un nav pamata to mainīt.” 11.02.1955.g. sagatavots izraksts 
no Latvijas PSR Krimināllietu izskatīšanas komisijas protokola Nr.37 
& 98: „Lietu Nr.8804 klausījāmies un nolēmām spriedumu uzskatīt par 
pareizu.” 28.02.1955.g. parakstīta sevišķi slepena izziņa, kurā teikts: 
„Nav pārtraucis savu naidīgo darbību ieslodzīto vidū, lāģerī mēģina 
veidot no bijušajiem Latvijas armijas virsniekiem sacelšanās grupu 
ar mērķi cīnīties pret Padomju varu. P. Baltiņam ir 8 ieslodzīto domu 
biedri. 4.lagpunkta masu nemieru laikā P. Baltiņš ņēma aktīvu dalību. 
Operatīvā daļā citu datu par P. Baltiņu nav.33” Līdz turpmākam ziņu 
nav. P. Baltiņš miris 60.gados un apbedīts Rīgā Meža kapos.

Reabilitācija: P. Baltiņš reabilitēts 03.12.1996.g. ar LR 03.08.1990.g. 
likumu.

33 Lietā nav ziņu par to, vai ir izvirzīta jauna apsūdzība.
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Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā dien Vācu armijā 
no 1942.g. aprīļa, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 424.l.; Turpat, 1303.f., 1.apr., 4.l., 
14.lp.; Turpat, 1474.f., 1.apr., 38.l., 76.lp.; Turpat, 1502.f., 1.apr., 
23.l., 326., 395.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 45.lp.; Turpat, 1528.f., 
1.apr., 23.l., 185.lp.; Turpat, 4960.f., 1.apr., 15.l., 292.lp.; Turpat, 
4960.f., 1.apr., 16.l., 229.lp.; Turpat, 4960.f., 1.apr., 17.l., 79., 91., 98., 
100., 104. lp.; Turpat, 4960.f., 1.apr., 18.l., 1., 13., 40., 47., 61., 119., 
207.lp.; Turpat, 1507.f., 1.apr., 74.l., 30.lp.; Turpat, 1507.f., 1.apr., 
75.l., 245.lp.; Turpat, P180.f., 1.apr., 576.l.; LVA, 2294.f., 1.apr., 9.l; 

Turpat, 1986.f., 1.apr. 8804. (pamatlieta), 1.128.lp.; Turpat, 
1986.f., 1.apr. 8804. (uzraudzības) l., 1.16.lp.; „Latviešu karavīrs 
2.pasaules kara laikā”. II daļa 171.lpp.; J.Melderis. „6000 latviešu 
virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 171.lpp.; Ziņas no V. Ei
henbauma ievietojuma internetā pie B burta. Nr.2329.

BALTRADIS34 Broņislavs Antona d., ārsts leitnants, dzimis 
28.03.1901.g. Bauskas apriņķī Brunavas pagastā zemnieka ģimenē. 

Vispārējā izglītība: Beidzis LU Medicīnas fakultāti. 
Dienesta gaita: 1938./39.g. piekomandēts Rīgas pilsētas ko

mandantūrai jaunākā ārsta amatā dižkareivja pakāpē. 06.07.1938.g. 
pabeidz sanitārvirsniekvietnieka kursu. 05.08.1938.g. uz 1 mēneša 
ierindas apmācības kursa laiku piekomandēts Armijas štāba bataljo
nam (turpmāk – AŠBn). 17.11.1938.g. saņem ārsta leitnanta dienesta 
pakāpi un Rīgas pilsētas komandantūrā iecelts jaunākā ārsta amatā. 
No 18.12. līdz 24.12.1939.g. piekomandēts Aviācijas pulkam (tur
pmāk – AvP), kur uzdots pildīt VecĀ a.p. No 02.07. līdz 01.08.1940.g. 
piekomandēts Sakaru bataljonam (turpmāk – SaBn), kur uzdots 
pildīt ārsta a.p. 03.10.1940.g. iekļauts Rīgas pilsētas komandantūrā 
sastādītajā sarak stā kā vēl esošs komandantūras štata sarakstā ārsta 

34 līdz 28.11.1937.g. Baltraģis, citos materiālos Boltaradis.
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amatā. 09.10.1940.g. izdota Baltijas SKA pavēle par atvaļināšanu. 
18.10.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu no aktīvā karadienesta 
piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrīvošanu no ieņemamā amata 
Rīgas pilsētas komandantūrā. 17.11.1940.g. svītrots no LTA sarakstiem 
un nosūtīts uz Rīgas KAPe un norīkots pārvaldes priekšnieka (turpmāk 
– PePr) rīcībā. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav. 

Avots: LVVA, 5601.f. Ziņu nav.; Turpat, 1474.f., 3.apr., 11.l., 79.lp.; 
Turpat, 1475.f., 1.apr., 18.l., 159.lp.; Turpat, 1483.f., 1.apr., 32.l., 
38.lp.; Turpat, 1488.f., 1.apr., 23.l., 90., 94., 99.lp.; Turpat, 1488.f., 
1.apr., 75.l., 12.lp.; Turpat, 1505.f., 1.apr., 36.l., 63., 79.lp.; Turpat, 
1515.f., 1.apr., 25.l., 53.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 1.l., 60.lp.,; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 17.l., 1272.lp.,; Turpat, 1528.f., 1.apr., 188.l., 4.lp.; Tur
pat, 3234.f., 3.apr., 415.l.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi 
Otrā pasaules kara gados”. 546.lpp.

BAMBERS Arvids Pēteris Aleksandrs Jāņa d., virsleitnants, 
dzimis 27.01.1906.g. Rīgā. 

Vispārējā izglītība: Beidzis V. Olava 6 klasīgo komercskolu.
Dienesta gaita: 30.09.1922.g. uzsāk mācības KS, KN. 07.06.1923.g. 

paraksta karavīra svinīgo solījumu. 01.09.1923.g. saņem kaprāļa die
nesta pakāpi. 01.09.1924.g. pabeidz KS, saņem leitnanta dienesta 
pakāpi un nosūtīts turpmākam dienestam uz 2.Ventspils KP, kur ieskai
tīts 3.KR. 13.09.1926.g. komandēts uz AvS un ieskaitīts Novērotāju   
lidotāju nodaļā. 16.10.1926.g. 2.Ventspils KP uzdots pildīt VK a.p. 
06.08.1927.g. veic pirmo patstāvīgo lidojumu. 01.09.1927.g.Vents
pils KP iecelts VK amatā. 04.09.1927.g. nokārto eksāmenus lidotāja 
kvalifikācijas saņemšanai. 26.07.1928.g. pabeidzis AvS Novērotā
julidotāju nodaļu. 28.07.1928.g. saņem novērotājalidotāja kvalifi
kāciju. 21.08.1928.g. pārcelts uz Tālās izlūkošanas eskadriļu (turp
māk – TIzE), kur iecelts novērotāja – lidotāja amatā. 17.08.1928.g. 
pārcelts uz AvP. 17.11.1928.g. saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 
06.03.1931.g. pārcelts uz Latgales Dv, kur ieskaitīts IzE. 01.08.1931.g. 
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pārcelts uz 1.iznīcinātāju eskadriļu (turpmāk – IznE), kur iecelts 
novērotājalidotāja amatā. 16.09.1931.g. pārcelts uz Saimniecības 
komandu (turpmāk – SmKo), kur iecelts komandas priekšnieka (turp
māk – KoPr) amatā. 25.07.1932.g. nokārto eksāmenus un saņem Kara 
lidotāja kvalifikāciju. 1935.g. Auto – tanku pulka (turpmāk – ARP) 
nokārto autovadītāja tiesības. 24.09.1935.g. pārcelts uz 1.IznE, kur 
iecelts novērotāja – lidotāja amatā. 01.05.1936.g. 1.IznE iecelts VK 
amatā. No 31.01. līdz 13.02.1938.g. atrodas Rudbāržu karavīru atpūtas 
namā rīkotajā Fiziskās audzināšanas un slēpošanas kursā. No 24.08. 
līdz 28.08.1938.g. piedalās Daugavpilī rīkotajās Armijas šaušanas 
sacīkstēs. 29.10.1938.g. pabeidz aklo lidapmācības kursu. No 12.09. 
līdz 17.09.1938.g. piedalās Krustpils rajonā notiekošos Armijas ma
nevros. No 01.11.1938.g. līdz 02.09.1939.g. mācās SaBn rīkotajā Sa
karu virsnieka kursā. 11.09.1939.g. pārcelts uz 3.eskadriļu, kur iecelts 
eskadriļas komandiera palīga (turpmāk – EKP) amatā. 13.12.1939.g. 
pulka Virsnieku klubā ievēlēts valdē. 03.01.1940.g. uzsāk mācības AK 
rīkotajā Rotas komandiera kursā. 04.05.1940.g. pārcelts uz 1.IznE, 
kur uzdots pildīt eskadriļas komandiera (turpmāk – EK) a.p. No 
04.05. līdz 19.06.1940.g. mācās AK rīkotajā Rotas komandiera kursā. 
22.10.1940.g. iekļauts to AvP štāba sastādītajā virsnieku sarakstā, kuri 
vēl nav iedalīti SA karaspēka daļā, novērotājalidotāja specialitātē. 
30.10.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu no aktīvā karadienesta 
piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrīvošanu no ieņemamā amata 
AvP. 06.02.1941.g. svītrots no LTA virsnieku sarakstiem un nosūtīts 
uz Rīgas KAPe un norīkots PePr rīcībā. KAPe ieskaitīts kā atvaļināts 
līdz turpmākam rīkojumam. Līdz turpmākam ziņu nav. 03.04.1942.g. 
atrodas 268. Ērgļu KDBn, 1.KDR RK amatā. 03.07.1942.g. 268.Ērgļu 
KDBn sastāvā no Liepājas dodas uz Ukrainu Dņepropetrovskas apga
balu uzdevuma veikšanai. 06.11.1942.g. 268.Ērgļu KDBn pārcelts uz 
5.KDR, kur iecelts RK amatā. 1942.g. decembrī atrodas 266.Rēzeknes 
KDBn Veseļošanās rotā (turpmāk – VesR). 1943.g. janvārī atrodas Jel
gavas policijas dienestā. 1944.g. jūnijā 2.(Dobeles) policijas iecirknī 
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pilda iecirkņa priekšnieka (turpmāk – IecPr) amatu. 22.08.1944.g. ie
saukts Latviešu leģionā, kur oberšturmfīrera dienesta pakāpē iesk. 15. 
LDv 32. pulkā. 1945.g. maijā nokļūs Rietumu sabiedroto gūstā. Vēlāk 
pārceļas uz Kanādu. A.Bambers miris 15.11.1982.g. Toronto, Kanāda.

Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 
pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.Vo.
Avots: LVVA, 5601.f. 1.apr., 483.l.; Turpat, 1474.f., 3.apr., 11.l., 

120.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 26.l., 349.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 
61.l., 12., 284., 296.lp.; Turpat, 1477.f., 1.apr., 64.l., 2., 60., 200.lp.; 
Turpat, 1505.f., 1.apr., 17.l., 156.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 1.l., 57., 
75.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 1367.lp.; Turpat, P180., 1.apr., 
591.l.; „Latviešu karavīrs 2.pasaules kara laikā”. II daļa. 196.lpp.;  
J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 
171.lpp.; Žurnāls „Kadets”. Nr.12. (1983.g.) 82.lpp.

BANDERS Alberts Pētera d., leitnants, dzimis 05.07.1914.g. 
Jēkabpils apriņķī Sunākstes pagasta “Brežģos” zemnieka ģimenē. 
1940./41.g. dzīvo Cēsīs. 1945.g. dzīvo Ventspilī, Znotiņu ielā 6 – 2. 

Vispārējā izglītība: 1932.g. pabeidz Jēkabpils valsts ģimnāziju. 
Darba un dienesta gaita: No 1932. līdz 1936.g. strādā mežniecībā 

jaunākā kantorista amatā. 25.02.1936.g. iesauks obligātajā karadie
nestā un ieskaitīts 12.Bauskas KP, 3.KR. 10.10.1936.g. InsR pabeidz 
Kājnieku instruktora kursu un saņem kaprāļa dienesta pakāpi. No 
21.10.1936.g. līdz 31.03.1937.g. mācās Zemgales Dv rīkotajā Virs
niekvietnieka kursā. 30.04.1937.g. atvaļināts no obligātā karadienesta. 
08.06.1937.g. saņem virsniekvietnieka pakāpi. 03.05.1938.g. iestājies 
virsdienestā un ieskaitīts Latgales AP, kur 6.Abt iecelts lielgabala 
priekšnieka (turpmāk – LiePr) amatā. 14.10.1938.g. pabeidz Artilē
rijas instruktora kursu. 21.11.1938.g. iecelts izlūkanovērotāja amatā. 
08.1939.g. 5.ABt iecelts LiePr amatā. 13.09.1939.g. 5.ABt iecelts 
vada seržanta (turpmāk – VS) amatā. 22.11.1939.g. piekomandēts 
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pulka štābam (turpmāk – PŠ). 05.12.1939.g. pārcelts uz PŠ, kur 
iecelts VecRs amatā. 20.03.1940.g. eksternā kārto eksāmenus Arti
lērijas virsniekvietnieka kursa apmērā. No 14.03. līdz 23.03.1940.g. 
Atsevišķā artilērijas divizionā (turpmāk – AAD) kārto eksāmenus 
Artilērijas virsniekvietnieka kursa satura apmērā. Nokārto eksāmenus. 
29.06.1940.g. pabeidz AAD rīkoto Artilērijas jaunākā virsnieka kursu. 
02.07.1940.g. pārcelts uz 4.ABt, kur iecelts jaunākā virsnieka amatā. 
27.07.1940.g. saņem leitnanta dienesta pakāpi. 10.09.1940.g. ieskai
tīts 623. VieAP, kur uzdots pildīt VK a.p. 25.10.1940.g. svītrots no 
Latgales AP virsnieka sarakstiem kā iekļautu 24.TSK. 29.10.1940.g. 
4.VieABt iecelts VK amatā. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli leit
nanta dienesta pakāpē apstiprināts VK amatā. 30.12.1940.g. 4. Vie
ABt uzdots pildīt BtK a.p. 14.01.1941.g. piekomandēts PŠ un iecelts 
Slepenās darbvedības pārziņa amatā. 02.06.1941.g. vienības sastāvā 
ierodas karaspēka vasaras nometnē Litenē. 03.07.1941.g. atvaļināts 
no karadienesta un atgriežas Cēsīs, kur, ģimeni neatradis, dodas pie 
sievas tēva uz Viesīti. 13.10.1941.g. iestājies darbā Ventspils poli
cijā, kur Apsardzes rotā (turpmāk – ApsR) iecelts VK amatā. Vēlāk 
Ventspils policijā pilda Piltenes policijas iecirkņa priekšnieka palīga 
amatu, kā arī periodiski pilda Ventspils policijas priekšnieka adjutanta 
amatu. No 1942.g. augusta līdz 1943.g. septembrim 280  A latviešu 
policijas bataljona (turpmāk – LpolBn) sastāvā apsargā dzelzceļa līniju 
Rīga – Valka. 15.05.1943.g. apstiprināts oberšturmfīrera dienesta pa
kāpē. 1943.g. septembrī 282A LPolBn sastāvā dodas uz Lietuvu, kur 
Viļņas apkārtnē, vācu vadībā piedalās armijā neejošo lietuviešu aiztu
rēšanā. 1943.g. oktobrī 282A LPolBn sastāvā dodas uz Baltkrieviju, 
kur Vitebskas apgabala Postavu rajonā piedalās mežu ķēmmēšanā. 
09.11.1943.g. 313. LPolBn 2.PolR iecelts RK amatā. 1943.g. decembrī 
313. LpolBn dien 3.PolR RK amatā un paaugstināts hauptšturmfī
rera dienesta pakāpē. 07.12.1943.g. uzaicināts ierasties uz Latviešu 
leģionā iesaukšanas komisiju. Atzīmēts, ka atrodas 313. LPolBn. No 
1944.g. jūnija līdz 1945.g. maijam Ventspils aizsargu pulkā pilda pulka 
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komandiera palīga (turpmāk – PKP) amtu. 08.05.1945.g. 300 – 400 
cilvēku grupas sastāvā ar velkoni „Rota”  dodas uz Zviedriju, bet ceļā 
velkonis pārķerts un atgriezts atpakaļ.

Arests: 15.05.1945.g. notiek A. Bandera pratināšana, kuras laikā 
nosauc 15 policijas darbinieku uzvārdus, kuri ņēma dalību soda eks
pedīcijās. 16.05.1945.g. pieņemts lēmums par arestēšanu. Lēmuma 
pamtojums: „Caurskatot A. Bandera materiālus, konstatēju, ka node-
vis dzimteni. 1941.g. jūlijā pārgājis ienaidnieka pusē un palicis dzīvot 
uz laiku vāciešu okupētajā Latvijas PSR teritorijā. 1941.g. oktobrī 
iestājies dienēt policijā, kur dienējis visā okupācijas periodā, pildot 
Ventspils apriņķa policijas priekšnieka vietnieka pienākumus. Dienot 
policijā, pārlieku palīdzēja vācu iebrucējiem cīņā pret Padomju tautu 
un SA. Piedalījies vācu izvestajās soda operācijās pret Padomju pil-
soņiem, ar ieročiem rokās cīnījies pret SA Austrumu frontē. Nolēmu  
A. Banderi, dzīvojošu Ventspilī, Znotiņu ielā, arestēt un veikt kratī-
šanu.” 16.05.1945.g. pieņemts lēmums par drošības līdzekļa izvēli: 
„Caurskatot Latvijas PSR NKVD materiālus par A. Banderu, konsta-
tēju, ka ir aizdomas par veiktiem KPFSR KK 58-1. a. pantā noteiktiem 
noziegumiem un, ņemot vērā to, ka, atrodoties brīvībā, var izvairīties 
no izmeklēšanas un tiesas, nolēmu kā drošības līdzekli noteikts – 
turēšanu apsardzībā, par ko, pret parakstu, paziņot arestētajam.” 
16.05.1945.g. izsniegts arestēšanas un kratīšanas orderis Nr.03706.  
A. Banders arestēts un aizpilda arestētā anketu. 16.05.1945.g. sagata
vots protokols par kratīšanu Znotiņu ielā 6 – 2, kurā minēts, ka paņem
ta vecā Latvijas pase, virsnieka apliecība un ka pretenzijas par kratīša
nas veidu un lietu pazušanu netika izteiktas. 04.06.1945.g. sagatavots 
protokols par kratīšanu A. Bandera dzīvoklī Vasarnīcas ielā 22, kurā ie
rakstīts, ka dzīvoklī A. Banderim piederošo mantu neesot un ka preten
zijas par kratīšanas veidu un lietu pazušanu nav sniegtas. 25.06.1945.g.  
A. Banderim uzrādīta apsūdzība, kurā teikts: „Caurskatot izmeklēša-
nas lietas Nr.6875 materiālus un ņemot vērā to, ka A. Banders ir pie-
tiekoši atmaskots par pratināšanā minēto, vadoties no likuma, nolēmu  
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A. Banderi saukt pie atbildības par veiktajiem KPFSR KK 58-1. b. pantā 
noteiktiem noziegumiem, par ko, pret parakstu apsūdzētajam paziņot.” 
25.06.1945.g. notiek A. Bandera pratināšana. 28.06.1945.g. notiek  
A. Bandera pratināšana. 04.07.1945.g. pieņemts lēmums par A. Ban
dera etapēšanu uz Rīgu tālākai izmeklēšanai. 13.08.1945.g. A. Bandera 
lietu pieņem izmeklēšanā Latvijas PSR NKGB vecākais izmeklētājs. 
27.08.1945.g. A. Banders pratināts no 14.00 līdz 28.08. pl.02.00 ar 
pārtraukumu no 17.00 līdz 21.00. 28.08.1945.g. A. Banderam uzrādīta 
papildu apsūdzība, kurā teikts: „Caurskatot A. Bandera izmeklēšanas 
lietas Nr.6875 materiālus par A. Bandera veiktajām KPFSR KK 58-1. 
b. pantā noteiktiem noziegumiem, dienestu policijā, kā arī bijis Vents-
pils aizsargu pulka komandiera palīgs, tamdēļ, atsaucoties uz likumu, 
nolēmu A. Banderi saukt pie papildu atbildības par veiktajiem KPFSR 
KK 58-11. pantā noteiktiem noziegumiem, par ko apsūdzētajam pazi-
ņot pret parakstu.” 28.08.1945.g. pieņemts lēmums par A. Bandera 
lietas materiālu izdalīšanu sevišķai izmeklēšanai par 15 personām, 
kuru uzvārdus A. Banders nosaucis pratināšanas laikā. 28.08.1945.g. 
sagatavots protokols par to, ka A. Banders ir bijis Aizsargu organi
zācijas biedrs. A. Banders protokolu paraksta 20.30. 28.08.1945.g. 
sagatavots protokols par izmeklēšanas pabeigšanu, kurā teikts: „Caur-
skatot izmeklēšanas lietu Nr.6875, kurā A. Banders apsūdzēts veiktajos 
KPFSR KK 58-1. b. un 58-11. pantos noteiktos noziegumos, uzskatu, 
ka iegūtie dati ir pietiekoši, lai izmeklēšanu uzskatītu par pabeigtu un 
lietu nodotu tiesai. Atsaucoties uz likumu, par to paziņoju apsūdzēta-
jam, pēc tiesvedības uzrādīšanas jautāju – vai nevēlas vēl ko izmeklē-
šanas lietā papildināt. Apsūdzētais pēc 33 lapu biezas lietas materiālu 
iepazīšanās paziņoja, ka nekas izmeklēšanas lietā tam papildināms 
neesot, un lūgumus neizteica.” 08.09.1945.g. sagatavots apsūdzības 
slēdziems, kurā teikts: „Pratināšanā apsūdzētais A. Banders celtajās 
apsūdzībās sevi par vainīgu atzinis, pamatojoties uz noskaidroto, un, 
atsaucoties uz likumu, lietu Nr.6875 nododu kara prokuroram, lai to 
virzītu iztiesāšanai. A. Banders tiek turēts NKVD cietumā Nr.1, uz 
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tiesu izsaucami 4 liecinieki.” 17.09.1945.g. NKVD karaspēka kara 
prokurors A. Bandera lietu nodod izskatīšanai Rīgas garnizona Kara 
tribunālam. 26.09.1945.g. notiek Rīgas garnizona Kara tribunāla 
pirmstiesas sēde, kurā nolemj A. Bandera lietu izskatīt slēgtā sēdē bez 
apsūdzības un aizstāvības piedalīšanās un bez liecinieku izsaukšanas. 
27.09.1945.g. notiek Rīgas garnizona Kara tribunāla tiesas sēde. Tie
sas sēde atklāta 12.10 un tā sākas ar paziņojumu, ka tiesās bijušo 623.
VieAP VK, tad parbauda A. Bandera personību, dod vārdu apsūdzē
tajam un pēc tam uzdoti jautājumi. A. Banders pēdējā vārdā saka, ka 
nekas papildināms lietā neesot. 13.10 tiesa dodas uz apspriedi, 13.35 
atgriežas uz tiesas zāli, nolasa spriedumu un izskaidro apsūdzētajam tā 
būtību. 13.40 tiesas sēde tiek slēgta. 27.09.1945.g. sagatavots izraksts 
no sprieduma, kurā teikts: „Izskatījām A. Bandera lietu Nr.00481 un, 
atsaucoties uz likumu, piespriedām par veiktajiem KPFSR KK 58-1. b. 
pantā noteiktiem noziegumiem brīvības atņemšanu uz 10 gadiem LND 
un politisko tiesību atņemt uz 5 gadiem ar visas piederošās mantas 
konfiscēšanu. Termiņu skaitīt no 16.05.1945.g. Spriedums ir galīgs un 
nav parsūdzams.” 30.09.1945.g. sprieduma kopija nosūtīta Latvijas 
PSR Tieslietu komisariātam mantas konfiscēšanai. 16.02.1955.g. Lat
vijas PSR Ministru Padomes KGB 2.daļas vecākais operpilnvarotais 
paraksta slēdzienu, kurā teikts, ka A. Bandera noziegums ir pierādīts, 
spriedums ir pareizs un nav iemesla to mainīt. 16.03.1955.g. sagata
vots izraksts no Latvijas PSR Krimināllietu pārskatīšanas komisijas 
protokola Nr.39 & 11: „ A. Bandera lietu klausījāmies un nolēmām 
sriedumu uzskatīt par pareizu.” Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav. 

Reabilitācija: 27.01.1997.g. reabilitēts ar LR 03.08.1993.g. likumu. 
Sabiedriskās organizācijas: No 1944.g. jūnija līdz 1945.g.maijam 

bijis Aizsargu organizācijas biedrs.
Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 

pilda Vācu armijā. 1941./42.g. piedalās dzelzceļa Rīga – Valka joslas 
apsargāšanā, 1943.g. piedalās soda akcijās pret Padomju partizāniem 
Lietuvā un kaujās pret SA Neveles pilsētas tuvumā.
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Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.Vo.; Vācijas: 2.pak. DzK. 
Avots: LVVA, 5601.f. 1.apr., 478.l.; Turpat, 1503.f., 1.apr., 116.l., 

547.lp.; Turpat, 1503.f., 1.apr., 121.l., 381.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 
25.l., 73.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 1.l., 57., 75.lp.; LVA, 27.f., 1.apr., 
1.l., 10.un 21.lp.; Turpat, 27.f., 1.apr., 15.l., 199.; Turpat, 356.f., 1.apr., 
1.l., 31.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 15.l., 98., 192.lp.; Turpat, 1986.f., 
1.apr., 13336.l., 1.55.lp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi 
Otrā pasaules kara gados”. 175.lpp.; „No NKVD līdz KGB”. 55.lpp.; 
U. I. Sietiņš. „Par zemi, ko mīlam ...” 74.lpp.

BANDERS Pēteris Mārtiņa d., administratīvais leitnants, dzi
mis 04.12.1906.g. Jaunjelgavas35 apriņķī Elkšņu pagastā. 

Vispārējā izglītība: 1933.g. pabeidz Latvijas valsts konservatoriju. 
Dienesta gaita: 26.02.1927.g. no Jēkabpils KAPe iesaukts obligā

tajā karadienestā un ieskaitīts 4.Valmieras KP, 3. KR. 30.05.1927.g. 
paraksta karavīra svinīgo solījumu. 14.05.1927.g. piekomandēts 
pulka orķestrim. 01.07.1927.g. ieskaitīts pulka orķestra sastāvā. 
25.08.1928.g. paliek virsdienestā muzikanta amatā. 22.06.1929.g. 
saņem dižkareivja dienesta pakāpi. 04.04.1933.g. nokārto pārbaudī
jumus kaprāļa dienesta pakāpes saņemšanai. 01.12.1933.g. atvaļināts 
no karadienesta un uz brīva līguma pamata uzdots pildīt orķestra 
vadītāja a.p. 01.12.1934.g. iecelts orķestra vadītāja amatā. No 15.02. 
līdz 30.04.1937.g. mācās AŠ Apmācības daļas (turpmāk – ApmDa) 
rīkotajos Administratīvā virsnieka kursā. No 03.05. līdz 26.05.1937.g. 
atrodas ārvalstu komandējumā Vācijā, Čehoslovākijā un Polijā. 
13.05.1937.g. ieskaitīts aktīvā karadienestā un saņem administratīvā 
leitnanta dienesta pakāpi. 30.09.1937.g. nozīmēts Instruktoru kora 
vadītāja amatā. 01.10.1940.g. 4.Valmieras KP komandiera a.p. izpil
dītājs ziņo AŠ, ka nekas nav zināms par adm.lt. P. Bandera iedalīšanu 
jaunformējamā daļā. 20.11.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu un 

35 vēlākais Jēkabpils apriņķis.
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atbrīvošanu no ieņemamā amata piemērota amata trūkuma dēļ SA. 
24.12.1940.g. svītrots no 4.Valmieras KP virsnieku sarakstiem kā atva
ļinātu līdz turpmākam rīkojumam. Līdz turpmākam ziņu nav. 1941.g. 
novembrī kā kapelmeistars organizē Latviešu aisardzības vienību pū
tēju orķestri. 01.07.1942.g. orķestra sastāvā unteršturmfīrera dienesta 
pakāpē ieskaitīts 266. – E Rēzeknes PolBn. No 1942.g. augusta līdz 
1943. septembrim orķestra sastāvā kapelmeistara amatā iekļauts 20.– 
E Rīgas PolBn. 01.11.1942.g. saņem oberšturmfīrera dienesta pakāpi. 
No 1943.g. septembra orķestra sastāvā atrodas 1.Rīgas PolP policijas 
pulka frontes tuvumā. 1944.g. septembrī orķestra sastāvā iekļauts 
2.Kurzemes PolP. 13.10.1944.g. orķestra sastāvā ar kuģi „Mimi Horn” 
dodas uz Dancigu. 03.05.1945.g. pie Libekas nokļūst ASV armijas 
gūstā. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav. 

Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 
pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Avots: LVVA, 5601.f. 1.apr., 475.l.; Turpat, 1492.f., 1.apr., 8.l., 77., 
91., 165.lp.; Turpat, 1492.f., 1.apr., 47.l., 34., 97. 111., 222.lp.; Turpat, 
1492.f., 1.apr., 50.l., 233.lp.; Turpat, 1492.f., 1.apr., 134.l., 607.lp.; 
Turpat, 1528.f., 1.apr., 1.l., 68.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 1215.
lp.; Turpat, P180.f., 1.apr., 595.l.; LVA, 698.f., 1.apr., 15.l., 13.lp.;  
J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara ga
dos”.; „Latviešu karavīrs 2.pasaules kara laikā”. II d. 51.un 207.lpp. 

BĀNS Arturs Gerta36 d., administratīvai kapteinis, dzimis 
13.01.1891.g. Rīgas apriņķī Dreiliņu pagastā strādnieka ģimenē. 
1940./41.g. dzīvo Rīgā, Brīvības ielā 9457. 

Vispārējā izglītība: 1911.g. pabeidz Rīgas pilsētas amatniecības 
skolu. Mācījies Harkovas tehnikuma 4. kursā. 

Dienesta un darba gaita: 22.10.1912.g. iesaukts karadienestā 
un ieskaitīts 30.Poltavas KP. 26.03.1913.g. Varšavas Galvenā kara 

36 arī Ģirta.
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slimnīcas ārstu komisija atzīts par nederīgu karadienestam un ie
skaitīts 2. šķiras zemessargos. 31.01.1915.g. iestājas karadienestā 
un ieskaitīts 10. armijas Atsevišķā būvju nodaļā, kur iecelts tehniķa 
amatā. 25.01.1916.g. slimības dēļ atvaļināts no karadienesta. No 
01.02.1916.g. līdz 01.04.1918.g. strādā uzņēmumā „W.K.E.” No 
10.04.1918.g. līdz 11.01.1919.g. strādā Harkovas rajona pārtikas ko
misijā, bet vēlāk atgriežas Latvijā. 15.03.1919.g. Lielinieku armijas 
mobilizēts dien Rīgas kara daļā rakstveža amatā, bet vēlāk pārcelts 
uz Ieroču darbnīcu, kur iecelts Darbnīcas vadītāja (turpmāk – Dar
Va) amatā, no kurienes dezertē. 17.04.1919.g. iestājas LPV BS un 
ieskaitīts Inženieru – sapieru bataljonā (turpmāk – InSpBn), 2. InSpR. 
22.08.1919.g. pārcelts uz Galveno Kara dzīvokļu apgādības pārvaldi, 
kur iecelts rakstveža amatā. 25.08.1919.g. pārcelts uz LA Tehnisko pār
valdi, Apgādības nodaļu (turpmāk – ApN). 07.11.1919.g. uzdots pildīt 
darbveža a.p. 15.11.1919.g. ApN iecelts tehniķa amatā. 20.11.1919.g. 
saņem karalaika ierēdņa statusu. 07.06.1920.g. iecelts karaspēka teh
niķa amatā. 10.06.1920.g. pēc 2 mēnešu gara Auto virsnieka kursa 
nokārto teorētiskos un praktiskos pārbaudījumus. 12.07.1920.g. Ar
mijas Tehniskā pārvaldē, Apgādības daļā (turpmāk – ApDa), Inženieru 
nodaļā (turpmāk – InN) iecelts darbveža amatā. 09.04.1921.g. ApDa 
pārcelts uz Mantu nodaļu (turpmāk – MN), kur iecelts darbveža amatā. 
13.02.1922.g. pārcelts uz Kara mehānisko darbnīcu (turpmāk – KMeh
Dar). 02.03.1922.g. piekomandēts Tehniskai divīzijai (turpmāk –  
TehDv), kur Saimniecības daļā37 (turpmāk – SmDa) uzdots pildīt 
darbveža a.p. No 02.03.1922.g. līdz 03.04.1940.g. TehDv iecelts Saim
nieciskās nozares darbveža amatā. 15.06.1922.g. saņem 5.šķiras kara 
ierēdņa pakāpi. 08.11.1922.g. Apgādības daļā iecelts tehniskā darbveža 
(turpmāk – TehDarb) amatā. 15.05.1925.g. saņem 4.šķiras kara ierēdņa 
pakāpi. 11.06.1931.g. KS absolvē 8. mēnešu Administratīvā virsnieka 
kursu. 22.02.1932.g. esošā 4.šķiras kara ierēdņa pakāpe pielīdzināta 

37 18.05.1922.g. TehDv Saimniecības daļa pārdēvēta par Apgādības daļu.
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administratīvā virsleitnanta dienesta pakāpei. 17.11.1933.g. saņem 
administratīvais kapteinisleitnants dienesta pakāpi. No 15.06.1935.g. 
līdz 03.04.1940.g. TehDv ieņem Intendantūras darbveža amatu. No 
01.12.1936.g. līdz 1937.g. mācās ApPe Intendantūras daļas (turpmāk –  
IntDa) rīkotajā Saimniecības virsnieka kursā. No 29.09.1937.g. līdz 
13.01.1938.g. TehDv štābā papildus tiešajiem dienesta pienākumiem 
uzdots pildīt štāba priekšnieka adjutanta (turpmāk – ŠPrA) a.p. No 
10.10.1939.g.10.okt. līdz 1940.g.3.apr. – bijis Tehniskās divjas man
tu pārzinis un kasieris. 28.03.1940.g. izdota pavēle par pārcelšanu uz 
Auto –tanku brigādi (turpmāk – ATBr). 04.04.1940.g. ierodas ATBr 
un Tehniskā nozarē iecelts kancelejas priekšnieka (turpmāk – KaPr) 
amatā. 02.08.1940.g. saņem administratīvā kapteiņa dienesta pakāpi. 
24.10.1940.g. sakarā ar ATBr izformēšanu nosūtīts uz 183.StDv, kur 
nosūtīts uz Prettanku divizionu (turpmāk – PtD) diviziona komandiera 
(turpmāk – DK) rīcībā. 28.09.1940.g. ieskaitīts 183.StDv 18.atsevišķā 
prettanku divizionā (turpmāk – AptD), kur iecelts Kara materiālu apgā
des priekšnieka (turpmāk – KMAPr) amatā. 25.10.1940.g. svītrots no 
ATBr brigādes virsnieku sarakstiem kā iekļautu 24.TSK. 15.11.1940.g. 
ar PSRS TAK pavēli 3.ranga intendanta pakāpē iecelts Kara apgādes 
priekšnieka (turpmāk – KApgPr) amatā. 

Arests: 15.06.1941.g. karaspēka vasaras nometnē “Ostrovieši” 
aizturēts un izvests uz Krasnojarskas novadu Noriļsku. Apsūdzības 
formulējums: „Latvijas armijas virsnieks, sociāli bīstams elements.” 
10.08.1941.g. A. Bāns ierodas „Noriļlag” nometnē. 15.09.1941.g. 
A.Bāns pratināts no 14.15 līdz 17.00. Pratināšanas laikā aizpilda ares
tētā anketu. 24.09.1941.g. pieņemts lēmums par A.Bāna arestēšanu. 
Lēmuma pamatojums: „Caurskatot ienākušos NKVD materiālus par 
A.Bāna „B” noziedzīgo darbību, konstatēju, ka ir bijušais Latvijas 
armijas virsnieks, dezertējis no Sarkanās armijas, pēc nedaudz dienām 
iestājies baltās Latvijas armijas rindās, piedalījies kaujās pret Sarkano 
armiju. Bijis divu nacionālistisko biedrību „Brīvās Latvijas aizstā-
vēšana” un „Daugavas Vanagi” valžu loceklis. Nikns nacionālists. 
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Naidīgi noskaņots pret Padomju varu. Sarkanās armijas atnākšanu un 
Padomju varas nodibināšanu Latvijā pieņēmis naidīgi. Pret Padomju 
varas veiktajiem pasākumiem attiecies naidīgi. Nolēmu A.Bānu, aiztu-
rētu 15.06.1941.g., arestēt.” 24.09.1941.g. izsniegts pārmeklēšanas un 
arestēšanas orderis Nr.294, arestēts. 06.10.1941.g. A.Bānam uzrādīta 
apsūdzība, kurā teikts: „Caurskatot A.Bāna lietas Nr.704 materiālus 
un ņemot vērā, ka A. Bāns ir pietiekami atmaskots, jo, būdams naidīgi 
noskaņots pret Padomju varu, veicis pretpadoju aģitāciju, vadoties no 
likuma, nolēmu A. Bānu saukt pie atbildības par veiktajiem KPFSR KK 
58-10.I pantā noteiktiem noziegumiem, par ko apsūdzētajam paziņot 
pret parakstu.” 06.10.1941.g. A.Bāns pratināts no 19.30 līdz 20.15. 
Pēc pratināšanas sastādīts protokols par izmeklēšanas pabeigšanu, 
kurā teikts: „Pieņemot pirmstiesas izmeklēšanu lietā par pabeigtu 
un iegūtos datus par pietiekošiem, lai lietu nodotu tiesai, vadoties no 
likuma, par to paziņoju apsūdzētajam, pēc tiesvedības uzrādīšanas 
jautāju – vai nevēlas vēl ar kaut ko izmeklēšanas lietā ko papildināt? 
Apsūdzētais pēc lietas materiāla iepazīšanās paziņoja, ka tam pēc 
būtības nekas lietā pievienojams neesot.” 08.10.1941.g. sagatavots 
apsūdzības slēdziens, kurā teikts: „Pratināšanā celtajās apsūdzībās 
A.Bāns sevi par vainīgu atzinis, nolēmu, lietu Nr.704 virzīt izskatīša-
nai PSRS NKVD Sevišķai apspriedei.” Izmeklētājs rezolūcijā iesaka 
A.Bānu sodīt ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem. 07.12.1941.g. 
sagatavota ārsta izziņa: „3.kategorijas kāju apsaldēšana, ārstējas 
medicīnas stacionārā.” 10.07.1942.g. pieņemts lēmums par papildu 
apsūdzību: „Caurskatot A.Bāna lietas Nr.704 materiālus, konstatēju, 
ka 1923./37.g. un 1937./40.g. reakcionāru organizāciju valdes loceklis, 
veicis KPFSR KK 58-11., 58-10. I un 58-13.pantos noteiktos noziegu-
mus. Šinī sakarā izvirzu apsūdzību pēc iepriekšminētiem pantiem.” 
08.09.1942.g. A.Bāns pratināts no 13.45 līdz 15.20. Pēc pratināšanas 
sagatavots lēmums par izmeklēšanas pabeigšanu, kurā teikts: „Vadoties 
no likuma, visu tiesvedību A.Bānam uzrādīju un jautāju – vai nevēlas 
vēl ko izmeklēšanas lietā papildināt? Apsūdzētais pēc lietas materiālu 
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iepazīšanās paziņoja, ka ar lietas materiālu iepazinies, lūgumu nav 
un nekas tam papildināms izmeklēšanas lietā neesot.” 26.11.1942.g.  
A.Bāns ievietots medicīnas izolatorā. 27.11.1942.g. „Noriļlag” 
sastādīts akts par to, ka A. Bāns miris 22.15, atrodoties ārstēšanā. 
15.05.1943.g. sagatavots izraksts no PSRS NKVD Sevišķās apsprie
des protokola Nr.31 & 422: „Lietu Nr.704 klausījāmies un nolēmām 
A.Bānu, par cīņu pret revolucionāru kustību un pretpadomju aģitā-
ciju, ieslodzīt LDN uz 8 gadiem. Soda izciešanas termiņu skaitot no 
15.06.1941.g.” 31.07.1943.g. sagatavots izraksts no PSRS NKVD Se
višķās apspriedes protokola Nr.46 b & 17: „Lietu Nr.704 klausījāmies 
un nolēmām PSRS NKVD Sevišķā apspriedē 15.05.1943.g. lēmumu 
atcelt un tiesvedību, sakarā ar apsūdzētā nāvi, izbeigt.”

Reabilitācija: 23.03.1990.g. Baltijas KA kara prokurors paraksta 
slēdzienu par to, ka A. Bāna krimināllietas materiāli atbilst PSRS 
APP 16.01.1989.g. 1.dekrēta noteikumiem kā nepamatoti represēts. 
30.03.1990.g. Baltijas KA kara prokurora slēdziens apstiprināts. 
11.05.2008.g. Reabilitācijas un speclietu prokuratūras prokurors pa
raksta slēdzienu par to, ka A. Bāns ir reabilitējams ar LR 03.08.1990.g. 
likumu. 11.06.2008.g. A. Bāns reabilitēts ar Latvijas LR 03.08.1990.g. 
likumu. Apliecības Nr.18080.

Sabiedriskās organizācijas: 1923./37.g. Latvijas aizstāvju biedrī
bas biedrs; 1937./40.g. – Daugavas Vanagu biedrs. 

Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā piedalās, bet par 
tiešu dalību kaujās ziņu nav. Latvijas atbrīvošanas karā piedalās no 
17.06.1919.g. līdz 11.08.1920.g. kaujās pret Bermonta un Lielinieku 
karaspēku, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav.

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.TZo., LAkpz., LAcjpm., 4.šķ.AK.; 
Latvijas Aizsardzības biedrības sudraba medaļa; 1., 2. un 3.šķ. Latvijas 
vanagu nopelnu zīmes.

Avots: LVVA, 5601.f. 1.apr., 472.l.; Turpat, 1303.f., 1.apr., 4.l., 
11.lpp.; Turpat, 1469.f., 1.apr., 5.l., 31.lp.; Turpat, 1478.f., 1.apr., 50.l., 
340.lp.; Turpat, 1478.f., 1.apr., 53.l., 105., 127.lp.; Turpat, 1478.f., 
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1.apr., 158.l., 139.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 19.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 15.l., 102.lp.; LVA, 356.f., 1.apr., 1.l., 6.lp.; Turpat, 
698.f., 1.apr., 9.l., 519.lp.;

Turpat, 698.f., 1.apr., 15.l., 102.lp.; Turpat, 1986.f., 2.apr., 
P8814.l., 1.31.lp.; Turpat, 2745.f., 3.apr., 13768.l.; „No NKVD līdz 
KGB.”  63.lpp.; „Izvestie 1941.gada 14.jūnijs”. 543.lpp. J. Melderis. 
„6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 57.lpp.

BARDULIS Pēteris Jāņa d., leitnants, dzimis 23.08.1912.g. 
Rīgā. 

Vispārējā izglītība: 1936.g. eksternā nokārto eksāmenus vidussko
las programmas satura lielumā.

Dienesta gaita: 05.04.1934.g. iesaukts obligātajā karadienestā un 
ieskaitīts 4.Ventspils KP. 10.11.1934.g. saņem kaprāļa dienesta pakā
pi. 26.02.1935.g. atvaļināts no obligātā karadienesta. 18.06.1936.g. 
iestājas virsdienestā un ATP iecelts rakstveža amatā. 29.09.1936.g. 
uzsāk mācības KS. 01.09.1938.g. pabeidz KS, saņem leitnanta dienesta 
pakāpi un nosūtīts turpmākam dienestam uz 6.Rīgas KP, kur ieskaitīts 
1.LoR. 01.01.1939.g. Slēpotāju vadā iecelts VK amatā. 23.01.1939.g. 
vienlaikus ar pārcelšanu uz Sakaru rotu (turpmāk – SaR) un iecelšanu 
VK amatā piekomandēts 6. KR. 26.02.1939.g. pārcelts uz 6.KR, kur 
iecelts VK amatā. No 14.08. līdz 06.09.1939.g. atrodas Kurzemes Dv 
štāba rīkotajā Suņu audzināšanas un apmācības kursā. 26.09.1939.g. 
vienlaikus ar pārcelšanu uz 2.LoR un iecelšanu VK amatā piekoman
dēts SaR. 10.11.1939.g. uzsāk mācības AŠ, Ģeodēzijas – topogrāfijas 
daļas rīkotajā Kara topogrāfukartogrāfu kursā. 26.02.1940.g. apmā
cības kursa laikā pārcelts uz 6.KR un iecelts VK amatā. 01.09.1940.g. 
norīkots Baltijas SKA priekšnieka rīcībā un ieskaitīts Topogrāfiskā 
daļā Topogrāfa amatā. 27.09.1940.g. svītrots no 6.Rīgas KP virsnieku 
sarakstiem kā iekļautu 24.TSK. 16.11.1940.g. izdota pavēle par iz
slēgšanu no visa veida atalgojuma AŠ Ģeodēzijastopogrāfijas daļā. 
04.05.1941.g. plt. Ozolupes komandas sastāvā komandēts uz Lietuvas 
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PSR ŠauļuTelšuKuršenu rajonu uzmērīšanas darbos. 1941.g. jūlijā 
iestājas Rīgas pašaizsardzības vienībā. No 1941.g. septembra līdz 
1942.g. decembrim dien PolP, 2.PolBn, 10.PolR. No 1942.g. decembra 
strādā Vācu armijas Kartogrāfijas pārvaldē Aerogrammetrista amatā. 
1943.g. martā unteršturmfīrera dienesta pakāpē iesaukts Latviešu 
leģionā. 01.01.1944.g. ieskaitīts 1.apmācības un rezerves bataljonā 
(turpmāk – ApmRBn). 26.01.1945.g. Baltijas flotes „SMERŠ” noda
ļas vadītājs pieņem lēmumu izziņot lt. P. Barduļa un vēl 21 latviešu 
virsnieka meklēšanu par to, ka: „Dzimtenes nodevējs, pretpadomju 
buržuāziski – nacionālistiskas grupas dalībnieks, aktīvi palīdzējis vācu 
okupantiem.” 1945.g. maijā nokļūst Rietumu sabiedroto gūstā. Par 
turpmāko dzīves gājumu ziņu nav.

Dalība karagājienos un kaujās: 2. pasaules karā militāro dienestu 
pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 470.l.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 23.l., 
38., 249.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 167.l., 23.lp.; Turpat, 1494.f., 
1.apr., 269.l., 85.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 3.l., 8.lp.; Turpat, 1528., 
1.apr., 4.l., 43.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 1210.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 23.l., 192.lp.; Turpat, P180.f., 1.apr., 616.l.; LVA, 
698.f., 1.apr., 6.l., 4., 832.lp.,; Turpat, 1986.f., 1.apr., 42788.l. (1.sē
jums), 67., 71.79., 208.lp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku 
likteņi Otrā pasaules kara gados”. 172.lpp.

BARKĀNS Floriāns Aloīza d., virsleitnants, dzimis 20.09.1906.g. 
Ludzas apriņķī Zvirgzdenes pagasta „Dekšņos” zemnieka ģimenē. 
1940./41.g. dzīvo Slokā Lielā Smilšu ielā 20. 

Vispārējā izglītība: 1926.g. pabeidz Ludzas valsts vidusskolu. 
Dienesta gaita: 29.09.1926.g. uzsāk mācības KS, KN. 28.08.1928.g. 

saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 16.11.1928.g. saņem kadetkaprāļa 
dienesta pakāpi. 26.03.1929.g. saņem kadetseržanta dienesta pakāpi. 
01.09.1929.g. pabeidz KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts 
turpmākam dienestam uz Jātnieku pulku (turpmāk – JP), kur ieskaitīts 
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2. JE. 01.04.1930.g. 2. JE uzdots pildīt VK a.p. 25.03.1930.g. pārcelts 
uz Ložmetēju eskadronu (turpmāk – LoE), kur uzdots pildīt VK a.p. 
20.12.1930.g. pārcelts uz 1. JE, kur uzdots pildīt VK a.p. 15.02.1932.g. 
1. JE iecelts VK amatā. 17.11.1932.g. saņem virsleitnanta dienes
ta pakāpi. 28.09.1932.g. pārcelts uz 2. JE, kur iecelts VK amatā. 
03.08.1934.g. paraksta karavīra svinīgo solījumu. No 27.04. līdz 
20.09.1935.g. 2. JE papildus tiešajiem dienesta pienākumiem periodis
ki pilda eskadrona komandiera (turpmāk – EK) a.p. No 31.10.1935.g. 
līdz 01.11.1936.g. atrodas Zirgu jāšanas kursā. No 05.05.1936.g. 
līdz 01.05.1939.g. periodiski piedalās jāšanas sacīkstēs Rīgā un Lie
pājā. 01.11.1936.g. uz Jāšanas kursa laiku iecelts apmācītāja amatā. 
04.11.1936.g. norīkots 2. JE komandiera rīcībā. 14.1937.g. uz Jāšanas 
kursa laiku iecelts apmācītāja amatā. 02.05.1938.g. norīkots Remon
ta eskadrona (turpmāk – RemE) komandiera rīcībā. No 04.04. līdz 
30.04.1939.g. Nicā (Francija) piedalās starptautiskās jāšanas sacīkstēs. 
No 23.05. līdz 07.06.1939.g. Polijā piedalās starptautiskās jāšanas 
sacīkstēs. No 13.08. līdz 01.09.1939.g. Vācijā piedalās starptautiskās 
jāšanas sacīkstēs. No 11.09.1939.g. līdz 01.02.1940.g. 2. JE periodis
ki uzdots pildīt EK a.p. 02.12.1939.g. 2. JE uzdots pildīt eskadrona 
komandiera palīga (turpmāk – EKP) a.p. No 01.02. līdz 17.06.1940.g. 
3. JE papildus VK amatm pilda EKP a.p. 09.08.1940.g. 3. JE uzdots 
pildīt EK a.p. 07.10.1940.g. ieskaitīts 20. kavalērijas pulkā, kur Zo
benu eskadronā iecelts VK amatā. 25.10.1940.g. pārcelts uz 181. StP, 
Kavalērijas eskadronu (turpmāk – KavE). 

Arests: 14.06.1941.g. aizturēts un izvests uz Noriļsku, Krasnojar
skas novads. 10.08.1941.g. F. Barkāns ierodas „Noriļlag” nometnē. 
22.08.1941.g. F. Barkāns pratināts no 9.40 līdz 14.00, kuras laikā aiz
pilda arestētā anketu38. 06.09.1941.g. sagatavota ārsta izziņa: „Praktis-
ki vesels.” 07.09.1941.g. pieņemts lēmums par F.Barkāna arestēšanu. 
Lēmuma pamatojums: „Caurskatot NKVD materiālus par F. Barkāna 

38 Cēlies no zemniekiem, ir māja ar14 ha zemi, viens zirgs, 4 govis. 
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noziedzīgo darbību, konstatēju, ka ir virsnieks, brīvprātīgi iestājies Lat-
vijas nacionālajā armijā, bijis Latvijas armijas štāba komandējumos 
Francijā, Polijā, Vācijā, bijis reakcionāro „virsnieki” organizācijas 
biedrs, pret Sarkanās arm. atnākšanu Latvijā un Padomju varas veik-
tajiem pasākumiem attiecies naidīgi, veicis pretpadomiskas sarunas. 
Nolēmu F. Barkānu, aizturētu 14.06.1941.g., arestēt.” 07.09.1941.g. 
izsniegts pārmeklēšanas un arestēšanas orderis Nr.518. Arestēts. 
21.09.1941.g. F. Barkānam uzrādīta apsūdzība, kurā teikts: „Caurska-
tot izmeklēšanas lietas Nr.231 un ņemot vērā to, ka ir pietiekami at-
maskots, jo, būdams naidīgi noskaņots pret Padomju savienības un tās 
pasākumiem, veicis pretpadomju aģitāciju, nolēmu, vadoties no liku-
ma, F. Barkānu saukt pie atbildības par veiktajiem KPFSR KK 58-10. 
I pantā noteiktiem noziegumiem, par ko apsūdzētajam, pret parakstu, 
paziņot.” 21.09.1941.g. F. Barkāns pratināts no 22.45 līdz 24.00. Pēc 
pratināšanas sagatavots protokols par izmeklēšanas pabeigšanu, kurā 
teikts: „Pieņemu pirmstiesas izmeklēšanu lietu par pabeigtu un iegū-
tos datus par pietiekošiem, lai lietu nodotu tiesai. Vadoties no likuma, 
par to paziņoju apsūdzētajam, pēc tiesvedības uzrādīšanas jautāju –  
vai ir kas izmeklēšanas lietā papildināms. Apsūdzētais pēc lietas 
materiāla iepazīšanās paziņoja, ka pēc būtības savā lietā nekas tam 
papildināms neesot.” 22.09.1941.g. sagatavots apsūdzības slēdziens, 
kurā teikts: „Pratināšanā apsūdzētais celtajās apsūdzībās sevi par 
vainīgu atzinis, pamatojoties uz noskaidroto, nolēmu, ka tiesājams 
pēc iepriekšminētā KK panta un lietu virzīt izskatīšanai PSRS NKVD 
Sevišķai apspriedei.” Izmeklētāja ieteiktais sods brīvības atņemšana uz 
8 gadiem. 05.09.1942.g. sagatavots izraksts no PSRS NKVD Sevišķās 
apspriedes protokola Nr.71b & 528: ,,Lietu Nr.231 klausījāmies un 
nolēmām F.Barkānu par pretpadomju aģitāciju uz 8 gadiem ieslodzīt 
LDN. Soda izciešanas termiņu skaitīt no 07.09.1941.” 12.05.1947.g. 
„Noriļlag” nometnes pārvaldes priekšnieks raksta vēstuli PSRS 
NKVD 1.specdaļai, kurā lūdz paziņot, kad F. Barkāns patiesībā arestēts 
07.09.1941.g.vai 17.06.1941.g. 



143

Pēckara periods: 14.06.1949.g. F.Barkāns atbrīvots un dodas uz 
norādīto dzīves vietu. Pēc atgriešanās Latvijā dzīvo Jelgavas rajona 
Ozolnieku ciemā „Vecklijāņos”. 1956.g. pārceļas uz Sloku.  Līdz 
turpmākam ziņu nav. F.Barkāns miris 25.03.1978.g. Slokā un apbedīts 
Jaunpiebalgas kapos. 

Reabilitācija: 22.09.1955.g. F.Barkāns iesniedz lūgumu PSRS ģe
nerālprokuroram par PSRS NKVD Sevišķās apspriedes 05.09.1942.g. 
lēmuma atcelšanu. 29.08.1956.g. Baltijas KA kara prokurors, uzrau
dzības kārtā, iesniedz protestu Baltijas KA Kara tribunālam, kurā lūdz 
PSRS NKVD Sevišķās apspriedes 05.09.1942.g. lēmuma atcelšanu un 
lietu, pamatojoties uz likumu, izbeigt. 14.09.1956.g. Baltijas KA Kara 
tribunāls protestu uzklausa un ar savu slepeno lēmumu Nr.204/0 PSRS 
NKVD Sevišķās apspriedes 05.09.1942.g. lēmumu atceļ un tiesvedību 
nozieguma sastāva neesamības dēļ, izbeidz. 25.05.1991.g. F. Barkāns 
reabilitēts ar LR 03.08.1990.g. likumu. 

Avots: LVVA, 5601.f. 1.apr., 469.l.; Turpat, 1483.f., 1.apr., 13.l., 
275.lp.; Turpat, 1501., 1.apr., 297.l., 151.lp.; LVA, 698.f., 1.apr., 6., 
64.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 15.l., 169.lp.; Turpat, 1986.f., 2.apr., 
P2088.l., 1.29.lp.; „No NKVD līdz KGB”. 58.lpp.; „Izvestie 1941.
gada 14.jūnijs”. 567.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi 
Otrā pasaules kara gados”. 57.lpp.; 03.02. 2016.g. „Ozolnieku Avīze”.

BARNAKS Jānis Jēkaba d., administratīvais leitnants, dzimis 
23.03.1903.g. Rīgas apriņķī Nītaures pagastā. 

Vispārējā izglītība: Beidzis 4 klasīgo Cēsu arodskolu. 1930.g. pa
beidz Rīgas pilsētas tehnikumu elektromontiera specialitātē. 

Dienesta gaita: 28.02.1924.g. iesaukts obligātajā karadienestā 
un ieskaitīts Elektrotehniskā diviziona (turpmāk – ED) Telegrā
fatelefona rotā (turpmāk – TgTelR). 01.03.1924.g. pārcelts uz SaR. 
09.09.1924.g. pabeidz InsR rīkoto Elektrotehniķu kursu un saņem 
kaprāļa dienesta pakāpi. 12.09.1924.g. pārcelts uz Elektrotehniķu 
komandu (turpmāk – EKo). 03.03.1925.g. pārcelts uz InsR. 1925.g. 



144

martā pabeidz virsniekvietnieku elektrotehniķu kursu. 11.09.1925.g. 
saņem virsniekvietnieka pakāpi. 30.08.1926.g. paliek virsdienestā. 
01.09.1927.g. pārcelts uz 2.InsR, kur iecelts laboratorijas pārziņa 
(turpmāk – LabPā) amatā. No 07.10.1931.g. līdz 19.01.1934.g. iecelts 
bibliotēkas pārziņa palīga (BiPāP) amatā. 04.02.1933.g. pārcelts uz 
2.InsR, kur iecelts vada seržanta amatā. 1933.g. maijā nokārto pār
budījumus virsniekvietnieka kursa satura apmērā. 11.02.1935.g. līdz 
07.01.1936.g. pilda BiPāP amatu. 15.05.1935.g. pārcelts uz 2.InsR, kur 
iecelts seržanta – radiotelegrāfista amatā. No 04.06. līdz 09.12.1936.g. 
mācās Arsenāla rīkotajā Ieroču meistara kursā. 01.11.1936.g. pārcelts 
uz SaR, kur iecelts seržanta – radiomehāniķa amatā. 06.04.1937.g. 
pārcelts uz 2.InsR, kur iecelts seržanta – radiomehāniķa amatā. No 
04.10. līdz 30.10.1937.g. 2.InsR uzdots pildīt VK a.p. 20.05.1940.g. 
pārcelts uz 4.Valmieras KP, kur SmR uzdots pildīt Ieroču pārziņa 
(turpmāk – IerPā) a.p. 08.08.1940.g. saņem administratīvā leitnanta 
dienesta pakāpi un iecelts Ieroču meistara (turpmāk – IerMei) amatā. 
14.09.1940.g. pārcelts uz 186.StP štābu, kur iecelts Kara tehniskās 
apgādes darbveža amatā. 22.09.1940.g. 186.StP nodod 4.Valmieras KP 
Ieroču darbnīcu. 27.09.1940.g. svītrots no 4.Valmieras KP virsnieku 
sarakstiem kā iekļautu 24.TSK sastāvā. 01.10.1940.g. 4.Valmieras KP 
komandiera a.p. izpildītājs ziņo AŠ, ka nekas nav zināms par adm.lt.  
J. Barnaka iedalīšanu jaunformējamā daļā. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK 
pavēli 2.ranga tehniķa – intendanta pakāpē iecelts Lietvedības vadītāja 
amatā. Līdz turpmākam ziņu nav. 12.02.1944.g. izsaukts uz Latviešu 
leģionā iesaukšanas komisiju. Iesaukšana atlikta. Par tupmāko dzīves 
gājumu ziņu nav. 

Apbalvojumi: Latvijas: TZo 1.pak. goda zīme. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 467.l.; Turpat, 1303.f., 1.apr., 25.l., 

15.lp.; Turpat, 1492.f., 1.apr., 50.l., 184., 218.lp.; Turpat, 1492.f., 
1.apr., 139.l., 75.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 1216.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 23.l., 190.lp.; LVA, 691.f., 1.apr., 2.l., 172.lp.; Turpat, 
691.l., 1.apr., 3.l., 72.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 16.l., 6.lp. 
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BAROTĀJS Ernests Jēkaba d., jūras kapteinis, dzimis 
15.06.1886.g. Kurzemes guberņā Aizupes pagastā Sakas ciema „Plec-
maļos” kalpa ģimenē. 

Vispārējā izglītība: 1911.g. pabeidzis Liepājas tālbraucēju jūrskolu 
tirdzniecības flotes tālbraucēju stūrmaņa specialitātē. 

Dienesta gaita: 19.07.1914.g. mobilizēts Baltijas flotē un matro
ža pakāpē ieskaitīts Petrogradā dislocētajā 2.Baltijas flotes ekipāžā. 
14.08.1914.g. pārcelts uz Kronštatē dislocēto 1.Baltijas flotes ekipāžu. 
01.09.1914.g. 2.šķiras matroža pakāpē pārcelts uz 3. diviziona eskad
ras mīnu kuģi „Inžeņer Mehaņik Zverev”. 30.12.1914.g. Kronštatē no
kārto pārbaudījumus jūras praporščika dienesta pakāpes saņemšanai. 
19.01.1915.g. saņem jūras praporščika dienesta pakāpi. 14.02.1915.g. 
pārcelts uz Orenbaumas jūras strēlnieku skolu. 15.03.1915.g. pārcelts 
uz Baltijas flotes ekipāžu, kur iedalīts Artilērijas rotā (turpmāk – AR). 
24.07.1915.g. pārcelts uz kreisera „Spraš” krasta apsardzības rotu, 
kur iecelts RK amatā. 20.11.1915.g. pārcelts uz ostas kuģi „Ižor” 
kuģa komandiera (turpmāk – KK) amatā. 13.03.1916.g. pārcelts uz 
palīgkuģi „Eros” KK amatā. 05.08.1917.g. saņem mičmaņa dienesta 
pakāpi. 23.05.1918.g. Helsingforsā nodod „Eros” kuģa vadīšanu un 
dodas uz Latviju. 05.06.1918.g. ierodas Latvijā un apmetas pie ve
cākiem Sakas pagastā. 01.10.1918.g. iestājas Vācu armijas dienestā 
Liepājā motorlaivas „Elisabet” vadītāja amatā. 15.11.1918.g. pārcelts 
uz hidrogrāfijas kuģi “BREMEN” KK amatā. 10.01.1919.g. iestājas 
LPV BS un ieskaitīts tvaikoņa „Saratov” komandsastāva kapteiņa 
pirmā palīga (turpmāk – KPPal) amatā. 04.12.1919.g. apstiprināts jū
ras virsleitnanta dienesta pakāpē. 01.04.1920.g. pārcelts uz Jūras daļu 
(turpmāk – JūDa), kur ieskaitīts karakuģa „M-68” apkalpē KK amatā. 
22.05.1920.g. pārcelts uz Kara flotīliju (turpmāk – KF), kur uz sargku
ģa „Nr.2” iecelts KK amatā. 17.08.1920.g. pārcelts uz Ezeru divizionu 
(turpmāk – EzD), kur iecelts DK amatā, bet vēlāk pārcelts uz motorlai
vu „A-16” motorlaivas komandiera (turpmāk – MLK) amatā. 1920.g. 
novembrī pārcelts uz krasta apsardzības kuģi „R” un iecelts KK amatā. 
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09.04.1921.g. sakarā ar Jūras pārvaldes likvidēšanu ieskaitīts Robež
apsardzības divīzijā (turpmāk – RoDv). 26.09.1921.g. piekomandēts 
RoDv štābam. 01.04.1922.g. slimības dēļ atvaļināts no karadienesta. 
No 1922.g. septembra Jelgavas apriņķa robežpolicijā iecelts uzrauga 
amatā. 01.12.1922.g. ieskaitīts aktīvajā karadienestā un ieskaitīts AvD 
Jūras nodaļā, kur uzdots pildīt novērotāja a.p. 15.12.1922.g. saņem 
komandleitnanta dienesta pakāpi. 29.12.1922.g. saņem deķaleitnanta 
dienesta pakāpi. 02.02.1923.g. saņem vaktsleitnanta dienesta pakāpi. 
10.03.1923.g. pārcelts uz Daugavgrīvas artilēriju, kur uz velkoņa 
„Artilērists” iecelts KK amatā. 22.11.1924.g. saņem komandleitnanta  
dienesta pakāpi. 07.08.1926.g. pārcelts uz Aizžogotājutraleru (turp
māk – AizTr) divizionu39, kur uz mīnu tralera „Viesturs” iecelts KK 
amatā. 1934.g. decembrī MīD iecelts DK amatā. 09.1935.g. iecelts 
komandkapteiņa dienesta pakāpē. 06.03.1935.g. pārcelts uz Aizsargu 
štābu, kur uzdots pildīt jūras lietu speciālista a.p. 1936.g. pārcelts 
uz Krasta artilēriju (turpmāk – KrA), kur uzdots pildīt palīgkuģa 
„Artilērists” tehniskā uzrauga a.p. No 01.10. līdz 28.10.1937.g. uz 
aizžogotāju tralera „Imanta” piedalās iekšzemes ūdeņu kuģošanā. 
No 15.02.1938.g. saņem jūras kapteiņa dienesta pakāpi un periodiski 
pilda Eskadras komandiera (turpmāk – EskK) a.p. No 01.08. līdz 
31.08.1938.g. uz aizžogotāju tralera „Imanta” piedalās iekšzemes ūde
ņu kuģošanā. No 27.02. līdz 03.04.1939.g. uzdots pildīt Flotes koman
diera (turpmāk – FK) a.p. 20.07.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu 
no karadienesta. 14.09.1940.g. svītrots no MīD virsnieku sarakstiem kā 
atvaļinātu likumā noteiktā vecuma sasniegušu no aktīvā karadienesta 
un reģistrējams JelgavasBauskas KAPe zemessargu sarakstos. Līdz 
turpmākam ziņu nav. 1944.g. dodas bēgļu gaitā uz Zviedriju. Līdz 
turpmākam ziņu nav. E. Barotājs miris 20.03.1947.g. Stokholmā.

Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā piedalās no 01.09. 
līdz 15.12.1914.g. jūras kaujās pret Vācu armijas floti. 

39 no 1930.g. pārdēvēts par Mīnu divizionu (turpmāk – MīD).
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Apbalvojumi: Latvijas: 4.šķ.TZo; 3.šķ.Vo; Ank; skautu Blo; skautu 
PZSv., Lietuvas: 3.šķ.Ģo., Polijas: 4.šķ.PR. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 464.l.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 38.l., 
75.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 8.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 23.l., 
184.lp.; Turpat, 4964.f., 1.apr., 27.l., 11.lp.; Turpat, 4964.f., 1.apr., 
30.l., 15.lp.; Turpat, 4965.f., 1.apr., 8.l., 67., 69.lp.; Turpat, 4965.f., 
1.apr., 9.l., 47.lp.; „Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918 1940”. 
88.lpp.

BĀRS Alberts, kapteinis.
Vispārējā izglītība: Ziņu nav.
Dienesta gaita: 22.05.1937.g. pabeidzis AK Speciālās nodaļas 

Intendantūras nozari. 09.10.1940.g. izdota Baltijas SKA pavēle par 
atvaļināšanu. 18.10.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu no aktīvā 
karadienesta piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrīvošanu no ieņe
mamā amata ApPe, Armijas 22.darbnīcā. Par turpmāko dzīves gājumu 
ziņu nav.

Avots: LVVA, 1470.f., 1.apr., 183.l., 16.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 
25.l., 58.lp.

 

BĀRS40 Vadims Nikolaja d., pulkvedisleitnants, dzimis 
13.04.1898.g. Poltovas guberņas „Prluki sādžā” Krievijā, mehāniķa 
(Vidzemes latvieša) ģimenē. 

Vispārējā izglītība: 1937.g. pabeidzis LU Ķīmijas fakultāti Inže
nieraķīmiķa specialitātē. 

Dienesta gaita: 01.12.1917.g. iestājas armijā un 1.šķiras savvaļ
nieks (junkurs) pakāpē ieskaitīts 1.Kijevas karaskolā. 01.04.1917.g. 
saņem jaunākā portupejjunkura dienesta pakāpi. 04.04.1917.g. saņem 

40 citur Barss.
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vecākā portupejjunkura dienesta pakāpi un 6.rotā iecelts virsseržanta 
amatā. 01.06.1917.g. pabeidz KS, saņem praporščika dienesta pa
kāpi un piekomandēts Armijas Virspavēlnieka štābam, un ieskaitīts 
jaunformētā Triecienbataljona (turpmāk – TriecBn) personālsastāvā. 
05.07.1917.g. ieskaitīts 1.revolūcijas TriecBn, Kājnieku izlūku no
daļā. 18.08.1917.g. 1.Revolūcijas TriecBn Kājnieku izlūku nodaļā 
iecelts NPr amatā. 20.09.1917.g. Galicijā kaujā kontuzēts un nosūtīts 
ārstēties uz Čerkasas pilsētu. 29.09.1917.g. atgriezās 1.revolūcijas 
TriecBn un ieskaitīts 1.rotā. 07.11.1917.g. saņem podporučika die
nesta pakāpi un pārcelts uz 263. rezerves pulku. 16.02.1918.g. Kijevā 
atvaļināts no karadienesta un iestājas Ukrainas hetmaņa armijā, kur 
Kijevas intendantūras dzirnavās iecelts rakstveža amatā. 16.06.1918.g. 
Kijevas intendantūras dzirnavās iecelts dzirnavas priekšnieka palīga, 
bet vēlāk dzirnavas priekšnieka amatā. Vēlāk šo amatu turpina pildīt 
Ukrainas Tautas Republikas armijā. 11.09.1919.g. iestājas ģen. Deņi
kina vadītajā Dienvidkrievijas Brīvprātīgo armijā un ieskaitīts Kijevas 
Intendantūras pārtikas nodaļā, kur iecelts NPr amatā. 08.10.1919.g. 
Dienvidkrievijas Brīvprātīgo armijas, kur iecelts Kijevas apgabala 
karaspēka pavēlnieka konvoja priekšnieka amatā. 18.10.19.g. sa
ņem poručika dienesta pakāpi. 08.01.1920.g. pārcelts uz 2.Kubaņas 
korpusa štābu. 26.02.1920.g. saslimst un, Armijai atkāpjoties, paliek 
Jekaterinodarā. 30.09.1920.g. iestājas Kubaņas Politehniskā institūtā. 
04.11.1920.g. iestājas Donas Politehniskā institūtā. 3 mēnešus dien 
SA. 1921.g. atgriežas Latvijā. 21.07.1921.g. iesauks LA Latvijas 
armijā, kur uz brīva līguma pamata strādā Artilērijas laboratorijā 
(turpmāk – Alab) 2.šķiras amatnieka amatā. 01.11.1921.g. ALab strādā 
1.šķiras amatnieka amatā. 01.04.1922.g. ALab iecelts hronografista 
amatā. 22.04.1922.g. atzīta leitnanta dienesta pakāpe. No 15.08. līdz 
25.09.1924.g. iesaukts uz 1.Liepājas KP rīkotām apmācībām un pēc 
apmācībām ieskaitīts rezervē. 15.08.1925.g. uzdots pildīt Artilērijas 
laboratorijas poligona pārziņa a.p. 03.12.1925.g. iesaukts aktīvā 
karadienestā, norīkots Artilērijas laboratorijas priekšnieka rīcībā un 
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atstāts ieņemamā amatā. 18.10.1926.g. uzsāk mācības KS rīkotajā 
Virsnieku kursā. 21.09.1927.g. pēc kursa beigšanas iegūst KS beigušā 
statusu, atgriežas ALab iepriekšējā amatā. 01.12.1927.g. ALab pār
celts uz Sardzes rotu (turpmāk – SarR), kur LoV iecelts VK amatā. 
04.09.1928.g. pārcelts uz Galveno artilērijas noliktavu (turpmāk – 
GANo), kur iecelts kasieraekanomista amatā. 07.09.1928.g. nokārto 
pirotehniķa pārbaudījumus. 16.10.1928.g. uzdots pildīt Meža parka 
nodaļas karavīru veikala pārziņa a.p. 17.11.1928.g. saņem virsleitnanta 
dienesta pakāpi. 04.09.1928.g. piekomandēts uz Galveno Artilērijas 
noliktavu (turpmāk – GANo), kur iecelts kasieraekonoma amatā. No 
18.12.1928.g. līdz 27.02.1931.g. GANo periodiski pilda gan saimnie
cības daļas darbveža, gan ugunsdzēsības pārziņa a.p. 11.04.1931.g. 
pārcelts uz Materiālu un tehnisko piederumu nodaļu, kur iecelts 
NPrP amatā. 13.09.1931.g. uzsāk mācības Augstāko militāro kursu41 
rīkotajā Virsnieku kursā. 22.05.1937.g. pabeidz AK Speciālās noda
ļas Intendantūras nozares kursu un atgriežas GAno, kur Kara mantu 
noliktavā iecelts NoPā amatā. 01.07.1937.g. pārcelts uz Artilērijas 
laboratoriju (turpmāk – ALab)42. 07.07.1937.g. ALab, Mantu noliktavā 
iecelts NoPā amatā. 17.11.1937.g. saņem kapteiņa dienesta pakāpi. 
01.05.1938.g. ALab iecelts vecākā artilērijas pirotehniķa (turpmāk –  
VecAPir) amatā. 10.07.1940.g. Armijas 22.darbnīcas Munīcijas nodaļā 
(turpmāk – MuNo) iecelts NoPr amatā. 30.07.1940.g. saņem pulk
vedisleitnants dienesta pakāpi. 09.10.1940.g. izdota Baltijas SKA 
pavēle par atvaļināšanu no karadienesta. 18.10.1940.g. izdota pavēle 
par atvaļināšanu no aktīvā karadienesta piemērota amata trūkuma dēļ 
SA un atbrīvošanu no ieņemamā amata Armijas 22.darbnīcā. 1941.g. 
sākumā izceļo uz Vāciju.

Pēckara periods: Pēc 2.pasaules kara strādā par ķīmiķi Vācijā. Darm
štates Tehniskajā augstskolā iegūst doktora grādu. 1949.g. pārceļas uz 

41 01.08.1935.g. Augstākie militārie kursi pārdēvēti par Augstāko karaskolu.
42 no 1939.g.septembra pārdēvēta par Armijas 22.darbnīcu.
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Brazīliju, kur San Paulo Celulozes un papīra rūpnīcā strādā par labora
torijas vadītāju. V. Bārs mirst 01.10.1977.g. San Paulo, Brazīlijā. 

Dalība sabiedriskās organizācijās: bijis „DV” Brazīlijas nodaļas 
valdes priekšsēdis, bijis Brazīlijas latviešu apvienības biedrs.

Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā piedalās no 04.07. 
līdz 16.09.1917.g. kaujās pie Tornopoles pilsētas pret Austro – Ungā
rijas karaspēku.

Apbalvojumi: Latvijas: 4.šķ.Vo. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 461.l.; Turpat, 1303.f., 1.apr., 4.l., 

6.lp.; LVVA, 1469.f., 1.apr., 5.l., 62.lp.; LVVA, 1469.f., 1.apr., 6.l., 
44.lp.; LVVA, 1474.f., 1.apr., 12.l., 51.lp.; LVVA, 1515.f., 1.apr., 
25.l., 42.lp., Turpat, 1528f., 1.apr., 188.l., 9.lp.; LVA: 698.f., 1.apr., 
6.l., 10.lp.; „Latvijas arm. augstākie virsnieki 1918.1940”. 88.lpp.; 
I.Veigners. „Latvieši Rietumzemē”. 609.lpp.; J.Melderis. „6000 latvie
šu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados.”492.lpp.

BAŠKO Jāzeps Kazimirs Jezupa d., ārsts leitnants, dzimis 
13.10.1917.g.

Vispārējā izglītība: Ziņu nav. 
Dienesta gaita: 1939.g. iesaukts obligātajā karadienestā un ie

skaitīts 6.Rīgas KP. Nedaudz vēlāk saņem kaprāļa dienesta pakāpi 
un ieskaitīts Rezerves virsnieka kursā. 28.03.1940.g. pēc 5.Cēsu KP 
organizētā Rezerves virsnieka kursa beigšanas atgriežas 6.Rīgas KP. 
10.05.1940.g. saņem rezerves leitnanta dienesta pakāpi. 11.05.1940.g. 
atvaļināts no karadienesta. 10.08.1940.g. uzņemts aktīvā karadienestā 
un nosūtīts turpmākam dienestam uz Armijas virspavēlnieka štābu, 
kur ieskaitīts Organizācijas daļā (turpmāk – OrgDa). Līdz turpmā
kam ziņu nav. 1943.g. jūnijā 15.LDv, 34.KP, 1.KBn dien ārsta amatā. 
14.12.1943.g. izsaukts uz Leģionā iesaukšanas komisiju. 18.12.1943.g. 
nosūtīts uz Jelgavā dislocēto RezKBr, kur unteršturmfīrera dienesta 
pakāpē ieskaitīts 8.KBn. 12.02.1944.g. J. Baško, dienēdams 34. KP, 
krīt kaujā. 
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Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā karadienestu pilda 
Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Apbalvojumi: Vācijas: 2.pak.DzK. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.4.apr. Ziņu nav.; LVVA, 1474.f., 1.apr., 

88.l., 359.lp.; LVVA, 1474.f., 1.apr., 679.l.; LVVA, 1494.f., 1.apr., 
23.l., 67. un 103.lp.; LVVA, P71.f., 1.apr., 40.l.; LVVA, P180.f., 
1.apr., 638.l.; U. I. Sietiņš. „Par zemi, ko mīlam”. 75,lpp.; J. Melderis 
„6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 26.lpp.

BAŠKO Jezups43 Staņislava d., ģenerālis, dzimis 08.01.1889.g. 
Daugavpils apriņķī Jāsmuižas pagasta Kastires sādžā zemnieka ģime
nē.

Vispārējā izglītība: beidzis Jāsmuižas tautskolu. 1908.g. pabeidz 
Belostokas reālskolu. 

Dienesta gaita: 08.09.1908.g. iestājas armijā un ieskaitīts Pet
rogradas junkurskolā44, junkurs. 28.09.1909.g. saņem apakšvirsnieka 
dienesta pakāpi. 10.06.1910.g. saņem portupejjunkura dienesta pa
kāpi. 06.08.1910.g. pabeidz karaskolu, saņem podporučika dienesta 
pakāpi un nosūtīts turpmākam dienestam uz 13.SpBn, kur ieskaitīts 
3.SpR. No 01.01. līdz 06.10.1911.g. periodiski pilda gan Virsnieku 
kluba priekšnieka, gan Saimniecības daļas darbveža vietnieka a.p. 
09.10.1911.g. nosūtīts uz Petrogradu, kur uzsāk mācības Virsnieku 
gaiskuģniecības skolā. 01.09.1912.g. pēc skolas beigšanas pārcelts uz 
7.gaiskuģniecības rotu, kur Gaiskuģniecības klasē iecelts apmācītāja 
amatā. 06.03.1913.g. Ierindas rotā uzdots pildīt RK a.p. No 01.04. līdz 
01.11.1913.g. piekomandēts Petrogradas virsnieku gaisa kuģniecības 
skolas Aviācijas nodaļai. 03.08.1913.g. pārcelts uz 4.gaisa kuģniecības 
rotu. No 10.08. līdz 01.11.1913.g. mācās Gatčinas gaisa kuģniecības 

43 arī Jāzeps.
44 01.09.1909.g. pārdēvēta par Petrogradas karaskolu, bet 31.05.1910.g. par 
Vladimira karaskolu.



152

skolas Aviācijas nodaļā. Pēc skolas beigšanas saņem kara lidotāja 
kvalifikāciju un piekomandēts Virsnieku gaisa kuģniecības skolai, 
kur ieskaitīts Skolas rotā. 05.10.1913.g. saņem poručika dienesta 
pakāpi. 28.03.1914.g. Skolas bataljonā uzdots pildīt adjutanata a.p. 
30.03.1914.g. pārcelts uz Kauņas cietoksni, kur ieskaitīts Gaiskuģnie
cības rotā. 19.04.1914.g. pārcelts uz Aerostatu komandu „Jastreb”, 
kur iecelts Komandas komandiera palīga amatā. 17.07.1914.g. pārcelts 
uz 13.gaiskuģniecības rotu, kur iecelts Signalizācijas stacijas priekš
nieka amatā. 31.07.1914.g. kopā ar 13.gaiskuģniecības rotu ieskaitīts 
6.Armijas sastāvā. 08.10.1914.g. pārcelts uz Kara aviācijas skolu, kur 
„Iļja Muromec” nodaļā iecelts aeroplāna „Iļja Muromec” komandie
ra palīga amatā. 09.12.1914.g. aeroplāna „Iļja Muromec-Kijevskij” 
komandas sastāvā dodas uz aktīvo armiju. 27.03.1915.g. uzdots pildīt 
aeroplāna „Iļja Muromec-Kijevskij” komandiera a.p. 11.05.1915.g. 
aeroplāna „Iļja Muromec-Kijevskij” komandas sastāvā pārcelts uz 
Ļvovu. 28.05.1915.g. iecelts aeroplāna „Iļja Muromec-Kijevskij” 
komandiera amatā. 05.07.1915.g. gaisa kaujā pret 3 vācu lidmašīnām 
ievainots un nosūtīts ārstēties uz Petrogradu. 07.07.1915.g. saņem 
štābskapitan dienesta pakāpi. 30.07.1915.g. pēc izveseļošanās ierodas 
Lidā dislocēto Gaiskuģu eskadriļas štābā. 30.09.1915.g. ar aeroplāna 
„Iļja Muromec-Kijevskij” komandu un Aeroplānu nosūtīts uz Siguldu. 
14.12.1915.g. pārcelts uz 1. kaujas eskadriļas nodaļu. 04.05.1916.g. 
pārcelts uz 3.aeroplānu kaujas nodaļu, kur iecelts NK amatā. no 
14.06.1916.g. līdz 06.04.1917.g. ar aeroplānu „Iļja Muromec-Ki-
jevskij” pilda kaujas uzdevumus Rietumu frontē. 21.11.1916.g. saņem 
kapitana dienesta pakāpi. 1917.g. par kaujas nopelniem saņem apakš
pulkveža dienesta pakāpi un tajā pašā gadā pulkveža dienesta pakāpi. 
1918.g. janvārī ar vispārējās zaldātu sapulces un Zaldātu komitejas 
lēmumu iecelts par aeroplāna „Iļja Muromec-Kijevskij” komandie
ri. 1918.g. iestājas dienestā Bobruiskā dislocētajā 1.poļu korpusā. 
23.05.1918.g. vāciešiem atbruņojot 1.poļu korpusu, ar aeroplānu „Iļja 
Muromec-Kijevskij” kopā ar vairākiem poļu virsniekim no Bobruiskas 
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izlido uz Maskavu. Lidojuma laikā cieš avārijā Smoļenskas guberņas 
Juhnovas apriņķī. Pēc avārijas arestēts, turot aizdomās par spiegošanu. 
01.06.1918.g. ar konvoju nosūtīts uz Maskavu VČK45. Atbrīvots un 
nosūtīts Galvenās gaiskuģu pārvaldes rīcībā. 08.06.1818.g. pārcelts 
uz SA Ziemeļu gaisakuģu grupu, kur iecelts GK amatā. 23.06.1918.g. 
SA iecelts eskadriļas komandiera amatā. 25.11.1918.g. pārcelts uz 
aviācijas grupu „Iļja Muromec.”, kur iecelts lidotāju instruktora 
amatā. 28.08.1919.g. pārcelts uz 2.kaujas gaisakuģa grupu, kur iecelts 
grupas komandiera amatā. No 1919.g. līdz 1921.g. AvS iecelts pa
sniedzēja amatā. 01.01.1920.g. pārcelts uz Diviziona tehnisko nodaļu, 
kur iecelts NPr amatā. 12.05.1921.g. kā Latvijas pavalstnieks atvaļi
nāts no karadienesta un nosūtīts Staurapoles apriņķa KKom rīcībā. 
12.07.1921.g. atgriežas Latvijā un reģistrējas Daugavpils KA, kur 
atvaļināts līdz turpmākam rīkojumam. 22.07.1921.g. uz brīva līguma 
pamata pieņemts dienestā un ieskaitīts AvD, AvS instruktora amatā. 
10.10.1921.g. iestājas LA un ieskaitīts AvD esošā amatā. 15.03.1922.g. 
AvD iecelts TehNozVa, kā arī uzdots pildīt IerPār a.p. 13.06.1922.g. 
AvD uzdots pildīt DK a.p. 27.07.1922.g. pārcelts uz KAvs, kur uzdots 
pildīt SkPr a.p. 08.09.1922.g. pārcelts uz AvD, kur uzdots pildīt DK 
a.p. 16.03.1923.g. AvD iecelts DK amatā. No 13.04. līdz 07.05.1923.g. 
atrodas komandējumā Itālijā, lai iepazītos ar lidmašīnu būvi. No 
23.06.1923.g. līdz 07.08.1926.g. TehDv papildus tiešajiem dienesta 
pienākumiem periodiski pilda DvK a.p., kā arī periodiski veic lidoju
mus. No 26.11. līdz 26.12.1923.g. aviācijas jautājumu saskaņošanai 
atrodas komandējumā Polijā. No 04.01. līdz 09.02.1926.g. atrodas 
komandējumā Anglijā pieņemt lidmašīnas. 29.09.1926.g. AvP iecelts 
PK amatā. No 24.03.1926.g. līdz 21.10.1928.g. uz ārzemju koman
dējumu laiku piekomandēts Bruņošanās pārvaldei. 04.08.1929.g. pa
beidz 8 mēnešu garo Kara akadēmisko kursu un AvP uzsāk pildīt PK 
amatu. 17.09.1929.g. pārcelts uz TehDv štābu, kur iecelts ŠP amatā, 

45 Viskrievijas Ārkārtas komisija jeb čeka.
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kā arī uzdodots pildīt divīzijas inspektora a.p. No 07.10.1929.g. līdz 
09.10.1933.g. TehDv papildus tiešajiem dienesta pienākumiem pe
riodiski pilda DvK komandiera a.p., kā arī periodiski veic lidojumus. 
No 27.11.1933.g. līdz 01.02.1935.g. pārcelts uz ED, kur uzdots pildīt 
DK a.p. No 21.01. līdz 25.01.1934.g. atrodas komandējumā Igaunijā 
sevišķu uzdevumu izpildei. 01.02.1935.g. TehDv iecelts ŠPr amatā. No 
15.08. līdz 26.09.1936.g. Apgādes pārvaldes priekšnieka uzdevumā 
atrodas komandējumā ārzemēs. 05.10.1937.g. piekomandēts SaBn, kur 
uzdots pildīt BK a.p. Dienesta laikā saraksta vairākas mācību grāmatas 
par aviāciju. 05.11.1937.g. ārstu komisija atzīst par derīgu lidojošā 
sastāva dienestam. 18.02.1938.g. iecelts Armijas aviācijas priekšnieka 
amatā, līdz ar to saņem pakļautībā Aizsargu AvP Aero klubu. No 26.04. 
līdz 24.05.1938.g. piekomandēts ApPe Bruņošanās daļai (turpmāk – 
BruDa). No 25.04. līdz 23.05.1938.g. atrodas komandējumā Anglijā 
sevišķu uzdevumu izpildei. No 26.04. līdz 24.05.1938.g. piekomandēts 
ApPe BrDa. No 22.11. līdz 19.12.1938.g. atrodas komandējumā Fran
cijā sevišķu uzdevumu izpildei. No 23.03. līdz 29.03.1939.g. atrodas 
komandējumā Igaunijā sevišķu uzdevumu izpildei. 05.10.1939.g. 
iekļauts komisijas sastāvā Savstarpējā palīdzības līguma slēgšanai 
starp Latviju un PSRS. 12.10.1940.g. iekļauts komisijas sastāvā saru
nām Maskavā. 06.05.1940.g. norīkots Armijas aviācijas priekšnieka 
rīcībā. 10.05.1940.g. saņem ģenerāļa dienesta pakāpi. 13.08.1940.g. 
izdota pavēle par atvaļināšanu no karadienesta. 22.08.1940.g. svītrots 
no TehDv sarakstiem kā atvaļinātu slimības dēļ. Pēc dienesta dzīvo 
Jāsmuižas pagastā, kur nodarbojas ar lauksaimniecību. J. Baško miris 
31.05.1946.g. un apbedīts Rušonas pagasta Eikšas kapos. 

 Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā piedalās no 
1914.g. līdz 1918.g. gaisa kaujās pret vācu lidotājiem. Piedalās Krie
vijas pilsoņu karā lielinieku pusē. Par dalību kaujās ziņu nav. 

Apbalvojumi: Krievijas: 2.un 3.šķ.Sv.So (š); 2.,3. un 4.šķ.SvAo 
(š); 4.šķ.Sv.Jk; 3.un 4.šķ.Sv.Vo (š)., izteikta Visaugstākā pateicī
ba; Latvijas: 3.šķ.TZo; 2.šķ.Vo.. Somijas: komandiera 2.šķ. BRo.; 
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Čehoslovākijas: 3.šķ. BLo.; Igaunijas: 3.šķ. Ēo.; Vatikāna 2.šķ. Bk 
(sudraba krusts).; Polijas: 3.šķ.PRo. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 452.l.; Turpat, 1303.f., 1.apr., 4.l., 
17.lp.; 452.l.; Turpat, 1469.g., 1.apr., 6.l., 41.lp.; Turpat, 1474.g., 1.apr., 
38.l., 74.lp.; Turpat, 1477.g., 1.apr., 8.l., 1.lp.; Turpat, 1505.f., 1.apr., 
16.l., 316., 318.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 24.lp.; Turpat, 1528.f., 
1.apr., 23.l., 183.lp. „Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918.  
1940”. 90.lpp.; 22.03. laikraksts “Laiks”. 

BAŠTIKS Eduards Jāņa d., ārsts leitnants, dzimis 20.04.1906.g. 
Liepājā. 

Vispārējā izglītība: 18.12.1931.g. absolvē LU Medicīnas fakultāti. 
Dienesta gaita: 31.03.1932.g. no Liepājas KAPe iesaukts 

obligātajā karadienestā un ieskaitīts 1.Liepājas KP Neatkarības 
rotā. 20.05.1932.g. uz Instruktora kursa laiku piekomandēts InsR. 
09.06.1932.g. paraksta karavīra svinīgo solījumu. 17.09.1932.g. 
pabeidz Instruktora kursu un saņem dižkareivja dienesta pakāpi. No 
30.09. līdz 28.11.1932.g. mācās Sanitāra virsniekvietnieka kursā. 
Pēc kursa beigšanas uz praktiskā stāža iegūšanas laiku piekomandēts 
Galvenās intendantūras pārvaldes (turpmāk  GIntPe) ambulancei. 
24.02.1933.g. atvaļināts no karadienesta. 18.05.1933.g. saņem ārsta 
leitnanta dienesta pakāpi. Līdz turpmākam ziņu nav. 25.09.1939.g. 
iesaukts aktīvā karadienestā un ieskaitīts 2.Ventspils KP jaunākā 
ārsta amatā. No 19.10. līdz 27.10.1939.g. piekomandēts 1.Liepājas 
KP. 27.10.1939.g. piekomandēts Internēto, no citu valstu armijām 
pārnākušo instruktoru un kareivju nometnei. 07.11.1939.g. svītrots no 
pulka virsnieku sarakstiem kā atvaļinātu līdz turpmākam rīkojumam. 
28.03.1940.g. no rezerves ieskaitīts aktīvā karadienestā 1. Liepājas 
KP. 10.07.1940.g. 1.KBn iecelts ārsta amatā. 11.09.1940.g. iedalīts 
186. StP. 14.09.1940.g. pārcelts uz 186.StDv, kur Medicīnas palīdzības 
punktā iecelts ārsta amatā. 27.09.1940.g. svītrots no LTA virsnieku 
sarakstiem kā ieskaitītu 24.TSK. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli 
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iecelts leitnanta dienesta pakāpē 183. StDv ārsta amatā. 15.11.1940.g. 
izdota Baltijas SKA pavēle par atvaļināšanu. 21.11.1940.g. izdota pa
vēle par to, ka E. Baštiku neskaitīt par atvaļinātu no aktīvā karadienes
ta, bet gan uzskatīt kā ieskaitītu 24 TSK. 10.12.1940.g. izdota pavēle 
par piešķirtās virsnieka dienesta pakāpes atcelšanu un atvaļināšanu no 
karadienesta. 28.12.1940.g. atvaļināts no karadienesta. Līdz turpmā
kam ziņu nav. 1942.g. kārtības dienesta bataljonā dien ārsta amatā. Par 
tālāko dzīves gājumu ziņu nav.

Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 
pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 451.l.; Turpat, 1474.f., 1.apr., 12.l., 
51.lp.; Turpat, 1488.f., 1.apr., 225.l., 40.lp.; Turpat, 1489.f., 1.apr., 
15.l., 167., 271., 315., 520.lp.; Turpat, 1489.f., 1.apr., 23.l., 140. un 
376.lp.; Turpat, 1490.f., 1.apr., 34.l., 251., 279. un 296.lp.; Turpat, 
1494.f., 1.apr., 955.l., 19.lp.; Turpat, 1498.f., 1.apr., 28.l., 103.lp.; 
Turpat, 1528.f., 1.apr., 23.l., 188.lp.; LVA, 27.f., 1.apr., 8.l., 40.lp.; 
Turpat, 356.f., 1.apr., 1.l., 79.lp.; Turpat, 691.f., 1.apr., 1.l., 54.lp.; 
Turpat, 691.f., 1.apr., 2.l., 172. un 177.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 15.l., 
12.lp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara 
gados”. 26.lpp.

BAUMANIS46 Arnolds Leonhards Fridriha d., leitnants, 
dzimis 29.12.1912.g. Rīgā.

Vispārējā izglītība: 1933.g. pabeidz P.Dzeņa ģimnāziju.
Dienesta gaita: 15.04.1934.g. iesaukts obligātā karadienestā un 

ieskaitīts Vidzemes divīzijas štābā. 28.02.1935.g. pabeidz Virsniek
vietnieka telegrāfatelefona grupas kursu. 15.07.1935.g. atvaļināts 
no obligātā karadienesta. 03.12.1935.g. SaBn iestājas virsdienestā. 
20.12.1935.g. saņem virsniekvietnieka dienesta pakāpi. 30.09.1936.g. 

46 saukts par Baumani I vai Baumani II.



157

uzsāk mācības KS. 05.08.1937.g. saņem kadetkaprāļa dienesta pa
kāpi. 01.09.1938.g. pabeidz KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi, 
un nosūtīts turpmākam dienestam uz 3.Jelgavas KP. 01.02.1938.g. 
piekomandēts Ventspilī dislocētai Sakaru rotai (turpmāk – SaR). 
08.06.1939.g. pārcelts uz 4.Valmieras KP. 22.06.1939.g. ierodas 4.Val
mieras KP, kur ieskaitīts 1.KR. 15.09.1939.g. 1.KR uzdots pildīt VK 
a.p. No 03.10. līdz 03.11.1939.g. piekomandēts SaBn. 01.11.1939.g. 
SaR iecelts VK amatā. No 15.04. līdz 16.05.1940.g. SaR periodiski 
pilda RK a.p. 05.08.1940.g. SaR iecelts Fiziskās audzināšanas vadī
tāja amatā. 01.10.1940.g. nodod pulkam piederošos sakaru līdzekļus. 
Pulka komandiera p.i. ziņo Armijas štābam, ka nekas nav zināms 
par lt. A.Baumaņa iedalīšanu jaunformējamā daļā. 04.10.1940.g. 
ieskaitīts 186.StP, SaR, kur 2.telefonistu vadā (turpmāk – TelV) ie
celts VK amatā. 25.10.1940.g. svītrots no 4.Valmieras KP virsnieku 
sarak stiem kā ieskaitītu 24.TSK. 26.10.1940.g. ieskaitīts 186.StP 
sastāvā. 04.11.1940.g. ierodas 186.StP un norīkots 4.Valmiera KP 
likvidatora rīcībā. 09.12.1940.g. atgriežas 186. StP un 3.StBn 2. TelV 
uzsāk pildīt VK amatu. Līdz turpmākam ziņu nav. 01.04.1943.g. 273.
Ludzas KDBn 2. KDR leitnanta pakāpē pilda RK amatu. 20.04.1943.g. 
unteršturmfīrera dienesta pakāpē ieskaitīts Latviešu leģiona 42. KP. 
21.05.1943.g. saņem oberšturmfīrera dienesta pakāpi. 26.05.1943.g. 
1. KP ŠR iecelts RK amatā. No 1943.g. maija līdz 1944.g. februārim 
2. LBr 39. GrP47 Štāba rotā pilda RK amatu. 30.08.1943.g. pulkā ie
celts SaVs amatā un ŠR turpina pildīt RK amatu. 21.01.1944.g., pildot 
dienestu 2.LBr plk. Veisa KG, kaujā pie Dolgovo sādžas gūst ievaino
jumu. 1944.g. septembrī dienestu pilda 19. Dv 42. KP. No 1944.g. ok
tobra līdz 23.01.1945.g. atrodas Latviešu leģiona Dezertieru vienībā. 
23.01.1945.g. strīda laikā ar vācu karavīru nošauts. 

Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 
pilda Vācijas bruņotos spēkos.

47 1. Latviešu pulks.
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Apbalvojumi: Vācijas: I un II šķ. DzK.
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 442.l.; LVVA, 1492.f., 1.apr., 49.l., 

132., 146.lp.; LVVA, 1492.f., 1.apr., 50.l., 106., 176.lp.; LVVA, 
1492.f., 1.apr., 135.l., 1.lp.; LVVA, 1494.f., 1.apr., 955.l., 19.lp.; 
Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 2115.lp.; LVVA, P71.f., 1.apr., 2.l., 30., 
190., 226.lp.; LVVA, P180.f., 1.apr., 647.l. LVA, 691.f., 1.apr., 1.l., 
50. un 101.lp.;LVA, 691.f., 1.apr., 3.l., 68.lp.; LVA, 698.f., 1.apr., 6.l., 
210. un 982.; „Latviešu karavīrs 2.pasaules kara laikā” II d. 211., 
242. un 250.lpp.; III d. 211.lpp.; U. I. Sietiņš. „Par zemi, ko mīlam”. 
27.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara  
gados”. 

BAUMANIS48 Edgars Oto Friča d., virsleitnants, dzimis 
15.06.1912.g. Valmieras apriņķī Katvaru pagastā.

Vispārējā izglītība: 1931.g. pabeidz Limbažu valsts ģimnāziju. 
Dienesta gaita: 29.08.1934.g. iesaukts obligātajā karadienes

tā un kareivja pakāpē ieskaitīts AvP. 12.04.1935.g. saņem kaprāļa 
dienesta pakāpi. 04.10.1935.g. iestājas KS. 11.08.1937.g. beidzot 
KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi, nosūtīts turpmākam dienestam 
uz 3.Jelgavas KP, kur ieskaitīts 5. KR. No 04. – 30.10.1937.g. uz 
rezervistu apmācības laiku 1. strēlnieku rezerves instruktoru rotas 
2. vadā pilda VK amatu. No 16. – 26.03.1938.g. uz apmācībās ie
saukto aizsargu grupas komandiera kursa laiku pilda KuPrP amatu. 
20.04.1938.g. piekomandēts KBt. No 07. – 19.09.1938.g. piedalās 
Armijas rīkotajos rudens manevros. 04.02.1939.g. pārcelts uz 6. KR, 
kur iecelts VK amatā. 28.08.1939.g. ATP nokārto pārbaudījumus un 
saņem 2.kategorijas auto vadītāja tiesības. 04.10.1939.g. uz novēro
tājulidotāju kursa laiku piekomandēts md. AvP. 08.08.1940.g. saņem 
virsleitnanta dienesta pakāpi. 14.09.1940.g. ieskaitīts 195. StP sastā
vā. 25.10.1940.g. svītrots no 3. Jelgavas KP virsnieku sarakstiem un 

48 saukts par Baumani I vai Baumani II.
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norīkots BSKA rīcībā. 18.11.1940.g. no AvP atkomandēts uz 24.TSK 
Atsevišķo aviācijas eskadriļu (turpmāk – AtsAvE). Līdz turpmākam 
ziņu nav. 07.08.1941.g. iestājas Rīgas kārtības palīgpolicijas vienībā. 
No 1941.g. septembra līdz 1942.g. janvārim 2. Bn 10. R pilda RK 
amatu. Vēlāk dienestu pilda 20. Rīgas KDBn, bet pēc tam 19. Lat
gales KDBn. No 03.05. līdz 05.10.1942.g. dien 16.Zemgales KDBn 
tieslietu virsnieka (turpmāk – TiesVs) amatā. No 05.10 līdz 1942.g. 
decembrim dien 20.Rīgas KDBn TiesVs amatā. 1943.g. pārcelts uz 
33. KP. 26.05.1943.g. apstiprināts oberšturmfīrera dienesta pakāpē. 
No 1944.g. marta līdz 3. jūlijam dien Grobiņā dislocētajā AvS. 1944.g. 
augustā ieskaitīts 12. naktskaujas grupas (NSG12) 2.eskadriļā lidotāja 
amatā. Uzdienas līdz šturmbanfīrera dienesta pakāpei. No 1945.g. 
marta dienestu pilda 32. KP ŠtR. 1945.g. maijā pēc Vācijas armijas 
kapitulācijas, laika posmā, kad Pulcēšanās vienība nebija pieņemta 
gūstekņu nometnē, uzņemas Pulcēšanās vienības komandiera adjutanta 
pienākumus. Pēc atbrīvošanas pārceļas uz Kanādu. Līdz turpmākam 
ziņu nav. E. Baumanis miris 13.04.1968.g. Toronto, Kanādā.

Dalība karagājienos un kaujās: 2. pasaules karā militāro dienestu 
pilda Vācu armijā. Par dalību kaujās ziņu nav. 

Apbalvojumi: Vācijas: I. un II. šķ. DzK. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 441.l.; Turpat, 1478.f., 1.apr., 50.l., 

263.lp.; Turpat, 1491.f., 1.apr., 4.l., 14.; Turpat, 1491.f., 1.apr., 61.l. 
236., 247.lp.; Turpat, 1491.f., 1.apr., 62.l., 76. 114., 141., 295.lp.; 
Turpat, 1491.f., 1.apr. 90.l., 475.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 84.lp.

LVA, 698.f., 1.apr., 6.l., 4., 571.lp.; Turpat, 2294.f., 1.apr., 4.l., 
65.lp.; Turpat, 2294.f., 1.apr., 9.l., 81.lp.; U. I. Sietiņš. „Par zemi, ko 
mīlam”. 27.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā 
pasaules kara gados”. 173.lpp.; V.Eihenbaums. „Latvijas kara sko
lu beigušo virsnieku alfabētiskā vārdnīca”. 21.lpp.; „Kadets” Nr.3. 
(1972.g.) 70.lpp. 
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BAUMANIS Fricis Jānis Rūdolfs Friča d., leitnants, dzimis 
30.04.1902.g. Liepājā.

Vispārējā izglītība: pabeidzis pilsētas skolu.
Dienesta gaita: 28.06.1919.g. iestājas LPV BS, kur ieskaitīts 

Saldus garnizona rotā. 22.08.1919.g. kareivja pakāpē ieskaitīts 
9.Rēzeknes KP. 01.04.1920.g. atvaļināts no karadienesta kā nepiln
gadīgs. Līdz turpmākam ziņu nav. 26.02.1923.g. no Liepājas KAPe 
iesaukts obligātajā karadienestā un nosūtīts dienestam uz 1.Liepājas 
KP, kur kā jaunkareivis iekaitīts Sakaru komandā (turpmāk – SaKo). 
31.05.1923.g. paraksta svinīgo solījumu. 20.09.1923.g. šaušanas sa
censībās par labu šaušanas sniegumu saņem akselbanti. 25.09.1923.g. 
pabeidz InsR organizēto instruktora kursu. 25.10.1923.g. šaušanas 
sacensībās attāluma noteikšanas vingrinājumā saņem akselbanti. 
01.01.1924.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 17.01.1924.g. ieskaitīts 
virsdienestā grupas komandiera amatā. 20.09.1924.g. saņem seržanta 
dienesta pakāpi. 10.11.1924.g. pabeidz Sakaru dienesta instruktora 
kursu. 23.12.1926.g. pabeidz Sakaru dienesta virsdienesta instrukto
riem rīkoto radio telegrāfista kursu. 28.01.1927.g. iecelts telefona me
hāniķa (turpmāk – TelMeh) amatā. 17.09.1928.g. pabeidz gāzu kursu. 
25.04.1934.g. saņem virsniekvietnieka dienesta pakāpi. 31.05.1937.g. 
pabeidz SaBn organizēto virsdienesta instruktoramehāniķa kursu. 
01.11.1937.g. iestājas KS. 10.12.1937.g. uz paša vēlēšanos svītrots 
no 1. Liepājas KP personālsastāva saraksta. 27.08.1938.g. saņem 
kadetkaprāļa dienesta pakāpi. 01.09.1939.g. pabeidzot KS, saņem 
dienesta pakāpi leitnants, nosūtīts turpmākam dienestam uz 1.Liepājas 
KP, kur SaR. 24.10.1939.g. SaR uzdots pildīt VK a.p. No 16.11.1939.g. 
līdz 13.04.1940.g. piekomandēts SmDa, kur pilda pārtikas virsnieka 
(turpmāk – PāVs) a.p. No 14. – 29.04.1940.g. mācās SaBn organizētajā 
virsnieka – šifrētāja kursā. 08.05.1940.g. piekmomandēts Kurzemes 
divīzijas pārvaldei. 10.05.1940.g. pārcelts uz Kurzemes Dv pārval
di, kur SaR iecelts SaVs amatā. 25.09.1940.g. piekomandēts SaBn. 
02.10.1940.g. iekļauts to Kurzemes Dv štāba sastādītajā personāla 
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sarakstā, kuri vēl nav iedalīti jaunformējamās daļās, jo atrodas pieko
mandēts SaBn likvidācijas darbu veikšanai. 25.10.1940.g. svītrots no 
Kurzemes Dv sarakstiem kā iekļautu 24.TSK sastāvā. 28.10.1940.g. 
ieskaitīts 186.StP 3.StBn, kur SaV iecelts VK amatā. 15.11.1940.g. ar 
PSRS TAK pavēli leitnanta dienesta pakāpē apstiprināts VK amatā. 
Līdz turpmākam ziņu nav. No 1942.g. decembra RK amatā dienestu 
pilda 266.Rēzeknes KDBn 8.KDR. No 1943.g. maija RK amatā die
nestu pilda 2.LBr 2.KP. No 26.12.1944.g. 43. KP 2.KR dienestu pilda 
RK amatā, bet vēlāk RK amatā pārcelts uz 1.KR. F.Baumanis kritis 
06.01.1945.g. Kurzemes frontē. 

Dalība karagājienos un kaujās: Latvijas atbrīvošanas karā 1919. un 
1920.g. piedalās kaujās pret lieliniekiem un bermontiešiem . 2.pasaules 
karā militāro dienestu pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās 
ziņu nav.

Apbalvojumi: Latvijas: LAkpz; LAcjpm; TZo sudraba goda zīme, 
5.šķ.Vo(š); Vācijas: 1. un 2. šķ. DzK. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 439.l.; Turpat, 1489.f., 1.apr., 6.l., 
85., 295., 315., 496., 557.lp.; Turpat, 1489.f., 1.apr., 20.l., 317., 387.
lp.; Turpat, 1489.f., 1.apr., 27.l., 649.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 23.l., 
27., 61.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 144.l., 151.lp.; Turpat, 1528.f., 
1.apr., 17.l., 1245., 1247.lp.; LVA: 691.f., 1.apr., 3.l., 68., 117.lp.; Tur
pat, 698.f., 1.apr., 6.l., 210., 802., 861.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 15.l., 
82.lp.; U. I. Sietiņš. „Par zemi, ko mīlam ....” 27.lpp.

J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara 
gados”. 26.lpp.; Ziņas no V. Eihenbauma ievietojuma internetā pie B 
burta. 1503.lpp.

BAUMANIS Jānis Augusts Jāņa d., pulkvedis, dzimis 
13.02.1886.g. Bauskas apriņķī Jaunsaules pagasta „Līdakās” lauk
saimnieka ģimenē.

Vispārējā izglītība: 1906.g. pabeidz Jelgavas reālskolu. 1925.g. 
absolvē LU Mehānikas fakultāti un iegūst inženiera – tehnologa grādu.



162

Dienesta gaita: 14.10.1907.g. kā savvaļnieks49 iestājas karadie
nestā un ieskaitīts 172.Lidas KP. 27.08.1908.g. nokārto pārbaudīju
mus rezerves praporščika pakāpes iegūšanai. 18.09.1908.g. pabeidz 
karadienestu. 25.10.1908.g. saņem praporščika pakāpi. 01.08.1914.g. 
mobilizēts armijā un iedalīts 259.Olgopoles KP, kur ieskaitīts 6.rotā. 
27.08.1914.g. Podgoizas garnizonā (Galīcija) iecelts garnizona 
komandanta palīga (turpmāk – GarPrP) amatā. 22.10.1914.g. rotas 
sastāvā nosūtīts uz pozīcijām Galicijā. 14.12.1914.g. pārcelts uz 258.
Kišiņevas KP. 06.02.1915.g. iecelts RK amatā. 01.08.1915.g. saņem 
podporučika dienesta pakāpi. 09.01.1916.g. saņem poručika dienesta 
pakāpi. 23.04.1917.g. komandēts uz Kišiņevā dislocēto Tranšeju darbu 
vadītāju skolu. 23.06.1917.g. pabeidz skolu un nosūtīts uz Rumānijas 
fronti, kur Atsevišķā pozīciju darbu brigādē ieskaitīts 6.rajona perso
nālsastāvā. 03.12.1917.g. iecelts tranšeju būvjdarba vadītāja amatā. 
07.01.1918.g. atvaļinās no dienesta un dodas pie tēva uz Pleskavu, bet 
vēlāk dodas pie Jekaterinoslavā dzīvojošiem radiem. 28.08.1918.g. 
dodas uz Latviju. 18.09.1918.g. atgrieža Latvijā un Jaunsaules pagastā 
nodarbojas ar zemkopību. 20.04.1919.g., lielinieku mobilizēts, vada 
pozīciju būvdarbus. 22.05.1919.g. Rīgā dezertē no dienesta lielinieku 
armijā. 23.06. – 01.07.1919.g. A.Niedras valdībā strādā mobilizācijas 
komisijas darbveža amatā. 01.07.1919.g. iestājas LPV BS, kur ieskai
tīts Armijas štāba (turpmāk – AŠ) Topogrāfijas nodaļā nodaļas priekš
nieka palīga (turpmāk – NPrP) amatā. 15.03.1920.g. Topogrāfijas no
daļā uzdots pildīt NPr a.p. 21.01.1921.g. par nopelniem Latvijas neat
karības labā saņem pulkvedisleitnants dienesta pakāpi. 01.04.1921.g. 
Ģeodēzijas–topogrāfijas nodaļā iecelts NPr amatā. 01.04.1924.g. 

49 Savvaļnieks (kr. вольноопределяющийся) – zemākais čins Krievijas 
impērijas armijā, sarunvalodā arī “brīvprātīgais” (jo armijā pieteicās brīvprātīgi). 
Ne vienmēr savvaļnieki patiesi bija brīvprātīgie  savvaļniekos automātiski 
ieskaitīja arī izglītotos mobilizētos: augstskolas beidzējs bija 1. šķiras savvaļnieks, 
vidusskolu absolvējušais – 2. šķira. Savvaļnieka pārbaudījumu izturēšana deva 
tiesības uz zināmiem atvieglojumiem kara dienestā.
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Kara ministrijā iecelts tipogrāfijas pārziņa amatā, bet vēlāk Armijas 
spiestuves priekšnieka amatā. 11.04.1924.g. Armijas virsnieku klubā 
ievēlēts valdē. 04.10.1928.g. absolvē virsnieku kursu. No 06. līdz 
16.03.1939.g. atrodas komandējumā Vācijā. 09.10.1940.g. izdota 
Baltijas SKA pavēle par atvaļināšanu no karadiensta. 18.10.1940.g. 
izdota pavēle par atvaļināšanu no aktīvā karadienesta piemērota amta 
trūkuma dēļ SA un atbrīvošanu no ieņemamā amata Armijas spiestuvē. 
13.12.1940.g. svītrots no visiem LTA virsnieku sarakstiem un norīkots 
Rīgas KKom rīcībā, kur ieskaitīts zemessargos. 

Pēcdienesta periods: Vācu okupācijas laikā strādā Rīgā autoparka 
priekšnieka amatā. J. Baumanis miris 01.03.1943.g. Rīgas pilsētas 
slimnīcā un apbedīts 1.Meža kapos.

Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā piedalās no 1914.g. 
oktobra līdz 23.04.1917.g. kaujās pret vācu armiju.

Apbalvojumi: Krievijas: 4.šķ. Sv.Vo; 2. un 3.šķ. Sv.So.; 2.,3. un 
4.šķ. Sv.Ao.; Latvijas: LAkpz; LAcjpm; 3.un 4.šķ.TZo; 3.šķ. Vo.; 
Lietuvas: Njk. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 436.; Turpat, 1483.f., 1.apr., 32.l., 
69.lp.; Turpat, 1488.f., 1.apr., 76.l., 93.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 
1.l., 70.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 188.l., 3.lp.; Turpat, 1742.f., 1.apr., 
214.l., 85.lp.; „Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918. – 1940”. – 
91.lpp. 

BAUMANIS Jānis Teņa d., ārsts virsleitnants, dzimis 
08.01.1900.g. Valmieras apriņķī Ozolu pagastā. 

Vispārējā izglītība: 1933.g. absolvē LU Medicīnas fakultāti. 
Dienesta gaita: 01.03.1924.g. iesaukts obligātajā karadienestā un 

kareivja pakāpē ieskaitīts AvP. 01.06.1925.g. atvaļināts no karadie
nesta līdz turpmākam rīkojumam. 18.09.1930.g. iesaukts virsdienestā 
un ieskaitīts AvP vecākā medicīnas feldšera amatā. 11.04.1931.g. 
pārcelts uz Kara slimnīcu Rīgā, kur iecelts medicīnas feldšera ama
tā. 16.05.1933.g. atvaļināts no karadienesta un ieskaitīts rezervē. 
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16.05.1933.g. iestājas karadienestā un Rīgas Kara slimnīcā, kur uz 
brīva līguma štata noteikumiem ieskaitīts medicīnas feldšera amatā. 
01.06.1933.g. iecelts laboranta amatā. 1935.g. kā brīvklausītājs pa
beidz sanitāra – virsniekvietnieka kursu. 16.06.1935.g. uzdots pildīt 
ordinatora a.p. 11.09.1935.g. saņem ārsts – leitnants dienesta pakāpi un 
iesaukts aktīvā karadienestā, Rīgas kara slimnīcā iecelts ārsta amatā. 
26.12.1935.g. atbrīvots no ordinatora a.p. pildīšanas. 10.07.1936.g. 
iecelts ordinatora amatā. 17.11.1937.g. saņem ārsts – virsleitnants 
dienesta pakāpi. No 24. līdz 31.03.1938.g. atrodas komandējumā So
mijā un Igaunijā. 30.11.1938.g. uzdots pildīt Patoloģiskā institūta un 
laboratorijas priekšnieka a.p. 15.12.1940.g. ieskaitīts LTA Likvidācijas 
komisijas birojā atalgojuma sarakstā. 24.12.1940.g. izdota pavēle par 
atvaļināšanu no karadienesta piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrī
vošanu no ieņemamā amata Rīgas kara slimnīcā. 04.02.1941.g. svītrots 
no visiem LTA sarakstiem kā atvaļinātu no karadienesta un norīkots 
Rīgas KKom rīcībā. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav.

Dalība karagājienos un kaujās: ziņu nav.
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 437.l.; LVVA, 1488.f., 1.apr., 76.l., 

55.lp.; LVVA, 1528.f., 1.apr., 1.l., 69.,70.un 75.lp.; LVVA, 1528.f., 
1.apr., 3.l., 25.lp.; LVVA, 1528.f., 1.apr., 166.l., 169.lp.; LVA, 698.f., 
1.apr., 15.l., 12.un 13.lp. 

BAUMANIS Mārtiņš Andreja d., kapteinisleitnants, dzimis 
21.12.1897.g. Rīgas apriņķī Doles pagasta „Jaunzemos”. 1949.g. 
dzīvo Liepājā.

Vispārējā izglītība: 1913.g. beidz 3.kl. skolu. 1914.g. iestājas Man
gaļu tālbraucēju jūrskolā, kur beidz 2.klasi. 1916.g. Palangas ģimnāzi
jas Verovā (Igaunija) nokārto savvaļnieka pārbaudījumus. 

Dienesta gaita: 19.12.1916.g. biedzot Gatčinas praporščika 
skolu, saņem praporščika dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam 
dienestam uz 25. RezKBr, kur ieskaitīts 14.rotā. 01.01.1917.g. pār
celts uz 5.Zemgales LStP, kur ieskaitīts 5.rotā. 1917.g. jūlijā saņem 
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podporučika dienesta pakāpi. 1917.g. augustā 5.rotā iecelts RK amatā. 
20.08.1917.g. gūst ievainojumu un kontūziju, pēc kā paliek ierindā. 
1918.g. sākumā iestājas SA dienestā, kur dienestu pilda Virspavēlnieka 
štābā. Diesta laikā saslimst un saņem mēnesi atvaļinājumu veselības 
uzlabošanai. Atvaļinājuma laikā dodas pie vecākiem. Pēc atvaļināju
ma vienībā neatgriežas dienestā un nodarbojas ar zemkopību. 1919.g. 
martā mobilizēts Lielinieku armijā, kur iecelts BnK amatā. 1919.g. 
maijā no dienesta Lielinieku armijā dezertē. Līdz turpmākam ziņu nav. 
17.08.1919.g. iestājas Latvijas armijā, kur 5.Cēsu KP ieskaitīts 6.rotā. 
31.08.1919.g. 6.rotā iecelts VK amatā. 03.03.1920.g. 6.rotā uzdots pil
dīt RK a.p. No 03.03. līdz 12.05.1920.g. atrodas slimības atvaļinājumā. 
25.05.1920.g. nosūtīts uz IeM, kur Arestēts. 06.10.1923.g. ar Kara tie
sas lēmumu izslēgts no aktīvā karadienesta. Līdz turpmākam ziņu nav. 
1928.g. iestājas Robežsardzes dienestā, kur sākumā dien uz Lietuvas 
robežas Bauskas rajonā, bet vālāk pārcelts uz Abreni. 20.05.1930.g. 
saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 06.04.1935.g. Robežsardzes 
brigādē ieskaitīts 3.Abrenes RoBn. 1937.g. pabeidz robežsardzes 
virsnieka kursu. 17.11.1939.g. saņem kapteinisleitnants dienesta 
pakāpi. 1940.g. dien RoBr 3.Abrenes RoBn VK amatā. 15.10.1940.g. 
atvaļināts no robežsardzes dienesta un norīkots Rīgas kara apriņķa 
priekšnieka (turpmāk – KAPr) rīcībā. 22.10.1940.g. Doles pagastā 
stājas uzskaitē Rīgas KAPe. Iestājas darbā Bakterioloģiskā institūtā, 
bet pēc mēneša tiek atvaļināts un atgriežaas Doles pagastā, kur iestā
jas darbā kūdras raktuvē. 1940.g. nogalē pasniedz militāro apmācību 
Doles nepilnā vidusskolā. 1942.g. sākumā uzsāk darbu policijā50. No 
1942.g. marta līdz 1944.g. dien dažados KDBn, t.s., 17., 20., 28., 
271., 278., 279., VK amatā, kā arī uzdots pildīt RK a.p. 1944.g. dien 
1.Rīgas PolP RK amatā. 1944.g. oktobrī 1.Rīgas PolP sastāvā pārcelts 
uz Vāciju. 20.04.1945.g. atrodoties Bangerska štābā, slimības dēļ tiek 
piešķirts atvaļinājums. Pārģērbies privātās drēbēs, dodas pie paziņas 

50 Iespējams, ka 2. Rīgas KDBn.
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Klicas pilsētā, kas atrodas 40 km no Libekas. 1945.g. maija pirmajās 
dienās Klicā ienāk ASV vienības. 

Pēckara periods: Rietumvācijā kādu laiku atrodas 226. karagūstek
ņu lāģerī. 1945.g. jūnija pirmajās dienās dodas uz Libeku pie paziņas. 
Līdz turpmākam ziņu nav. 15.08.1947.g., dzīvodams Libekā, M.Bau
manis raksta Dr. A.Kirhenšteinam vēstuli, kurā lūdz paziņot, vai tiks 
saņemts sods, ja “Jā”, tad kādu, un vai dzimtenē būs iespējams atrast 
darbu. 1947.g. septembrī M.Baumanis saņem atbildi: „(...) droši varat 
atgriezties (...) bauda pastāvošos likumos paredzētās pilsoņu tiesības 
(...) saņem, no Padomju iestādēm, plašu palīdzību normālu dzīves aps-
tākļu radīšanai. (...)”. 06.01.1949.g. iestājas Liepājas zivju kombinātā 
par namdari. 

Arests: 27.04.1949.g. pieņemts lēmums par aizturēšanu: „Caurska-
tot ienākušos materiālus par M.Baumaņa noziedzīgo darbību, konsta-
tēju, ka 1919.g. līdz 1940.g. dienējis buržāziskās Latvijas armijas 
kapteiņa pakāpē, dažādos amatos. Latvijas PSR okupācijas periodā, 
būdams pretpadomiski noskaņots, 1942.g. sākumā brīvprātīgi iestājies 
vācu policijā, kur Liepājā bijis 20.PolBn 5.apsardzes rotas komandie-
ris. Rota, kuru komandēja M. Baumanis, apsargāja sevišķi svarīgus 
objektus un arestēja padomju pilsoņus, kurus vācieši izmantoja darbā. 
1943.g. vasaras vidū vācu uzdevumā apmācīja grupu policistu un 
aizsūtīja tos uz Lietuvas PSR, lai izvestu soda akcijas pret Padomju 
partizāniem. Policistu “K”, kurš negribēja piedalīties soda akcijās, 
nodeva tiesai. 1944.g. dienējis 1.Rīgas PolP, piedalījās kaujās pret SA. 
1944.g. oktobrī, baidoties no atriebības, aizbēga uz Vāciju. Ir atmas-
kots ar liecinieku liecībām. Nolēmu M. Baumani, dzīvojošu Liepājā, 
Miķeļa ielā 25/27 – 2., arestēt un veikt kratīšanu.” 27.04.1949.g. pie
ņemts lēmums par drošības līdzekļa piemērošanu: „Caurskatot ienā-
kušos materiālus par M.Baumaņa noziedzīgo darbību, konstatēju, ka 
ir aizdomas par KPFSR KK 58-1. a. pantā noteiktiem noziegumiem, 
un, ņemot vērā to, ka, atrodoties brīvībā, var izvairīties no izmeklēša-
nas un tiesas, nolēmu kā drošības līdzekli izvēlēties – turēšanu 
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apsardzībā, par ko, pret parakstu, paziņot arestētajam.” 04.05.1949.g. 
izsniegts arestēšanas un kratīšanas orderis Nr.99. M. Baumanis arestēts 
un ieslodzīts cietumā Nr.7. 04.05.1949.g. M. Baumanis aizpilda ares
tētā anketu, kur sniedz pieprasītās ziņas par sevi, ģimeni un piederī
giem. 04.05.1949.g. sastādīts personas pārmeklēšanas protokols51. Par 
pārmeklēšanu un nelikumīgi paņemtiem dokumentiem sūdzību nav 
sniedzis. 04.05.1949.g. M. Baumanis pratināts, kuras laikā stāstīja savu 
autobiogrāfiju un iztaujāts par dienestu Latvijas armijā. 04.05.1949.g. 
sastādīts akts, ka M. Baumanim dzīvoklī Miķeļa ielā tam piederošu 
mantu nav. 06.05.1949.g. izdota izziņa, kurā M. Baumanis raksturots 
kā „soda ekspedīciju dalībnieks, repatriants, simpatizē sabiedroto val
dībām.” 13.05.1949.g. M. Baumanis pratināts. (Laiki nav norādīti.), 
kuras laikā iztaujāts par dienestu kārtības dienestā. Nosaucis 7 virsnie
kus, 14 instruktorus un kareivjus, t.s., 8 personu uzvārdus, kuri tika 
komandēti uz Lietuvu. 18.05.1949.g. M. Baumanim uzrādīta šāda 
apsūdzība: „Caurskatot izmeklēšanas materiālus lietā Nr.12184 un 
ņemot vērā to, ka ir savākts pietiekami daudz pierādījumu, nolēmu  
M. Baumani saukt pie atbildības par veiktajiem KPFSR KK 58-1. a. 
pantā noteiktiem noziegumiem, par ko, pret parakstu, apsūdzētajam 
paziņot.” 18.05.1949.g. M. Baumanis pratināts no 21.45 līdz 23.35. 
Pratināšanas laikā pret sevi celtajās apsūdzībās savu vainu atzinis. 
06.07.1949.g. M.Baumanis pratināts no 20.00 līdz 07.07.1949.g. 
pl.0.45. 08.07.1949.g. M.Baumanis pratināts no 10.20 līdz 17.20. 
18.07.1949.g. no 21.50 līdz 22.20 M. Baumanim notiek konfrontācija 
ar “A”. 19.07.1949.g. no 12.40 līdz 13.15 M. Baumanim notiek kon
frontācija ar “K”. 20.07.1949.g. M. Baumanim notiek konfrontācija ar 
“K.J.”. 23.07.1949.g. no 11.00 līdz 12.00 M. Baumanim notiek kon
frontācija ar “R”. 23.07.1949.g. no 12.05 līdz 13.10 M. Baumanim 
notiek konfrontācija ar “J”. 24.07.1949.g. M. Baumanis pratināts no 
10.00 līdz 24.00, kuras laikā iztaujāts par dienestu 5.apsardzības rotā. 

51 Protokolā 6 pozīcijas, t.s., pase, dokumenti un 14 fotogrāfijas.
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26.07.1949.g. sastādīts akts par 13 fotogrāfiju, kurām nav lietišķas 
pierādījumu nozīmes, iznīcināšanu. 26.07.1949.g. pieņemts lēmums 
par lietišķo pierādījumu pievienošanu lietai Nr.12184, kas kalpo par 
pierādījumu M. Baumaņa dienestam Vācu armijā. 27.07.1949.g.  
M. Baumanis pratināts no 10.30 līdz 17.00, kuras laikā iztaujāts par to, 
kā nonācis ASV gūstā. 28.07.1949.g. M.Baumanis pratināts no 12.00 
līdz 14.00. 11.08.1949.g. pieņemts lēmums par izmeklēšanas un apsar
dzībā turēšanas laika pagarināšanu līdz 05.09.1949, jo izmeklēšanas 
laikā atklājies, ka M.Baumanis no 1928.g. – 1940.g. dienējis Robež
sargu karaspēkā uz Latvijas – Padomju robežas, ir bijis saistīts ar 
Latvijas izlūkošanas orgāniem un pavadījis aģentus caur Latvijas un 
PSRS robežu. 16.08.1949.g. Latvijas PSR MGB Liepājas nodaļas 
vecākais izmeklētājs lietu Nr.12184 pieņem izmeklēšanā. 18.08.1949.g. 
M.Baumanim uzrādīta papildu apsūdzība, kurā teikts: „M. Baumaņa 
veiktajām pretlikumīgām darbībām ir KPFSR KK 58-1.a. un 58-13.
pantā noteikto noziegumu pazīmes. Atsaucoties uz likumu, M.Bauma-
nim paziņoju, ka pret viņu ir izvirzīta apsūdzība par to, ka bijis nega-
tīvi noskaņots pret Padomju varu, Pilsoņu kara laikā iesaistījies cīņās 
pret revolucionāro kustību Latvijā. Par to, ka buržuāziskajā Latvijā 
bijis robežsargos, tiek celta papildu apsūdzība par 58-13.pantā noteik-
tiem noziegumiem, par ko pret parakstu apsūdzētajam paziņot.” 
18.08.1949.g. sastādīts apsūdzības slēdziens, kurā teikts: „Celtajās 
apsūdzībās sevi par vainīgu atzinis, ar 11 liecinieku liecībām atmas-
kots, atsaucoties uz likumu, lietu nodot Latvijas PSR MVD karaspēka 
kara prokuroram virzīšanai iztiesāšanai.” 24.08.1949.g. pieņemts lē
mums, ka M.Baumanis pēc sprieduma stāšanās spēkā nosūtāms soda 
izciešanai uz PSRS MVD Sevišķo lāģeri. 29.08.1949.g. Latvijas PSR 
MVD karaspēka kara prokurors lietu Nr.12184 nodod izskatīšanai 
Latvijas PSR MVD karaspēka Kara tribunālam. 05.09.1949.g. notiek 
Latvijas PSR MVD Kara tribunāla pirmstiesas sēde, kurā nolemj lietu 
izskatīt 15.09.1949.g. slēgtā sēdē ar apsūdzības un aizstāvības dalību 
un 6 liecinieku izsaukšanu. Drošības līdzeklis līdz tiesas sēdei 
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iepriekšējais – turēt apsardzībā. 15.09.1949.g. pl.12.10 sākās Latvijas 
PSR MVD karaspēka Kara tribunāla slēgtā sēde ar tiesas priekšsēža 
paziņojumu, ka tiesa izskatīs lietu Nr.781 par M. Baumaņa, “R” un “J” 
veiktajiem KK pantos noteiktiem noziegumiem. Pārbauda personību, 
nolasa apsūdzību, pēc kā dod vārdu M.Baumanim, apsūdzības izvirzī
tājiem un aizstāvībai. No 17.30 līdz 20.05 pārtraukums. 23.05 paslu
dina pārtraukumu līdz 16.09. pl.10.00. 16.09.1949.g. Tiesas sēdi atklāj 
10.05. 16.50 tiesa paziņo, ka debates beigušās, pēc kā dod pēdējo 
vārdu M. Baumanim, kurš savā runā noliedz, ka būtu izdarījis nozie
gumu, jo ienaidnieka armijā nav iestājies brīvprātīgi, Vācu armijas 
kapitulācijas laikā atradies Vācijā. Pirms atgriešanās Latvijā rakstījis 
Latvijas PSR AP priekšsēdētājam. Atbildes vēstēlē bija rakstīts, ka 
netiks sodīts. Izmeklēšanas laikā vēstule tika atņemta un lietai nav 
pievienota. Lūdz attaisnojošu spriedumu. 17.00 kara tribunāls atstāj 
tiesas zāli sprieduma sagatavošanai. 18.05 tiek nolasīts spriedums: 
„Pamatojoties uz KPFSR KK 58-1. a. pantu un PSRS APP 26.05.1947.g. 
dekrētu, M.Baumanim piespriest 25 gadus ieslodzījumā LDN un tiesī-
bu zaudēšanu uz 5 gadiem atbilstoši KK 31. a., b. un c. punktiem un 
visas piederošās mantas konfiscēšanu. Par KK 58-13.pantā noteikto 
noziegumu nepierādīšanu attaisnot. Piedzīt par labu Liepājas Juridis-
kai konsultācijai 250 rubļu. Spriedumu var pārsūdzēt MVD karaspēka 
Lietuvas pierobežas apgabala Kara tribunālā 72 stundu laikā pēc 
sprieduma kopijas saņemšanas.” 18.25 sēde tiek slēgta. 17.09.1949.g. 
M. Baumanis iesniedz kasācijas sūdzību, kurā piemin par Vācijā Lat
vijas PSR AP vēstules saņemšanu, un lūdz mīkstināt sodu. 04.10.1949.g. 
Lietuvas pierobežas apgabalā Kara tribunāla priekšsēža a.p. raksta 
Latvijas PSR MGB ministram un lūdz pārbaudīt, kur palikusi M. Bau
maņa minētā vēstule. 10.12.1949.g. Latvijas PSR APP priekšsēdētāja 
vietnieks paziņo Lietuvas pierobežas apgabala Kara tribunālam, ka  
M. Baumanim nosūtītā vēstule nav uzskatāma par dokumentu, jo teksts 
nav bijis saskaņots ar Latvijas PSR APP priekšsēdētāju. 14.12.1949.g. 
izraksts no MVD karaspēka Lietuvas pierobežas apgabala Kara 
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tribunāla lēmuma Nr.1660: „Kasācijas sūdzību atstāt bez ievērības.” 
30.03.1950.g. M.Baumanis nosūtīts soda izciešanai uz PSRS MVD 
Sevišķo LDN, bet vēlāk pārcelts uz Stepes lāģeri. 26.11.1954.g. Lat
vijas PSR KGB Izmeklēšanas daļas priekšnieka vietnieks paraksta 
lēmumu par to, ka M. Baumaņa noziegums, vadoties no izmeklēšanas 
materiāliem, ir pierādīts, notiesāts pareizi un spriedums nav maināms. 
19.11.1954.g. izraksts no Latvijas PSR Krimināllietu izskatīšanas ko
misijas protk. Nr.28: „Lietu Nr.3089 par M.Baumaņa notiesāšanu 
noklausījāmies un nolēmām spriedumu uzskatīt par pareizu.” 
28.03.1955.g. Stepes lāģera 5.lāģera nodaļas priekšnieks izsniedz izzi
ņu, ka M.Baumanis ir invalīds, nestrādā un pārkāpumu nav. 
21.04.1955.g. M.Baumanis raksta vēstuli Latvijas PSR Augstākai tie
sai, kurā lūdz spriedumu atcelt un sodu mīkstināt. 24.11.1955.g.  
M.Baumanis atbrīvots no ieslodzījuma Stepes lāģerī un atgriežas Lat
vijā. 

Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav.
Reabilitācija: 18.04.1991.g. dēls iesniedz LR AT lūgumu tēvu 

reablitēt. 23.03.1992.g. 10.04.1994.g. M. Baumanis reabilitēts ar LR 
03.08.1990.g. likumu.

Sabiedriskās organizācijas: Ziņu nav.
Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā 1917.g. piedalās 

kaujās pret Vācu armiju, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. Latvijas 
atbrīvošanas karā no 08.10. līdz 08.11.1919.g. piedalās kaujās pie 
Ķekavas Odu kalna, Daugavas līnijas apsardzībā uz Doles salas pret 
vācu armiju un bermontiešiem. 2.pasaules karā no 1942.g. sākuma līdz 
08.05.1945.g. militāro dienstu pilda Vācu armijā. 

Apbalvojumi: Krievijas: 3.šķ. Sv.So; 3.šķ.Sv.Ao; 4.šķ.Sv.Vo.; Lat
vijas: LAkpz; LAcpm; 5.šķ.Vo (š); Vācijas: 2.pak.DzK. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 435.l.; Turpat, P69.f., 1.apr., 1.l., 
311.lp.; LVA, 430.f., 1.apr., 174.l., 2.lp., Turpat,  430.f. 1.apr., 175.l., 
4.lp.; Turpat, 1986.f., 1.apr., 3089. pamatlieta, 1.107., 280.283., 291.
303., 346.,349., 357.362., 373.375., 380.387., 417.463., 473., 481., 
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485.489., 494.503., 514., 517., 520.526., 541.549., 571., 574.lp., 
Turpat, 1986.f., 1.apr., 3089. (uzraudzības); „No NKVD līdz KGB”. 
61.lpp.; „Latv. karavīrs 2.pasaules kara laikā”. II d.– 196. un 260.lpp.; 
U. I. Sietiņš „Par zemi, ko mīlam ....” 76.lpp.; J. Melderis. „6000 lat
viešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 27.lpp.

BAUMANIS Voldemārs Jāņa d., virsleitnants, dzimis 19.04.1905.g. 
Liepājā. 

Vispārējā izglītība: Pabeidzis Rīgas pilsētas 4.vidusskolu.
Dienesta gaita: 24.02.1927.g. no Rīgas KAPe iesaukts obligāta

jā karadienestā un nosūtīts dienestam uz 6.Rīgas KP, kur ieskaitīts 
3.KR sastāvā. 11.03.1927.g. uz Instruktora kursa laiku ieskaitīts InsR. 
28.04.1927.g. dod svinīgo solījumu. 31.08.1927.g. InsR pabeidz Ins
truktora kursu un saņem dižkareivja dienesta pakāpi. 01.09.1927.g. 
saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 28.09.1927.g. iestājas KS, kur ie
skaitīts Kājnieku nodaļā. 16.11.1928.g. saņem kadetkaprāļa dienesta 
pakāpi. 21.12.1928.g. saņem kadetseržanta dienesta pakāpi un 2.kursa 
„A” grupā iecelts vada seržanta amatā. 01.09.1929.g. beidzot KS, 
saņem leitnanta dienesta pakāpi, nosūtīts turpmākam dienestam uz 
6.Rīgas KP, kur 2. bataljonā ieskaitīts LoR. Papildus tiešajiem die
nesta pienākumiem ASK uzņemas basketbola trenera pienākumus. 
22.07.1930.g. pulkā iecelts pulka fiziskās audzināšanas instruktora 
amatā. 14.10.1930.g. pārcelts uz 2.rotu un un pulkā Sapieru komandas 
priekšnieka (turpmāk – SpKoPr) amatā. 09.01.1931.g. pulkā iecelts 
par Izlūku – slēpotāju komandas apmācītāja palīgu. No 01.03. līdz 
16.08.1931.g. uzdots pildīt VK a.p. 31.10.1931.g. uzdots pildīt VK 
a.p. 19.07.1932.g. pulkā iecelts Sapieru komandas priekšnieka palīga 
amatā. 03.09.1932.g. uz 1932./33.gadu pulkā iecelts Izlūku – slēpo
tāju komandas priekšnieka amatā. 17.11.1932.g. saņem virsleitnanta 
dienesta pakāpi. 01.02.1933.g. 2.rotā iecelts VK amatā. 22.11.1933.g. 
uz 1933./34.gada ziemas periodu pulkā iecelts Izlūku – slēpotāju 
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komandas priekšnieka amatā. 13.02.1934.g. pulkā iecelts Fiziskās 
audzināšanas instruktora amatā. 18.08.1934.g. dod karavīra svinīgo 
solījumu. No 11.09.1934.g. līdz 18.07.1935.g. pulkā periodiski pilda 
tieslietu darbveža a.p. 24.12.1934.g. uz 1934./35.gada ziemas pe
riodu pulkā iecelts Izlūku – slēpotāju komandas priekšnieka amatā. 
22.05.1935.g. pulkā iecelts tieslietu darbveža un pulka vēstures muzeja 
pārziņa amatā. 02.10.1935.g. pārcelts uz 7.Siguldas KP, kur 1. bataljonā 
ieskaitīts LoR un papildus tiešajiem dienesta pienākumiem Mīnmetēju 
rotas (turpmāk – MīnR) 3.vadā uzdots pildīt VK a.p. 15.05.1936.g. pār
celts uz 5.Cēsu KP, kur ieskaitīts 2.rotā. 19.05.1936.g. 2.rotas 3.vadā 
iecelts VK amatā. No 20.11.1936.g. līdz 29.09.1938.g. 2. rotā periodis
ki pilda RK a.p. 25.01.1937.g. pulkā uz sakarnieku kursa laiku iecelts 
kursa priekšnieka palīga amatā. No 29.01. līdz 01.03.1937.g. kārto 
iestājpārbaudījumus studijām AK. 01.02.1937.g. 2.rotā iecelts VK 
amatā. 13.03.1937.g. iedalīts 1.klases šāvējos ar šauteni. 13.03.1937.g. 
uzsāk mācības AK Vispārējā nodaļā. 17.03.1937.g. pārcelts uz 2.LoR, 
kur iecelts VK amatā. 07.04.1937.g. pulkā iecelts Fiziskās audzināša
nas instruktora amatā. 22.05.1937.g. pārcelts uz 4.rotu VK amatā. No 
05.05. līdz 26.08.1937.g. piekomandēts JP, lai iepazīties ar jātnieku 
dienestu un apmācību. No 02.11. līdz 30.11.1937.g. uz rezerves ins
truktoru – medicīnas ārstu kursa laiku iecelts kursa priekšnieka palīga 
amatā. No 04.04 līdz 14.04.1939.g. atrodas sacīkstēs Vācijā. No 09.05. 
līdz 31.05.1939.g. atrodas sacīkstēs Kauņā. No 20.09.1939.g. līdz 
01.03.1940.g. piekomandēts pulka štābam, kur uzdots pildīt pulka 
adjutanta a.p. 12.01.1940.g. pārcelts uz Brīvprātīgo rotu, kur iecelts 
RKP amatā. 01.03.1940.g. Brīvprātīgo rotā uzdots pildīt RK a.p. No 
01.04 līdz 15.05.1940.g. pilda pulka adjutanta a.p. 09.04.1940.g. pulkā 
iecelts Fiziskās audzināšanas instruktora amatā. 27.09.1940.g. svītrots 
no LTA virsnieku sarakstiem kā ieskaitītu 24.TSK personālsastāvā. 
01.10.1940.g. izdota pavēle par pārcelšanu uz Rīgas kājnieku kara sko
lu (turpmāk – RKKS). 02.10.1940.g. 5.Cēsu KP komandieris ziņo AŠ, 
ka vlt. V.Baumanis atrodas aerodroma izbūves darbos. 12.10.1940.g. 
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norīkots RKKS priekšnieka rīcībā. 28.10.1940.g. pārcelts uz 183.
StDv, kur divīzijā iecelts Fiziskās sagatavošanas instruktora amatā. 
Līdz turpmākam ziņu nav. 31.03.1943.g. iesaukts Latviešu leģionā un 
nosūtīts uz 15.LDv, kur ŠR oberšturmfīrera dienesta pakāpē iecelts RK 
amatā. 04.01.1944.g. haupšturmfīrera dienesta pakāpē dien Ģenerālin
spektora štāba „02” daļā. 1944.g. jūnijā šturmbanfīrera dienesta pakāpē 
dien KODINA. 1945.g. martā 15.LDv Apgādes pulkā (turpmāk – ApP) 
iecelts PK amatā. 02.05.1945.g. pie Šverinas ir sarunu vedējs ar ASV 
pārstāvjiem par 4500 leģionāru padošanos. 

Pēckara periods: No 1945.g. maija līdz septembrim atrodas 
Pūtlosas (Vācija) interneto latviešu leģionāru nometnē. No 1945.g. 
septembra līdz 1946.g. maijam atrodas Zēdelhemā (Beļģija) internēto 
latviešu leģionāru nometnē Nr. 2227. Pēc atbrīvošanas dzīvo Lībekā, 
bet vēlāk Loriānā (Francija). 1951.g. pārceļas uz ASV, kur apmetas uz 
dzīvi Čikāgā, kur spēlēja basketbolu un strādāja par basketbola trene
ri. V.Baumanis miris 24.04.1992.g. Arlingtonhaitā (Arlington Heihs) 
Ilinoisas štatā, ASV. 

Darbība sabiedriskās organizācijās: Uzņēmās Latvijas basket
bola izlases komandas vadību, kura 1935.g. izcīnīja 1.vietu pirmajās 
Eiropas basketbolla meistarsacīkstēs Ženēvā. Gaidītās uzslavas vietā 
– pārcelts turpmākam dienestam uz 7.Siguldas KP, Alūksnē. Bijis spor
ta redaktors laikrakstam „Sports”. Izaudzinājis vairākus basketbola 
slavenības. Pēc 2.pasaules kara Lībekā organizē latviešu sporta dzīvi. 
Organizēja basketbola turneju Francijā. No 1947.g. DV organizācijā 
vadīja basketbola vienību Čikāgas „DV”. ASV 30 gadus bijis Vidējo 
valstu sporta pārvaldes priekšnieks. Bijis studentu korporācijas “Ter-
vetija” filistrs. Bijis LVA biedrs ASV. Bijis DV ASV centrālās valdes 
loceklis. 

Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 
pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.TZo.; Zviedrijas: 2.šķ. kavaliera Šo.; 
Vācijas: 2.pak. DzK.; 1. un 2. pak. KNk. 
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Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 429.l.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 21.l., 
40., 74., 110., 419., 455.lp.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 24.l., 13., 60., 264., 
305.lp.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 143.l., 595.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 
10.l., 107., 119., 203., 418., 420., 480.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 17.l., 
240.lp.; Turpat, 1494.f., 1.apr., 21.l., 18., 44., 59., 116.lp.; Turpat, 
1494.f., 1.apr., 268.l., 43.lp.; Turpat, 1501.f., 1.apr., 263.l., 329., 356.
lp.; Turpat, 1526.f., 1.apr., 57.l., 98.lp.;

Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 1219.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 23.l., 
191.lp.; LVA, 27.f., 1.apr., 8.l., 39.lp.; U. I. Sietiņš. „Par zemi, ko mī
lam”. 76.lpp.; „Latvijas arm. augstākie virsnieki 19181940”. 84.lpp.; 
J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”; 
I. Veigners. „Latvieši rietumzemēs”. 611.lpp.; Ziņas no V. Eihenbauma 
ievietojuma mājas lapā pie B burta Nr.3917.

BEBRIS52 Nikolajs Jura d., pulkvedisleitnants, dzimis 
02.06.1898.g. Palangā tautskolu inspektora rakstnieka Bebru Jura 
ģimenē. 

Vispārējā izglītība: 1915.g. pabeidz Nikolaja ģimnāzijas (Liepājā) 
6 klases. 

Dienesta gaita: 01.12.1916.g. iestājas armijā, kur kā 1.šķiras sav
vaļnieks junkera pakāpē ieskaitīts Vladimira karaskolā. 13.03.1917.g. 
saņem apakšvirsnieka pakāpi. 01.05.1917.g. beidzot Vladimira KS, 
saņem praporščika dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam dienes
tam uz Latviešu strēlnieku rezerves pulku. 17.07.1917.g. komandēts 
uz Toržokā organizēto bumbmetēju un mīnmetēju virsnieku kursu. 
04.08.1917.g. pēc kursa beigšanas atgriežas pulkā. 21.02.1918.g. 
demobilizēts. 02.03.1918.g. Tērbatā nokļūst Vācu armijas gūstā. 
10.01.1919.g. Liepājā atbrīvots no gūsta. 20.01.1919.g. iestājas LPV 
BS, kur ieskaitīts Studentu rotā. 31.03.1919.g. kā instruktors nosūtīts 
uz 1.Jelgavas brīvprātīgo rotu. 01.07.1919.g. pārcelts uz 3.latviešu 

52 no 1945.g. dzīvo ar uzvārdu Biders.
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atsevišķo bataljonu, kur 3.rotā iecelts VK amatā. 21.08.1919.g. ro
tas sastāvā ieskaitīts 3.Jelgavas KP, kur 3.rotā iecelts VK amatā. 
03.10.1919.g. pulkam forsējot Daugavu, N. Bebris kā viens no pirma
jiem ar savu vadu šķērso upi un Daugavas labajā krastā pie Kalnišķu 
mājām izveido aizsardzības pozīcijas līdz laikam, kad uz Daugavas 
labo krastu pārceļas pārējās vienības. Par dalību Līvānu ieņemšanā 
saņem 3.šķ.LKo Nr.1469. 03.11.1919.g. saņem virsleitnanta dienesta 
pakāpi. 28.02.1920.g. 3.rotā uzdots pildīt RK a.p. 12.03.1920.g. 1.KBn 
iecelts Sakaru virsnieka (turpmāk – SaVs) amatā. 29.09.1920.g. 3.Jel
gavas KP pārcelts uz SaKo, kur uzdots pildīt Komandas priekšnieka 
(turpmāk – KoPr) a.p. No 02.10.1921.g. līdz 27.09.1922. mācās KS or
ganizētajā virsnieku kursā. Pēc kursa beigšanas saņem KS beigušā sta
tusu un atgriežas pulkā iepriekšējā amatā. No 01.01. līdz 28.02.1924.g. 
uz Sakara virsnieka kursa laiku piekomandēts Elektrotehniskam 
divizionam (turpmāk – ETD). 17.11.1925.g. saņem kapteiņa dienesta 
pakāpi. 24.11.1925.g. SaKo iecelts KoPr amatā. No 01.11.1926.g. 
līdz 08.09.1927.g. uz Elektrotehniķa kursa laiku piekomandēts ETD. 
Pēc kursa beigšanas saņem elektrotehniķa kvalifikāciju un atgriežas 
pulkā iepriekšējā amatā. 23.02.1931.g. pārcelts uz Atsevišķo rotu, kur 
iecelts RK amatā. 24.08.1936.g. nosūtīts uz AK organizēto Bataljona 
komandiera kursu. 30.01.1937.g. pēc kursa beigšanas atgriežas pulkā 
iepriekšējā amatā. 13.03.1937.g. piekomandēts AK, kur uzsāk mācī
bas Vispārējā nodaļā. No 01.04 līdz 18.04.1937.g. mācību ietvaros 
piekomandēts Autotanku pulkam (turpmāk – ATP), lai iepazītos ar 
spēkratiem. No 19.04. līdz 20.05.1937.g. mācību ietvaros piekoman
dēts SaBn, lai iepazītos ar sakarnieku dienestu un apmācību. No21.05. 
līdz 14.06.1937.g. mācību ietvaros piekomandēts Sapieru pulkam 
(turpmāk – SpP), iepazītos ar sapieru dienestu un apmācību. No 16.07. 
līdz 20.07.1937.g. mācību ietvaros piekomandēts Smagajam artilēri
jas pulkam (turpmāk – SAP), lai iepazītos ar artilērijas dienestu un 
apmācību. No 20.07. līdz 05.08.1937.g. mācību ietvaros piekoman
dēts Zemgales AP, lai iepazītos ar artilēristu dienestu un apmācību. 
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No 05.08. līdz 26.08.1937.g. mācību ietvaros piekomandēts Jātnieku 
pulkam (turpmāk – JP), lai iepazītos ar jātnieku dienestu un apmācību. 
02.09.1937.g. pārcelts uz 1.LoR, kur iecelts RK amatā. 12.10.1939.g. 
pārcelts uz Saimniecības rotu (turpmāk – SmR), kur iecelts RK amatā. 
11.11.1939.g. saņem pulkvedisleitnants dienesta pakāpi un 1.KBn 
iecelts BK amatā. 14.12.1939.g. ASK Jelgavas nodaļas valdē ievēlēts 
valdes priekšsēdētēja amatā. 28.12.1939.g. Kurzemes Dv uz 2 mēnešu 
organizēto virsdienesta instruktoru kursa laiku iecelts taktiskā vadītāja 
amatā. 29.12.1939.g. pabeidot AK Vispārējo nodaļu, atgriežas pulkā 
iepriekšējā amatā. 15.01.1940.g. pulkā ievēlēts virsnieku zemākā GT. 
05.02.1940.g. pulkā iecelts Instruktoru un kareivju kluba pārrauga 
amatā. 15.03.1940.g. pulkā uz 4 mēnešiem iecelts tiesas piesēdētāja 
amatā. 02.09.1940.g. atrodas 3.Jelgavas KP štāba sarakstā, kurā mi
nēts, ka N.Bebris 1.KBn joprojām pilda BK amatu. 08.10.1940.g. 
ieskaitīts uz 195.StP. 17.10.1940.g. izdota Baltijas SKA pavēle par 
atvaļināšanu no dienesta. 21.10.1940.g. izdota pavēle par atvaļināšanu 
no aktīvā karadienesta piemērota amata trūkuma dēļ SA un atbrīvošanu 
no 3.Jelgavas KP ieņemamā amata. Līdz turpmākam ziņu nav. 1942.g. 
martā Krāslavā no Latgales apgabala brīvprātīgajiem saformē 17E 
bataljonu53 un kļūst par tās komandieri. 01.06.1943.g. iesaukts Latvie
šu leģionā un ieskaitīts 15.LDv 34.KP, kur 2.KBn oberšturmbanfīrera 
dienesta pakāpē iecelts BK amatā. 14.02.1944.g. 34.KP atstāj BK 
amatu. 03.04.1944.g. ierodas 19.LDv 2.apmācības pulkā (turpmāk – 
ApmP), kur piekomandēts pulka štābam sevišķu uzdevumu veikšanai. 
26.05.1944.g. 2.ApmP sastāvā dodas uz fronti. 27.07.1944.g. svītrots 
no 19.LDv Izlūkbataljona personālsastāva kā norīkotu uz citu vienību. 
30.12.1944.g. militāro dienestu pilda 2.ApmP. 10.01.1945.g. militāro 
dienestu pilda 19.LDv (2.grenadieru pulks) BK amatā. Vēlāk pulkveža –  
leitnanta Rusmaņa KG sastāvā ierodas Kurzemē.

53 18.05.1942.g. 17E bataljons pārdēvēts par 267.Rēznas KDBn.
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Pēckara periods: 09.05.1945.g. PSRS karakuģis Baltijas jūrā aiztur 
kuģi, ar kuru N.Bebris dodas uz Zviedriju. N. Bebris, mēģinādams 
izdarīt pašnāvību, zaudē redzi. Kādu laiku ir atradies apcietinājumā. 
Pēc ieslodzījuma dzīvo nespējnieku namā Ventspilī, bet vēlāk pārvests 
uz Neredzīgo pansionātu Rīgā. N.Bebris miris 11.01.1977.g. un apbe
dīts Biķeru kapos. 2008.g. uzstādīta plāksnīte kā LKo kavalierim ar 
pareiziem datiem.

Darbība sabiedriskās organizācijās: Studentu konkordijas „Val-
demārija” filistrs.

Dalība karagājienos un kaujās: Latvijas atbrīvošanas karā piedalās 
kaujās no 03.03. pie Ventas līdz 31.03.1919.g. pie Kalnciema pret Lie
linieku karaspēku.  No 1919.g. oktobra līdz novembrim pie Daugavas 
kaujās pret Bermonta karaspēku. No 03.01. līdz 20.04.1920.g. Latgales 
frontē kaujās pie Ružeņicas, Istras, Osvejas u.c. pret Lielinieku kara
spēku. 2.pasaules karā militāro dienestu pilda Vācu armijā, bet par 
tiešu dalību kaujās ziņu nav. 1943.g. septembrī Krāslavas rajonā cīnās 
pret sarkaniem partizāniem. 

Apbalvojumi: Latvijas: 3.šķ. Lko; LAkpz; LAcjpm; 5.šķ. TZo; 4.un 
5.šķ.Vo (š); Lietuvas: Njm. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 489.l.; Turpat, 1478.f., 1.apr., 30.l., 
53.lp.; Turpat, 1491.f., 1.apr., 52.l., 161.lp.; Turpat, 1491.f., 1.apr., 
61.l., 236.lp.; Turpat, 1491.f., 1.apr., 64.l., 181., 222. un 236.lp.; Turpat, 
1491.f., 1.apr., 65.l., 29., 52. un 109.lp.; Turpat, 1491.f., 1.apr., 90.l., 
139.lp.; Turpat, 1501.f., 1.apr., 263.l., 329.lp.; Turpat, 1504.f., 1.apr., 
52.l., 248.lp.; Turpat, 1505.f., 1.apr., 16.l., 251.lp.; Turpat, 1506.f., 
1.apr., 21.l., 96. un 133.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 22.l., 58.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr., 17.l., 1253.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 188.l., 33.lp.; 
Turpat, 3227.f., 1.apr., 81.l., 257., 313.lp.; Turpat, P72.f., 1.apr., 10.l.; 
Turpat, P412.f., 1.apr., 1.l., 93.lp.; Turpat, P1000.f., 1.apr., 1.l., 59., 
65. un 88.lp.; Turpat, P.1000.f., 1.apr., 3.l., 68. un 394.lp.; „Latviešu 
karavīrs 2.pasaules kara laikā”. I d. 170.lpp., II d. 72., 102., 103. un 
254.lpp.; J.Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules 
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kara gados”. 28.lpp.; „Latvijas armijas augstākie virsnieki 19181940”. 
84.lpp.; „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”. 63.lpp.

BEBRIS Teodors Jāņa d., kapteinis, dzimis 04.07.1905.g. Rīgā. 
Vispārējā izglītība: Beidzis Rīgas pilsētas 1.vidusskolu. 
Dienesta gaita: 27.09.1923.g. iestājas KS, kur mācās Kājnieku no

daļā. 01,10.1923.g. piekomandēts 2. Ventspils KP Instruktora kvalifikā
cijas iegūšanai. 17.01.1924.g. paraksta svinīgo solījumu. 01.03.1924.g. 
pabeidzot Instruktoru rotā organizēto Instruktora kursu, uz jaun
kareivju apmācības laiku piekomandēts 6.Rīgas KP. 01.10.1924.g. 
saņem kaprāļa dienesta pakāpi un atgriežas KS, kur uzsāk mācības 
1.specializētajā kursā. 29.08.1925.g. uzdots pildīt vada seržanta a.p. 
17.11.1925.g. saņem kadetkaprālis dienesta pakāpi. 01.12.1925.g. sa
ņem kadetseržanta dienesta pakāpi. 01.09.1926.g. beidzot KS, saņem 
leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam dienestam uz 5.Cēsu 
KP, kur ieskaitīts 2.LoR jaunākā virsnieka amatā. 01.12.1926.g. 2.LoR 
uzdots pildīt VK a.p. 29.10.1927.g. uz Autotanku virsnieka kursa lai
ku piekomandēts ATP. 15.05.1928.g. piekomandēts Bruņuautomobiļu 
rotai (turpmāk – BrAR). 19.05.1928.g. pārcelts uz ATP, kur BrAR 
uzdots pildīt bruņuautomobiļa komandiera (turpmāk – BrAK) a.p. 
25.05.1928.g. saņem autotanku virsnieka kvalifikāciju. 16.10.1928.g. 
BrAR iecelts jaunākā virsnieka amatā. No 29.04.1929.g. līdz 01.08. 
1931.g. BrAR pilda bruņumašīnas komandiera a.p. 11.11.1929.g. 
saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 28.02.1930.g. uz jaunkareivju 
apmācības laiku piekomandēts InsR. No 04.01. līdz 01.08.1931.g. 
pulkā pilda kino un ieroču pārziņa amatus. 01.08.1931.g. pārcelts uz 
Tanku rotu (turpmāk – TR). No 16.10.1931.g. līdz 21.02.1932.g. pie
komandēts pulka štābam. 08.01.1932.g. Virsnieku klubā ievēlēts valdē. 
01.03.1932.g. pārcelts uz BrAR. No 17.08.1932.g. līdz 09.03.1933.g. 
BrR pilda bruņumašīnas komandiera a.p. No 20.03. līdz 01.04.1933.g. 
mācās Arsenāla organizētajā Ieroču pārziņa kursā. 01.04.1933.g. BrAR 
uzdots pildīt bruņumašīnas komandiera a.p. 20.05.1933.g. BrAR 
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iecelts VK amatā. 05.08.1933.g. BrAR iecelts VK amatā un uzdots 
pildīt bruņumašīnas komandiera a.p. 19.01.1934.g. Virsnieku klubā 
ievēlēts valdē. No 11.05. līdz 11.06.1934.g. kārto iestājpārbaudījumus 
mācībām Augstākajos militārajos kursos. No 01.06. līdz 30.06.1934.g. 
piekomandēts Zemgales AP un SpP, lai iepazītos ar artilēristu un 
sapieru dienestu un apmācību. 04.08.1934.g. paraksta karavīra svi
nīgo solījumu. 22.10.1934.g. uzsāk mācības Augstākajos militārajos 
kursos. 18.03.1935.g. BrAR iecelts par bruņumašīnas komandieri. 
24.01.1936.g. pārcelts uz InsR, kur iecelts VK amatā. 01.05.1936.g. 
pārcelts uz BrAR, kur iecelts RKP amatā. 20.01.1937.g. pabeidz AK un 
nosūtīts turpmākam dienestam uz Armijas štābu. 20.01.1937.g. saņem 
kapteiņa dienesta pakāpi. 08.02.1937.g. svītrots no ATP sarakstiem 
un norīkots AŠ Operatīvās daļas priekšnieka rīcībā. 06.11.1937.g. 
AŠ OpDa Dienesta nodaļā iecelts nodaļas priekšnieka palīga amatā. 
06.10.1939.g. norīkots AŠ priekšniekam ģen. H.Rozenšteinam par pa
līgu. 17.01.1940.g. AŠ kā papildu loceklis ievēlēts virsnieku zemākās 
GT. 21.09.1940.g. AŠ kancelejas priekšnieka a.p. izpildītājs ziņo AŠ 
AdmDa, ka kpt. T.Bebris vēl nav saņēmis norīkojumu par iedalīšanu 
jaunformējamā daļā. 25.10.1940.g. svītrots no AŠ Apmācības daļai 
piekomandēto virsnieku sarakstiem kā iekļautu 24.TSK personālsas
tāvā. 14.11.1940.g. ieskaitīts 181.StDv štābā, kur OpDa iecelts daļas 
priekšnieka palīga amatā. 15.11.1940.g. ar PSRS TAK pavēli kapteiņa 
dienesta pakāpē iecelts Operatīvās daļas priekšnieka palīga amatā.

Arests: 18.03.1941.g. pieņemts lēmums par T. Bebra apcietināša
nu: „Caurskatot ienākušos NKVD materiālus par T.Bebra noziedzīgo 
darbību, konstatēju, ka ir vadījis aizsargu kaujas un politisko sagata-
votību, ka ir nacionālas kontrrevolucionāras organizācijas „Tēvijas 
Sargs” dalībnieks, kurai mērķis gāzt Padomju varu un atjaunot fašis-
tisko režīmu Latvijā. Nolēmu T.Bebri apcietināt un veikt kratīšanu dzī-
vesvietā.” 18.03.1941.g. pieņemts lēmums par drošības līdzekļa izvēli. 
Lēmuma pamatojums: „Izskatot PSRS NKVD materiālus par T.Bebri, 
konstatēju, ka ir aizdomas par veiktajiem KPFSR KK 58-10. I un 58.11.
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pantos noteiktiem noziegumiem un ņemot vērā to, ka, būdams brīvībā, 
var izvairīties no soda, nolēmu likumā noteiktā kārtībā, par drošības 
līdzekli noteikt – turēšanu apsardzībā, par ko, pret parakstu, paziņot 
aizturētajam.” 24.03.1941.g. izsniegts kratīšanas un arestēšanas orde
ris Nr.005715. 25.03.1941.g. Tukumā Pils ielā 18a veikta kratīšana, 
pēc kuras sastādīts akts par izņemtajām lietām. Aktā 21 pozīcija, t.s., 4 
pistoles ar 707 dažāda kalibra patronām un divi mauzeri ar 2802 patro
nām, medību bise, 7.65 kalibra kaujas patronas. Akta beigās pieraksts: 
„Mantas piederošas citiem dzīvokļa iemītniekiem: kpt. “A”, plt. “L”, 
lt. “K”, pārskatītas un atstātas. 26.03.1941.g. T.Bebris aizpilda arestētā 
anketu. 26.03.1941.g. T.Bebris pratināts no 20.10 līdz 03.15, kuras lai
kā liek nosaukt tuvākos paziņas, iztaujāts, vai pazīst lt. “S” un kamdēļ 
tas atbraucis pie viņa 1941.g. februārī. 27.03.1941.g. T.Bebris pratināts 
no 22.00 līdz 03.30, kuras laikā pieprasītas liecības par plk. “U” un kā 
viņš T.Bebri iesaistījis pretpadomju organizācijā. 31.03.1941.g. T.Be
bris pratināts no 14.10 līdz 16.10, kuras laikā iztaujāts par plk. “U” un 
Vācijas pārstāvi. 01.04.1941.g. T.Bebris pratināts no 20.30 līdz 24.00. 
03.04.1941.g. T.Bebris pratināts no 11.00 līdz 13.10. 04.04.1941.g. 
T.Bebris pratināts no 22.00 līdz 11.50, kuras laikā T.Bebrim uzrādīta 
šāda apsūdzība: „Caurskatot izmeklēšanas lietas Nr.343 materiālus, 
konstatēju, ka T.Bebris ir pietiekoši atmaskots, jo bijis aktīvs pret-
padomju organizācijas dalībnieks, kuras mērķis bruņotā veidā gāzt 
Padomju varu Latvijā. Tās uzdevumā T.Bebris nodarbojies ar jaunu 
biedru iesaistīšanu organizācijā. Vācu izlūkdienesta uzdevumā atlasī-
jis personas, kuras naidīgi noskaņotas pret Padomju varu, izlūkošanas 
darbam. Turklāt T.Bebris glabājis priekš organizacijas ieročus un 
munīciju. Atsaucoties uz likumu, nolēmu saukt T.Bebri pie atbildības 
par veiktajiem KPFSR KK 58-2. un 58-11. pantos noteiktiem nozie-
gumiem, par ko apsūdzētajam paziņot pret parakstu.” 08.04.1941.g. 
T.Bebris pratināts no 22.00 līdz 23.30, kuras laikā no T.Bebra panākts 
apstiprinājums, ka pret viņu celtajās apsūdzībās sevi atzīst par vainī
gu. 11.04.1941.g. T.Bebris pratināts no 22.00 līdz 00.25, kuras laikā 
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iztaujāts par sakariem ar “K”, “C” un plk. “I”. 21.04.1941.g. T.Bebrim 
noņemti pirkstu nospiedumi. 25.04.1941.g. T.Bebris pratināts no 21.00 
līdz 22.10 un no 22.30 līdz 23.30. 05.05.1941.g. T.Bebris pratināts 
no 22.00 līdz 24.50. 06.05.1941.g. T.Bebris pratināts no 13.10 līdz 
15.35. 28.05.1941.g. T.Bebris pratināts no 24.00 līdz 04.10, kuras 
laikā atzīstas, ka plk. “U” minējis, ka ģen. “K” var iesaistīt organizā
cijā. T.Bebris izvests no Latvijas PSR cietuma Nr.1 uz Krieviju, kur 
iesodzīts Astrahaņas cietumā Nr.2. 01.11.1941.g. T.Bebris pratināts no 
15.00 līdz 16.00. 05.11.1941.g. no 00.00 līdz 01.30 T.Bebrim notiek 
konfrontācija ar lt.“S”. 05.11.1941.g. T.Bebris pratināts no 22.00 līdz 
00.30, kuras laikā sastādīt protokols par izmeklēšanas pabeigšanu, kurā 
teikts: „Pamatojoties uz likumu, T.Bebrim paziņoju, ka viņa izmeklēša-
nas lieta pabeigta un izmeklēšanas slēdziens ar apsūdzības sastāvu tiks 
nosūtīts prokuroram, lai nodotu tiesāšanai. Pie tam apsūdzētajam iz-
skaidroju viņa tiesības, visu tiesvedību, iešūtu vienā sējumā, apsūdzē-
tajam uzrādīju. Apsūdzētais T.Bebris pēc izmeklēšanas lietas materiālu 
iepazīšanas paziņoja, ka tam nekas nav pievienojams.” 06.11.1941.g. 
sagatavots apsūdzības slēdziens, kurā teikts: „Celtajās apsūdzībās sevi 
par vainīgu atzinis. tiesājams par KPFSR KK 58-2., 58-6. I un 58-11. 
pantā noteiktiem noziegumiem. Pamatojoties uz noskaidroto, nolēmu 
lietu Nr.343 virzīt izskatīšanai kara tiesā.” 08.11.1941.g. T.Bebris pa
rakstās, ka apsūdzības slēdziena kopiju saņēmis. 08.11.1941.g. Astra
haņā notiek Staļingradas garnizona Kara tribunāla izbraukuma sesijas 
pirmstiesas sēde, kurā nolemj apsūdzību aptiprināt, lietu pieņemt 
izskatīšanai slēgtā sēdē bez apsūdzības un aizstāvības pušu piedalīša
nās un bez liecinieku izsaukšanas. Drošības līdzekli līdz tiesai atstāj 
iepriekšējo – turēt apsardzībā Astrahaņas cietumā Nr.2. 09.11.1941.g. 
T.Bebris pratināts no 12.30 līdz 14.00, kuras laikā iztaujāts par sarunu 
ar “A” par radioraidītāju pārzinātāju “A”. 09.11.1941.g. Staļingradas 
garnizona Kara tribunāla priekšsēdētāja vietnieks nosūta rīkojumu 
Astrahaņas cietuma priekšniekam: „12.11.1941.g. nogādāt uz Kara tri-
bunāla sēdi Astrahaņas cietuma ēkā T. Bebri, “A”, “Ķ”, “D”, “S” un 



182

“E”.” 12.11.1941.g. Staļingradas garnizonā notiek Kara tribunāla tie
sas sēde. Tiesas priekšsēdētājs 14.30 atklāj tiesas sēdi ar paziņojumu, 
ka tiks tiesāti T. Bebris, “A”, “Ķ”, “D”, “S” un “E” pēc KPFSR KK 58
2., 586. I un 5811.pantiem. Sekretārs paziņo, ka tiesājamie ar konvoju 
atvesti, bet liecinieku klātbūtne tiesā nav paredzēta, kā arī paziņoja, ka 
ne visi apsūdzētie zina krievu valodu un, ka uz sēdi ir izsaukts tulks. 
T. Bebris, “Ķ”, “D”, “S”, brīvi parvalda krievu valodu, bet “A” un “E” 
iepazinušies ar tulku un nav atteikušies no tulka pakalpojuma. Tiesas 
priekšsēdētājs pārbauda tulka personību un brīdina par atbildību. Pēc 
tam pārbauda apsūdzēto personību, apsūdzētie ziņo, kas viņi ir, un to, 
ka viņu apsūdzības slēdziens paziņots 08.11.1941.g. Tiesas priekšsē
dētājs izskaidro tiesājamo tiesības un apsūdzētie neizsaka noraidījumu 
tiesai, pēc kā tiesas priekšsēdētājs nolasa tiesājamo apsūdzības, pēc kā 
jautā apsūdzētajiem, vai tie atzīst sevi par vainīgiem. T. Bebris atbild: 
„Celtajās apsūdzībās sevi par vainīgu atzīstu, izņemot spiegošanu.”. 
Tiesa apspriežas un nolemj sākt tiesas izmeklēšanu ar T. Bebri. Katrs 
apsūdzētais liecina par sevi, tiesas priekšsēdētājs katram tiesājamam 
jautā, vai apliecina agrākās liecības? T. Bebris atbild, ka agrākās lie
cības pilnīgi apliecina. Pēc “S” nopratināšanas tiesas priekšsēdētājs 
jautā tiesājamiem, vai tiem ir vēl kas papildināms savās iepriekšējās 
liecībās? T.Bebris atbild, ka tam nekas nav papildināms. Pēc T.Bebra 
paziņojuma tiesas priekšsēdētājs paziņo, ka tiesas izmeklēšana pa
beigta un dod tiesājamiem pēdējo vārdu. T.Bebris pēdējā vārdā saka: 
„Iemesls, kas mani iegrūda noziegumā, bija nacionālā audzināšana. 
Otrs iemesls – stāvokļa pasliktināšanās Latvijā kopumā. Es saprotu, 
ka esmu nostājies uz nepareizā ceļa, bet lūdzu spriedumu mīkstināt.” 
17.50 tiesa dods uz apspriedi. 19.45 tiesa atgriežas zālē un tiesas 
priekšsēdētājs paziņo spriedumu,  izskaidro notiesātajiem sprieduma 
būtību, apžēlošanas termiņus un kārtību, pēc kā tiesājamiem jautā, 
vai tiem saprasts spriedums? Tiesājamie spriedumu sapratuši. Tiesas 
priekšsēdētājs paziņo, ka drošības līdzeklis, līdz sprieduma stāšanās 
spēkā, atstāts bez izmaiņām – turēt apsardzībā Astrahaņas cietumā. 
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20.30 tiesas sēde tiek slēgta.” 12.11.1941.g. izraksts no sprieduma: 
„Par veiktajiem KPFSR KK 58-2. pantā noteiktiem noziegumiem  
T. Bebrim piespriežam ASM – nošaušanu un visas piederošās mantas 
konfiscēšanu. Spriedumu var pārsūdzēt PSRS Augstākās tiesas Kara 
kolēģijā ar Staļingradas garnizona Kara tribunāla starpniecību 72 
stundu laikā pēc sprieduma kopijas izsniegšanas.”. T.Bebrim sprie
dums izpildīts 28.11.1941.g. Astrahaņas cietumā.

Reabilitācija: T.Bebris reabilitēts 07.04.1997.g. ar LR 03.08.1990.g. 
likumu.

Sabiedriskās organizācijas: 1926.g. iestājas studentu korporācijā 
„Tervetija”. 

Apbalvojumi: Latvijas: 5.šķ.TZo. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 491.l.; Turpat, 1470.f., 1.apr., 183.l., 

3.lp.; Turpat, 1478.f., 1.apr., 30.l., 11., 12., 19.lp.; Turpat, 1478.f., 
1.apr., 156.l., 133.lp.; Turpat, 1483.f., 1.apr., 32.l., 148.lp.; Turpat, 
1501.f., 1.apr., 257.l., 342.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 63.lp.; Tur
pat, 1528.f., 1.apr., 3.l., 1.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 17.l., 999., 1382.
lp.; LVA, 698.f., 1.apr., 16.l., 77.lp.; Turpat, 1986.f., 1.apr., 25761.l.(1.
sējums), 3.89., 268.273., 281.lp.; Turpat, 1986.f., 1.apr., 25761.l.(2.
sējums), 1.,2., 9., 11.16., 19., 20., 25.36., 42.52., 55., 56., 68., 84., 
85., 90., 93.100., 110.118., 135.142., 149.152., 167.lp.; „No NKVD 
līdz KGB”. 64.lpp.; „Es sapni par Dzimteni pagalvī likšu”. (I daļa.) 
282.lpp.; „LOM  Gadagrāmata” 1999.g. 138.lpp.; „Latviešu karavīrs 
2. pasaules kara laikā.” I daļa. 54., 237.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu 
virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 58.lpp.;Ziņas no V. Eihen
bauma ievietojuma internetā pie B burta. Nr.105. 

BEBRIŠS Pēteris Jāņa d., kapteinis, dzimis 21.01.1892.g. Dau
gavpils apriņķī Izabelīnas54 pagasta Bebrišu sādžā.

54 vēlākais Skaistas pagasts.
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Vispārējā izglītība: 1911.g. Petrogradas izglītības apgabalā ekster
nā nokārto tautskolotāja eksāmenus.

Dienesta gaita: 22.07.1914.g. iestājas armijā un kareivja pakāpē 
ieskaitīts 316. Novgorodas kājnieku družinā. 09.10.1914.g. saņem 
jefreitora dienesta pakāpi. 06.12.1914.g. saņem jaunākā unteroficiera 
pakāpi. 06.12.1914.g. nosūtīts uz 57.kājnieku zemessargu brigādes 
Praporščiku vietas izpildītāju skolu. 10.02.1915.g. beidzot praporš
čiku skolu, nosūtīts turpmākam dienestam 312.Petrogradas družinā. 
17.03.1915.g. saņem zaurjadpraporščika pakāpi. 15.05.1915.g. Kara 
pedagoģiskās komisijas 1.Peterhofas praporščiku skolā nokārto eksā
menus praporščika dienesta pakāpes saņemšanai. 06.07.1915.g. pār
celts uz Mācību komandu un iecelts VK amatā. 02.07.1915.g. saņem 
praporščika dienesta pakāpi un 4.rotā iecelts RK amatā. 01.01.1916.g. 
pie Mangaļu mežniecības ievainots un palicis ierindā. 01.05.1916.g. 
1.bataljonā uzdots pildīt BK a.p. 06.06.1916.g. dodas veseļoties. 
16.08.1916.g. pārcelts uz 172.RezKP, kur ieskaitīts 16.rotā. 1916.g. 
novembrī saņem podporučika dienesta pakāpi. 12.12.1916.g. pārcelts 
uz 436.Lādogas KP, kur iecelts RK amatā. 10.01.1917.g. bataljona 
satāvā iekļauts 742.Poņevežas KP sastāvā, kur 7.rotā iecelts RK ama
tā. 15.01.1917.g. pēc paša vēlēšanās pārcelts uz 5.Zemgales LStP, 
kur ieskaitīts 5.rotā. 16.02.1917.g. saņem poručika dienesta pakāpi. 
20.11.1917.g. Mazās Juglas rajonā vācu vienību aizkavēšanas nolūkā 
ar savu rotu ieņēma augstieni pie Bojārkroga, kuru notur 19 stundas. 
Par šo kaujas uzdevumu saņem 3.šķ. Lko Nr.1694. 21.08.1917.g. 
kaujā pie Riekstiņiem kontuzēts, bet paliek ierindā. 29.08.1917.g. 
pārcelts uz 1.rotu, kur iecelts RK amatā. 1917.g. septembrī saņem 
štabskapteiņa dienesta pakāpi. 10.12.1917.g. slimības dēļ evakuēts 
uz Petrogradas Fizikālās terapijas institūtu. 17.09.1918.g. atzīts par 
nederīgu dienestam un atvaļināts. 19.01.1919.g. iesaukts Sarkanajā 
armijā, kur Padomju Latvijas armijā iecelts Kara satiksmes nodaļas 
priekšnieka amatā. 08.05.1919.g. iecelts sevišķu uzdevuma virsnieka 
amatā. 17.05.1919.g. kā politiski neuzticams nosūtīts uz Centrālo kara 
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satiksmes pārvaldi, kur iecelts jaunākā darbveža amatā. 16.06.1920.g. 
norīkots Aleksandra dzelzceļa kara satiksmes priekšniekam par seviš
ķa uzdevuma virsnieku. 08.04.1921.g. būdams Latvijas pavalstnieks, 
atvaļināts no dienesta. 28.09.1921.g. ieskaitīts 8.Daugavpils KP 4.rotā. 
22.01.1922.g. pārcelts uz 3.rotu, kur iecelts VK amatā. 01.01.1922.g. 
pārcelts uz 1.rotu, kur iecelts RK amatā. 05.04.1922.g. piekomandēts 
Cēsu KAPe. 16.10.1923.g. nosūtīts uz KS organizēto virsnieku kur
su. 04.09.1924.g. pēc kursa beigšanas, iegūst KS beigušā tiesības, 
turpina dienestu 8.Daugavpils KP. 01.11.1924.g. 4.rotā iecelts RK 
amatā. No 03.12.1929.g. līdz 09.11.1930.g. 2.KBn uzdots pildīt BK 
a.p. 09.11.1930.g. 4.rotā iecelts RK amatā. 03.08.1934.g. paraksta 
svinīgo solījumu. No 03.07. līdz 03.08.1935.g. 2.KBn uzdots pildīt 
BK a.p. 03.08.1935.g. 4.rotā iecelts RK amatā. 18.12.1935.g. pārcelts 
uz 10.Aizputes KP, kur 1.rotā iecelts RK amatā. 30.09.1936.g. uz 
rezerves instruktoru apmācības laiku piekomandēts 12.Bauskas KP. 
No 05.11.1936.g. līdz 01.09.1938.g. 1.KBn periodiski pilda BK a.p. 
No 03.02. līdz 11.02.1937.g. piekomandēts Kara tiesai tiesas pagaidu 
locekļa amatā. No 05.09. līdz 26.09. piedalās Armijas Daudzevas 
apkārtnē rīkotajos manevros. No 06.09. līdz 21.09.1938.g. uz Armijas 
rīkoto manevru laiku paliek pulka izvietojumā un pilda pulka kazarmju 
komandanta pienākumus. No 13.04. līdz 15.06.1939.g. ārstējas slimnī
cā un pēc tā atrodas veselības uzlabošanas atvaļinājumā. 04.08.1939.g. 
ārstu komisija P. Bebrišu atzīst par derīgu ierindas dienestam. 
14.10.1939.g. izdota pavēle par pārcelšanu turpmākam dienestam uz 
RoBd. 05.11.1939.g. svītrots no 10.Aizputes KP virsnieku sarakstiem 
un dodas RoBd komandiera rīcībā. 5.Krāslavas RoBn 2.rotā iecelts 
RK amatā. 08.08.1940.g. izdota pavēle par P.Bebriša atvaļināšanu 
no robežsardzes dienesta. 10.08.1940.g. svītrots no RoBd virsnieku 
sarakstiem kā atvaļinātu pēc paša vēlēšanās no aktīvā karadienesta un 
tiek reģistrēts DaudavpilsIlūkstes KAPe zemessargu sarakstos. Līdz 
turpmākam ziņu nav. 1942.g. martā iestājas 17. Vidzemes KDBn. No 
1942.g. aprīļa līdz 1944.g. maijam dien 20.Rīgas KDBn. 1944.g. maijā 
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pārcelts uz Būvbataljonu. 13.05.1944.g. atvaļināts no dienesta. Līdz 
turpmākam ziņu nav.

Pēckara periods: P.Bebrišs miris 1981.g. martā.
Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā piedalās no 1915.g. 

jūlija līdz 06.09.1917.g. Rīgas frontē kaujās pret Vācu armiju. 2.pa
saules karā militāro dienestu pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību 
kaujās ziņu nav.

Apbalvojumi: Krievijas: 4.šķ. Sv.So(š), 4.šķ. Sv.Ao, 4.šķ. Sv. Ao(š), 
4.šķ. Sv.Jk.; Latvijas: 3.šķ. LKo, ANk; 4.šķ. Vo(š).

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 492.l.; Turpat, 1303.f., 1.apr., 4.l., 
15.lp.; Turpat, 1474.f., 1.apr., 38.l., 74,lp.; Turpat, 1496.f., 1.apr., 21.l., 
208.lp.; Turpat, 1496.f., 1.apr., 158.l., 117.lp.;

Turpat, 1498.f., 1.apr., 28.l., 358.lp.; Turpat, 1498.f., 1.apr., 29.l., 
332.lp.; Turpat, 1498.f., 1.apr., 30.l., 423., 454.lp.; Turpat, 1498.f., 
1.apr., 131.l., 451.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 45.lp.; Turpat, 
1528.f., 1.apr. 23.l., 183.lp.; „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”. 64.lpp.; 
J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 
175.lpp. 

BEIKA Teodors Miķeļa d., kapteinis, dzimis 05.02.1893.g.
Vispārējā izglītība: beidzis Bauskas pilsētas skolu. 
Dienesta gaita: 01.10.1914.g. iesaukts karadienestā un kā kareivis 

ieskaitīts 1.telegrāfa bataljonā. 13.10.1915.g. pabeidz telegrāfista un 
telegrāfa uzrauga kursu. 20.01.1916.g. uzsāk mācības Aleksējeva KS 
Maskavā. 27.01.1916.g. saņem jaunākā portupejjunkura dienesta 
pakāpi. 01.06.1916.g. absolvējot KS, saņem praporščika dienesta 
pakāpi, nosūtīts turpmākam dienestam uz 55.RezKP, kur ieskaitīts 
7.rotā jaunākā virsnieka amatā. 27.06.1916.g. 7.rotā iecelts RK amatā. 
03.09.1916.g. Atsevišķā bataljonā iecelts BK amatā. 06.10.1916.g. ko
mandēts uz Oranienbaumā esošo Virsnieku strēlniecības skolu Nr.64. 
10.02.1917.g. pēc skolas beigšanas nosūtīts turpmākam dienestam uz 
17.Kaukāza StP, kur iecelts Ložmetējnieku komandā (turpmāk LoKo) 
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komandas priekšnieka (turpmāk – KoPr) amatā. 05.03.1917.g. virsnie
ku vēlēšanās atlaists no LoKo. 14.03.1917.g. pārcelts uz 16.A Strēlnie
ku pulku, kur ieskaitīts LoKo jaunākā virsnieka amatā. 20.02.1917.g. 
saņem podporučika dienesta pakāpi. 04.08.1917.g. 16.A Strēlnieku 
pulkā iecelts BK amatā. 07.09.1917.g. pēc paša vēlēšanās pieņem 
LoKo komandēšanu. 17.10.1917.g. saņem poručika dienesta pakāpi. 
27.11.1917.g. LoKo atbrīvots no KoPr amata un arestēts. 03.12.1917.g. 
atbrīvots no aresta un nosūtīts atvaļinājumā. 02.02.1918.g. atvaļināts 
no militārā dienesta un Vologdas dzelzceļa stacijā iestājas darbā par 
krāvēju. 18.06.1918.g. Jaroslavļā arestēts par sacelšanos pret lieli
nieku varu. 15.07.1918.g. uz telegrāfa pārziņa lūguma atbrīvots no 
ieslodzījuma. 13.09.1918.g. mobilizēts SA. 17.09.1918.g. atsaucoties 
uz telefonu komitejas lēmuma, kā nepieciešams darbinieks atbrīvots 
no karadienesta. 29.12.1918.g. mobilizēts SA. 05.01.1919.g. StP 
ieskaitīts LoKo, kur iecelts KoPr amatā. 05.01.1919.g. pārcelts uz 
Sakaru komandu, kur iecelts KoPr amatā. 02.06.1919.g. arestēts par 
sacelšanos pret lielinieku varu. 07.09.1919.g. pierādījumu trūkuma 
dēļ atbrīvots no ieslodzījuma un nosūtīts uz fronti. 08.10.1919.g. ie
skaitīts 2.kara būvniecības pārvaldē, kur iecelts jaunākā darba vadītāja 
amatā. 06.12.1919.g. kā bijušo virsnieku ieskaita 6.A virsnieku rezer
vē. 16.12.1919.g. jaunformējamā brigādē ieceļ Sakaru priekšnieka 
amatā un uzdod komandēt Sakaru un sapieru rotu. 08.06.1920.g. kā 
latvieti, politiski neuzticamu un bezpartejisku nosūtīta uz 4.A štābu. 
23.06.1920.g. ieskaitīts 4.A štābā, kur iecelts sakaru inspektora amatā. 
22.10.1920.g. saņem divu nedēļu atvaļinājumu. Pēc atvaļinājuma ne
atgriežas dienestā. Līdz turpmākam ziņu nav. 29.01.1921.g. ieskaitīts 
Latvijas armijā un ieskaitīts Kurzemes inženieru rotā, kur 3.sapieru 
vadā uzdots pildīt VK a.p. 31.03.1921.g. pārcelts uz Sapieru bataljo
nu (turpmāk – SpBn), kur ieskaitīts Telegrāfatelefona rotā jaunākā 
virsnieka amatā. 12.08.1921.g. Telegrāfatelefona rotā uzdots pildīt 
VK a.p. 04.10.1921.g. pārcelts uz ED, kur Telegrāfatelefona rotā 
iecelts VK amatā. 01.06.1922.g. pārcelts uz InsR, kur iecelts RK 
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amatā. 23.07.1922.g. pārcelts uz Rīgas kara telegrāfu, kur uzdots 
pildīt Telegrāfa priekšnieka a.p. 19.04.1923.g. nokārto specializētos 
pārbaudījumus un iegūst KS beigušā tiesības. 02.06.1923.g. uzdota 
karaspēka daļu Sakaru komandas instruktoru kursu pārzināšana. No 
16.10.1923.g. uzdots pildīt KoPr a.p. 05.01.1924.g. Telegrāfatelefona 
rotā uzdots pildīt RK a.p. 29.02.1924.g. pārcelts uz InsR, kur uzdots 
pildīt RK a.p. 01.03.1924.g. saņem virsnieka – elektrotehniķa kategori
ju. 12.09.1925.g. InsR iecelts RK amatā. 17.11.1925.g. saņem kapteiņa 
dienesta pakāpi. 28.02.1927.g. pārcelts uz Sakaru rotu, kur iecelts 
RK amatā. 04.05.1927.g. uzdots pildīt Saimniecības priekšnieka a.p. 
14.09.1927.g. pārcelts uz Armijas komandiera štābu, kur SaR iecelts 
RK amatā. No 27.08.1928.g. līdz 17.07.1930.g. periodiski pilda Ar
mijas sakaru priekšnieka a.p. Līdz turpmākam ziņu nav. 13.01.1937.g. 
Sakaru bataljonā ievēlēts par virsnieku zemākā GT locekli. No 18.02. 
līdz 09.08.1937.g. mācās AK organizētajā Bataljona komandiera 
kursā. 01.09.1937.g. bataljonā ievēlēts GT. No 04.10.1937.g. līdz 
10.03.1938.g. uz sakaru virsniekvietnieku kursa laiku iecelts par apmā
cītāju telegrāfijā. No 05.10. līdz 29.10.1937.g. uz sakaru virsniekviet
nieku kursa laiku iecelts par apmācītāju telegrāfijā. No 08.11.1937.g. 
līdz 12.05.1938.g. uz virsdienesta sakaru instruktorumekāniķu kursa 
laiku iecelts par apmācītāju telegrāfijā. No 07.03. līdz 26.06.1938.g. 
uzdots pildīt Saimniecības priekšnieka a.p. 01.11.1938.g. uz sa
karu virsnieka kursa laiku iecelts par apmācītāju telegrāfijā. No 
05.12.1938.g. līdz 29.04.1939.g. uz sakaru virsniekvietnieku kursa 
laiku 2.InsR iecelts par apmācītāju telegrāfijā. 18.02.1939.g. bataljonā 
ievēlēts virsnieku zemākā GT. 01.081939.g. pulkā ievēlēts par tiesas 
locekli. No 30.09. līdz 28.10.1939.g. uz rezerves virsniekvietnieku 
kursa laiku iecelts par apmācītāju telegrāfijā. No 23.11.1939.g. līdz 
04.05.1940.g. uz virsniekvietnieku kursa laiku iecelts par apmācītāju 
telegrāfijā. No 02.12.1939.g. līdz 20.07.1940.g. uz virsdienesta sakaru 
instruktorumekāniķu kursa laiku iecelts par apmācītāju telegrāfijā. 
10.02.1940.g. bataljona Virsnieku klubā ievēlēts valdē. No 19.02. līdz 
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19.06.1940.g. norīkots Armijas tiesas priekšsēža rīcībā. 01.10.1940.g. 
svītrots no SaBn virsnieku sarakstiem un norīkots 24.TSK Atsevišķā 
sakaru bataljona komandiera rīcībā. 27.09.1940.g. ierodas Atsevišķajā 
sakaru bataljonā, kur Štāba rotā iecelts RK amatā. 15.11.1940.g. ar 
PSRS TAK pavēli majora pakāpē iecelts bataljona štāba priekšnieka 
amatā. Līdz turpmākam ziņu nav. 19.04.1943.g. izsaukts uz Latviešu 
leģionā iesaukšanas komisiju. 01.02.1944.g. hauptšturmfīrera dienesta 
pakāpē ieskaitīts 1.būvpulka sastāvā. 07.02.1944.g. pārcelts uz 3.RoP. 
27.07.1944.g. pārcelts uz 19.LDv Izlūkbataljona štābu. 30.12.1944.g. 
dienestu pilda 19.LDv 2.apmācības pulka 1.bataljonā. T.Beika kritis 
03.04.1945.g. Vācijā. 

Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā no 22.03. līdz 
27.11.1917.g. piedalās kaujās pret Vācu armiju. Krievijas pilsoņu karā 
piedalās SA sastāvā no 15.01.1919.g. līdz 22.10.1920.g., bet par tiešu 
dalību kaujās ziņu nav. 2.pasaules karā militāro dienestu pilda Vācu 
armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Apbalvojumi: Krievijas: 4.šķ.Sv.Ao.; Latvijas: 5.šķ.TZo.; 4.šķ.
Vo(š). 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 501.l.; Turpat, 1505.f., 1.apr., 16.l., 
229., 295., 237., 302., 321., lp.; Turpat, 1505.f., 1.apr., 17.l., 23., 38., 
69., 72., 105., 145., 166., 206., 214.lp.; Turpat, 1505.f., 1.apr., 36.l., 14. 
un 19., 62., 98.lp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 78.lp.; Turpat, P180.f., 
1.apr., 675.l.; Turpat, P412.f., 1.apr., 1.l., 102.lp.; Turpat, P1000.f., 
1.apr., 3.l. 66., 86., 394.lp.; LVA, 698.f., 1.apr., 3.l., 2.un 7.lp.; Turpat, 
698.f., 1.apr., 6.l., 677.lp.; Turpat, 698.f., 1.apr., 15.l., 74. un 165.lp.;  
J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 
175.lpp.

BEIKERTS Voldemārs Kārļa d., virsleitnants, dzimis 
24.08.1900.g. Rīgā.

Vispārējā izglītība: Mājas izgītība. 1919.g. apmeklē Čugūjevas 
ģimnāzijas 8.klasi.
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Dienesta gaita: 15.07.1921.g. iestājas karadienestā un kareivja 
pakāpē ieskaitīts 4.RoP. 03.10.1921.g. uzsāk mācības KS Artilērijas 
nodaļā. 01.10.1922.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 01.09.1923.g. 
beidzot KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam 
dienestam uz Daugavgrīvas artilēriju, kur ieskaitīts 3.krasta baterijā 
jaunākā virsnieka amatā. 29.02.1924.g. 3.krasta baterijā uzdots pildīt 
VK a.p. 07.04.1924.g pārcelts uz 1.krasta bateriju, kur 1.vadā iecelts 
VK amatā. 11.08.1925.g. 1.krasta baterijā pārcelts uz 2.vadu VK 
amatā. 18.08.1925.g. 1.krasta baterijā uzdots pildīt vecākā virsnieka 
a.p. 26.09.1926.g. uz novērotājulidotāju kursa laiku piekomandēts 
Aviācijas diviziona esošai Aviācijas skolai. 28.03.1927.g. atgriežas 
vienībā iepriekšējā amatā. No 29.10.1927.g. līdz 15.09. 1928.g. mā
cās Artilērijas virsnieku kursā. Pēc kursa beigšanas atgriežas vienībā 
iepriekšējā amatā. 17.11.1927.g. saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. 
17.01.1928.g. pārcelts uz Latgales AP, kur 4.ABt uzdots pildīt vecākā 
virsnieka a.p. 01.10.1928.g. pārcelts uz 4.krasta bateriju, kur iecelts 
vecākā virsnieka amatā. No 31.01. līdz 07.08.1931.g. papildus tie
šajiem dienesta pienākumiem uzdots pildīt pulka ekanoma a.p. No 
14.05.1932.g. 2.baterijā iecelts vecākā virsnieka amatā. 09.05.1933.g. 
ar virsnieku GT lēmumu pārcelts uz Kurzemes AP, kur 2.ABt iecelts 
jaunākā virsnieka amatā. 01.06.1934.g. atvaļināts no kara dienesta līdz 
turpmākam rīkojumam. Līdz turpmākam ziņu nav. 05.07.1940.g. pie
sakās vizītē pie Armijas komandiera dienestam KAP poļitruka amatā. 
1941.g. V.Beikerts nokļūstsvācu gūstā, kur iet bojā. 

Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 
pilda SA, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 502.l.; Turpat, 1503.f., 1.apr., 116.l., 
13.lp.; Ziņas no V. Eihenbauma ievietojuma mājas lapā pie B burta 
Nr.2256.



191

BEIŠĀNS55 Aleksandrs Jāņa d., administratīvais kapteinisleit
nants, dzimis 02.01.1900.g. Rīgas apriņķī Bebru pagastā.

Vispārējā izglītība: 1933.g. eksternā pabeidz vidusskolu. 1938.g. 
absolvē LU tieslietu fakultātes Tautsaimniecības un tieslietu zinātņu 
nodaļu un iegūst Tieslietu zinību kandidāta grādu. 

Dienesta gaita: 23.10.1915.g. iestājas armijā un ieskaitīts Latviešu 
strēlnieku rezerves balaljona 4.rotā. 20.03.1916.g. pabeidz Mācību 
komandu un saņem jaunākā apakšvirsnieka pakāpi. 20.09.1916.g., 
būdams nepilngadīgs, uz vecāku pieprasījuma atvaļināts no dienesta. 
Līdz turpmākam ziņu nav. 06.08.1919.g. iestājas Latvijas armijā un 
ieskaitīts Kurzemes Dv štābā, kur iecelts vecākā rakstveža amatā. 
30.04.1920.g. esošā pakāpe pielīdzināta kaprāļa pakāpei, pēc kā pa
augstināts seržanta pakāpē. 15.03.1921.g. pārcelts uz 2.Ventspils KP, 
kur ieskaitīts 2.rotā. 01.01.1922.g. ieskaitīts virsdienestā vakantajā 
kaprāļa amatā. 01.03.1922.g. pārcelts uz SmKo. 30.09.1922.g. uzsāk 
mācības KS Kājnieku nodaļā. 24.08.1923.g. izslēgts no KS un atgrie
žas 2.Ventspils KP SmKo seržanta amatā. 23.03.1925.g. KS nokārto 
eksāmenus kara ierēdņa kvalifikācijas iegūšanai. 23.01.1926.g. pār
celts uz 7.Siguldas KP, kur ieskaitīts SmKo vecākā mantziņa amatā. 
05.04.1927.g. saņem 6.šķiras kara ierēdņa pakāpi un iecelts pulka 
ekonoma amatā un pieņem produktu noliktavas, kurināmo un apgais
mošanas materiālus. 04.05.1928.g. pārcelts uz Kara būvniecības pār
valdi, kur Rīgas būvju grupā uzdots pildīt darbveža a.p. 05.08.1929.g. 
pārcelts uz Apkurināšanasapgaismošanas nodaļu, kur uzdots pildīt se
višķu uzdevumu virsnieka a.p. 26.02.1931.g. iecelts sevišķu uzdevumu 
virsnieka amatā. 11.06.1931.g. pabeidz KS organizēto Administratīvā 
virsnieka kursu. 29.02.1932.g. esošā pakāpe pielīdzināta administratī
vā virsleitnanta dienesta pakāpei. 19.05.1933.g. sakarā ar Kara būvnie
cības pārvaldes likvidēšanu ieskaitīts Apgādes pārvaldē. No 04.07. līdz 
25.09.1933.g. piekomandēts Armijas štāba Ģeodēzijastopogrāfijas 

55 citur BEIŠANS.
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daļai. 15.09.1933.g. pārcelts uz Intendantūras galvenās mantu no
liktavas Materiālu nodaļu, kur iecelts nodaļas priekšnieka palīga 
(turpmāk – NPrP) amatā. 28.02.1934.g. Autotanku pulkā nokārto 
autovadības pārbaudījumus un saņem 2.kategorijas auto vadītāja 
tiesības. 19.08.1935.g. uzdots pildīt noliktavas darbveža, kasiera un 
arhīva pārziņa a.p. 27.08.1935.g. iecelts noliktavas darbveža amatā. 
13.05.1937.g. saņem administratīvā kapteinisleitnants dienesta pakā
pi. 24.01.1938.g. uz Saimniecības virsnieka kursa laiku piekomandēts 
Apgādes pārvaldei (turpmāk – ApPe). 29.09.1938.g. izdota pavēle par 
pārcelšanu no Intendantūras galvenās mantu noliktavas uz ApPe. Pēc 
Saimniecības virsnieka kursa beigšanas atgriežas vienībā iepriekšējā 
amatā. 25.10.1938.g. ierodas ApPe. 21.09.1938.g. pārcelts uz Kara 
būvniecības daļas Imobiļu nodaļu, kur iecelts 1.šķiras darbveža amatā. 
29.09.1938.g. izdota pavēle par pārcelšanu uz Armijas štāba ApPe. No 
22.12.1938.g. līdz 17.05.1940.g. Būvniecības daļā Imobiļu nodaļā pe
riodiski pilda nodaļas priekšnieka (turpmāk – NPr) a.p. 09.10.1940.g. 
izdota Baltijas SKA pavēle par atvaļināšanu. 18.10.1940.g. izdota pa
vēle par atvaļināšanu no aktīvā karadienesta piemērota amata trūkuma 
dēļ SA un atbrīvošanu no ieņamamā amata ApPe Būvniecības daļā. 
19.12.1940.g. svītrots no LTA sarakstiem un norīkots Rīgas KAPe 
priekšnieka rīcībā līdz turpmākam rīkojumam. Līdz turpmākam ziņu 
nav. 09.07.1941.g. pēc plk. Veisa pavēles uzsāk formēt „Erste lettische 
Schutzmannschaft Kompanie” vienību. 28.07.1941.g. 1.rotā iecelts 
RK amatā. 22.11.1941.g. 1.atsevišķā Rīgas KDBn56 sastāvā dodas uz 
Ļeņingradas fronti. 03.09.1942.g. 4.rotā iecelts RK amatā. No 1943.g. 
februāra dien 2.LBd 1.KP 3.KBn. No 1943.g. aprīļa līdz maijam 
atrodas 266.Rēzeknes KDBn Veseļošanās rotā. 26.05.1943.g. apstip
rināts hauptšturmfīrera dienesta pakāpē. 01.06.1943.g., būdams 281.
Abrenes KDBn štāba virsnieka amatā, pārcelts uz Latviešu leģionu. 
21.12.1943.g. ieskaitīts 15.Apmācības un papildinājumu brigādes 

56  no 07.01.1942.g. pārdēvēts par 16.Zemgales KDBn.
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Rezerves papildinājuma bataljonā, kur 2.rotā iecelts RK amatā. No 
18.07.–31.07.1944.g. piedalās Jelgavas aizstāvēšanas kaujās, kur vada 
2.pamatrotu. 15.08.1944.g. ieskaitīts Pulcēšanās vienības rezervē. No 
1944.g. augusta iecelts Latvijas leģiona ģenerālinspektora štāba jurista 
amatā. 30.12.1944.g. atrodas 2.ApmP 7.bataljona 17.rotā RK amatā. 
04.03.1945.g. dien plk. Rusmaņa kaujas grupā. 21.05.1945.g. Lībekā 
nokļūst gūstā. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav.

Dalība karagājienos un kaujās: 1.pasaules karā no 23.10.1915.g. 
līdz 20.09.1916.g. piedalās kaujās pret Vācu armiju, bet par tiešu dalī
bu kaujās ziņu nav. Latvijas atbrīvošanas karā piedalās 06.08.1919.g. 
kaujā pie Kalsnavas stacijas pret Lielinieku vienībām.

Apbalvojumi: Latvijas: LAkpz; LAcpm; 5.šķ.Ak. 
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 508. l.; Turpat, 1469.f., 1.apr., 6.l., 

85. un 92.lp.; Turpat, 1469.f., 1.apr., 8.l., 86.lp.; Turpat, 1469.f., 1.apr., 
28.l., 319.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 1.l., 64.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 
188.l., 8.lp.; Turpat, P71.f., 1.apr., 1,l., 7.lp.; Turpat, P1000.f., 1.apr., 
3.l., 118.lp.; Turpat, P1000.f., 1.apr., 3.l., 39., 75. un 89.lp.; „Latvijas 
karavīrs 2.pasaules kara laikā”. II d. no 28. līdz 100.lpp.; J. Melderis. 
„6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 29.lpp.

BEITELIS57 Jēkabs Voldemārs Jēkaba d., virsleitnants, 
dzimis 15.07.1904.g. Bauskas apriņķī Codes pagasta, „Kadiķos”. No 
1947.g. dzīvo Jēkabpils apriņķī Zasas pagastā „Zasā”, Zasas vetam
bulancē. 

Vispārējā izglītība: 1927.g. beidzis Bauskas J. Kļaviņa vidusskolu. 
Dienesta gaita: 29.09.1927.g. uzsāk mācības KS Kājnieku no

daļā. 28.08.1928.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 01.09.1929.g. 
beidzot KS ar 3.šķiras diplomu, saņem seržanta dienesta pakāpi 
un nosūtīts turpmākam dienestam uz 10.Aizputes KP, kur ieskai
tīts 2.LoV vada seržanta amatā. 21.05.1930.g. saņem leitnanta 

57 arī BEITELS.
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dienesta pakāpi un 10.Aizputes KP 3.LoR iecelts jaunākā virsnieka 
amatā. 15.03.1931.g. pārcelts uz 4.Valmieras KP 3.rotu jaunākā virs
nieka amatā. 26.07.1934.g. pārcelts uz 6.rotu jaunākā virsnieka amatā. 
17.11.1934.g. saņem virsleitnanta dienesta pakāpi. No 11.05.1935.g. 
6.rotā uzdots pildīt VK a.p. No 14.09. līdz 15.10.1935.g. uz rezerves 
instruktoru apmācības laiku piekomandēts 6.Rīgas KP. 09.03.1936.g. 
pārcelts uz Snaiperu komandu, kur iecelts komandas priekšnieka 
palīga (turpmāk – KoPrP) amatā. 11.07.1936.g. 6.rotā iecelts VK 
amatā. No 30.09. līdz 31.10.1936.g. uz rezerves instruktoru apmācības 
laiku piekomandēts 5.Cēsu KP. No 15.12.1936.g. 6.rotā uzdots pildīt 
VK a.p. No 01.01. līdz 27.10.1937.g. piekomandēts InsR VK amatā. 
No 27.03. līdz 21.05.1937.g. piekomandēts 1.rotai. No 29.06. līdz 
11.07.1937.g. uz militārās apmācības skolotāja kursa laiku piekoman
dēts Armijas štāba Apmācības daļai. 27.10.1937.g. atgriežas 6.rotā. 
No 25.02.1938.g. līdz 13.04.1939.g. piekomandēts Kara veterinārai 
inspekcijai. 01.07.1938.g. pārcelts uz 4.rotu VK amatā. 20.09.1938.g. 
pārcelts uz 5.rotu VK amatā. 01.04.1939.g. izdota pavēle par pār
celšanu uz 7.Siguldas KP. 15.04.1939.g. ierodas pulkā, kur uzdots 
pildīt veterinārā ārsta a.p. 01.05.1939.g. Rīgas žīdu sabiedriskajā 
ģimnāzijā atbrīvots no militārās apmācības skolotāja pienākumiem. 
21.02.1940.g. piekomandēts Veterinārai inspekcijai. 10.09.1940.g. 
norīkots 285.StP komandiera rīcībā. 14.10.1940.g. 285.StP iecelts 
vetārsta amatā. 25.10.1940.g. svītrots no 7.Siguldas KP un visiem Lat
vijas armijas sarakstiem kā ieskaitītu 24.TSK. 15.11.1940.g. ar PSRS 
TAK pavēli 3.ranga kara ārsta pakāpi 295.StP iecelts vetārsta amatā. 
1941.g. jūlija sākumā 295.StP atrodoties Piebalgā, tiek atvaļināts. Pēc 
atvaļināšanās dzīvo pie paziņas. Pēc vāciešu ienākšanas atgriežas Val
mierā, bet pēc nedēļas dodas uz Rīgu. 1941.g. augustā norīkots darbā 
Liepājas apriņķī Kursīšu – Pampāļu – Ezeres pagastā par vetārstu. 
1942.g. beigās un 1943.g. sākumā būdam vetārsts, piedalās zirgu mo
bilizēšanā. 20.04.1943.g. saņem aicinājumu ierasties Latviešu leģiona 
ģenerālinspektora štābā. Iestājies Latviešu leģionā Veterinārajā rotā. 
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1943.g. maijā pārcelts uz Paplakā dislocēto 1.rezerves pulkā. 1943.g. 
novembrī ieskaitīts 15.LDv 32.KP vetārsta amatā. Vienības sastāvā at
rodas frontē pie Novosokoļņikiem un Pustoškas rajonā. 1944.g. janvārī 
pārcelts uz Vaiņodi. 1944.g. augustā ieskaitīts 19.LDv. 08.05.1945.g. 
padodas gūstā. Pēc 2 nedēļu filtrācijas Kuldīgā atbrīvots. 

Pēckara periods un arests: 1945.g. jūnijā sāk strādāt par vetārstu 
Kuldīgas apriņķī Kabiles – Rendas – Vārmes pagastos. Dzīvo Ka
biles pagasta „Asnās”. 1947.g. ar Latvijas PRS Lauksaimniecības 
ministrijas rīkojumu dodas strādāt par vetārstu uz Jēkabpils apriņķi 
Zasas pagastu. 28.06.1948.g. Zasas veterinārijas ambulancē J. Beiteļa 
dzīvoklī notiek kratīšana, kuras laikā atrasts Beļģu sistēmas revolveris 
Nr.70759. 01.07.1948.g. pieņemts lēmums par J. Beiteļa arestēšanu. 
Lēmuma pamatojums: „Caurskatot ienākušos Latvijas PSR MGB 
Jēkabpils daļas materiālus par J. Beiteļa noziedzīgo darbību, konsta-
tēju, ka 1940./1941.g., periodā, kad Latvijā dibinājās Padomju vara, 
kā virsnieks dienēja Latvijas arm. Sākoties karam, J. Beitelis, būdams 
naidīgi noskaņots pret Padomju varu, nodeva dzimteni un pārgāja 
ienaidnieka pusē. Dzīvodams Liepājas rajonā Ezerē, bija cieši sais-
tīts ar vācu soda orgāniem. Pēc kara, pēc vācu fašistisko uzbrucēju 
sakāves, J.Beitelis kā Padomju varas ienaidnieks uzturēja sakarus ar 
kontrrevolucionāro nacionālistisko pagrīdi Kuldīgas apriņķī. Turpinot 
savu naidīgo darbīgu, iedzīvotāju vidū veica pretpadomju aģitāciju, 
lai virzītu PSRS iekārtas autoritātes graušanu. Strādādams par ve-
tārstu, nodarbojās ar kaitniecību, ar mērķi iznīcināt lopus. 1947.gadā 
baidīdamies būt atklātam par savu naidīgo darbošanos, pārcēlies uz 
Zasu, kur turpinājis savu pretvalstisko darbību. Palikdams naidīgi 
noskaņots pret Padomju varu, nelegāli glabāja ieroci – pistoli. Pama-
tojoties uz izklāstīto, nolēmu J. Beitelis, dzīvojošu Zasas veterinārajā 
punktā, arestēt un veikt kratīšanu.” 01.07.1948.g. pieņemts lēmums 
par drošības līdzekļa izvēli. Lēmuma pamatojums: „Caurskatot  
J. Beiteļa materiālus, konstatēju, ka ir aizdomas par vaiktajiem KPFSR 
KK 58-1.a. un 182-1. pantos noteiktiem noziegumiem un ņemot vērā to, 
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ka, atrodoties brīvībā, var izvairīties no izmeklēšanas un tiesas, nolē-
mu par drošības līdzekli izvēlēties – turēšanu apsardzībā, par ko, pret 
parakstu, paziņot arestētajam.”. 21.08.1948.g. izsniegts karatīšanas 
un arestēšanas orderis Nr.130. J.Beitelis arestēts un ieslodzīts LPSR 
IeM cietumā Jēkabpilī. 21.08.1948.g. sastādīts pārmeklēšanas proto
kols. Paņemts: pase, karaklausības un darba apliecības. 21.08.1948.g.  
J. Beitelis aizpilda arestētā anketu, kurā sniedzis pieprasītās ziņas par 
sevi, ģimeni un piederīgajiem. Jēkabpils cietumā notiek J. Beiteļa 
pratināšana, kuras laikā iztaujāts par pistoli un dienestu. Par dienestu 
Latviešu leģionā nav sniedzis informāciju. 21.08.1948.g. no Jēkabpils 
cietuma pārvests uz Rīgas cietumu Nr.1. 25.08.1948.g. J. Beitelis prati
nāts no 10.30 līdz 15.00, kuras laikā iztaujāts par pistoli, kā arī atzinies 
par dienestu Latviešu leģionā. 26.08.1948.g. sastādīts protokols par  
J. Beitelim piederošās mantas aprakstīšanu Bauskas apriņķī Skaistkal
nes pagastā58. 04.09.1948.g. notiek J. Beiteļa pratināšana, kuras laikā 
tam uzrādīta šāda apsūdzība: „Caurskatot izmeklēšanas lietas Nr.11165 
materiālus J.Beitelis ir pietiekami atmaskots, būdams virsnieks brīv-
prātīgi dienējis 15. un 19. SS divīzijās un piedalījies kaujās pret Pa-
domju armijas vienībām, atsaucoties uz likumu nolēmu J.Beiteli saukt 
pie atbildības par veiktajiem KPFSR KK 58-1.b., 58-10. I un 182-1. 
pantos noteiktiem noziegumiem, par ko apsūdzētajam paziņot pret pa-
rakstu.” 07.10.1948.g. J. Beitelis pratināts no 21.35 līdz 08.10.pl.02.00, 
kuras laikā iztaujāts par frontes pārlaišanu 1941.g. jūlijā. 08.10.1948.g.  
J.Beitelis pratināts no 11.25 līdz 16.00 un no 21.30 līdz 09.10. pl.01.20. 
09.10.1948.g. J. Beitelis pratināts no 12.00 līdz 15.45. 11.10.1948.g. 
J. Beitelis pratināts no 21.45 līdz 12.10. pl. 02.50. 18.10.1948.g. pie
ņemts lēmums par izmeklēšanas un apsardzībā turēšanas pagarināšanu 
līdz 21.11.1948. 18.10.1948.g. pieņemts lēmums par lietišķo materiālu 
pievienošanu J. Beiteļa tieslietai. 19.10.1948.g. no 18.00 līdz 21.00  
J. Beitelim notiek konfrontācija ar liecinieku „L” par pistoli. „L” 

58 Aktā ierakstīti 42 priekšmeti, t.s. mēbeles, drēbes, trauki. 
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noliedz, ka būtu pistoli devis J. Beitelim. J. Beitelis paskaidro, kādos 
apstākļos tas devis. 21.10.1948.g. sastādīts akts par to, ka, pārbaudot 
pistoli Nr. 70759, konstatēts, ka tā ir bojāta un šaušanai nederīga. 
22.10.1948.g. pieņemts lēmums par apsūdzības maiņu, kur KPFSR 
KK 581.b. pants mainīts uz 581.a. pantu. 22.10.1948.g. J. Beitelis 
pratināts no 21.30 līdz 23.10. pl. 00.40. 27.10.1948.g. tiek precizēta 
dzimšanas vieta. 28.10.1948.g. sastādīts protokols par izmeklēšanas 
pabeigšanu, kurā teikts: „Atzīstu sākotnējo izmeklēšanu J. Beiteļa lietā 
par pabeigtu un iegūtos datus par pietiekošiem, lai lietu nodotu tiesai, 
atsaucoties uz likumu, par to paziņoju apsūdzētajam, pēc apsūdzības 
uzrādīšanas jautāju – “vai apsūdzētajam ir kas izmeklēšanas lietā pa-
pildināms?”. Apsūdzētais pēc izmeklēšanas lietas materiālu iepazīša-
nās atbildēja, ka izmeklēšanas lietā nekas tam neesot papildināms un 
lūgumus neizteica.” 30.10.1948.g. Latvijas PSR IeM 4.daļas izmeklē
tājs paraksta lēmumu, ka pēc sprieduma stāšanās spēkā J. Beitelis soda 
izciešanai nosūtāms uz PSRS IeM vispārējo lāģeri. 31.10.1948.g. saga
tavots apsūdzības slēdziens, kurā teikts: „Pamatojoties uz noskaidroto 
un atsaucoties uz likumu, izmeklēšanas lieta Nr.11165 nododama iztie-
sāšanai. Uz tiesu izsaucams J. Beitelis un 5 liecinieki.”. 04.11.1948.g. 
Latvijas PSR IeM karaspēka kara prokurors J. Beiteļa lietu nodod 
Latvijas PSR IeM karaspēka Kara tribunāla priekšsēdim. 11.11.1948.g. 
notiek Latvijas PSR IeM karaspēka Kara tribunāla pirmstiesas sēde, 
kurā nolemj lietu izskatīt slegtā sēdē bez apsūdzības un aizstāvības un 
ar liecinieku izsaukšanu pl.10.00. 15.11.1948.g. Kuldīgas un Jēkabpils 
apriņķa milicijas daļu priekšniekiem nosūtīts rīkojums nodrošināt 
liecinieku ierašanos Rīgā 25.11.1948.g. 25.11.1948.g. notiek Latvijas 
PSR IeM karaspēka Kara tribunāla tiesas sēde. Tiesas sēde tiek atklā
ta 18.00 ar paziņojumu, ka J. Beitelis un liecinieki ir zālē, pārbauda 
personības un paziņo, par ko un pēc kādiem pantiem J. Beitelis tiek 
tiesāts. Pēc tam nolasa apsūdzību, dod vārdu lieciniekiem un apsū
dzētajam, precizē. J. Beitelis pēdējā vārdā lūdz piespriest pēc iespējas 
mazāku sodu. Pl. 20.05 tiesa dodas uz apspriedi. Pl. 21.05 tiesa nolasa 
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spriedumu, pēc kā izskaidro tā būtību, kārtību un termiņus kasācijas 
sūdzības iesniegšanai. Drošības līdzekli atstāt iepriekšējo – turēšana 
apsardzībā. Pl. 21.10 tiesas sēde tiek slēgta. 25.11.1948.g. izraksts 
no Kara tribunāla sprieduma Nr.1292: „Slēgtā tiesas sēdē izskatījām  
J. Beitelim izvirzītās apsūdzības, kurš veicis KPFSR KK 58-1.a., 58-
10. I un 182-1. pantos noteiktos noziegumus. Atsaucoties uz likumu, 
J. Beitelim piespriedām: atsaucoties uz 58-1.a. pantu, ieslodzīt LDN 
uz 25 gadiem, atsaucoties uz 182-1.pantu, politisko tiesību zaudēšanu 
uz 5 gadiem, atsaucoties uz 58-10. I pantu, brīvības atņemšanu uz 10 
gadiem, ieslogot LDN, bet kopējais soda mērs, atsaucoties uz 58-1.a. – 
25. gadi ar sekojošu tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem un visas piederošās 
mantas konfiscēšanu atbilstoši 31-a., b., c., d. un e. punktiem. Soda 
izciešanas termiņu skaitot no 21.08.1948.g. Spriedumu var pārsūdzēt 
IeM karaspēka Lietuvas pierobežas apgabala Kara tribunālā 72 stun-
du laikā pēc sprieduma izraksta kopijas saņemšanas.” 27.11.1948.g. 
J. Beitelis iesniedz IeM karaspēka Lietuvas pierobežas apgabala Kara 
tribunālam kasācijas sūdzību. Kasācijas sūdzībā J. Beitelis pastāv uz 
to, ka nav bijis aizsargu organizācijas biedrs un mežu tīrīšanās nav 
piedalījies, bet par šo faktu zinošie liecinieki uz tiesu nav izsaukti, 
kā arī lūdz spriedumu atcelt un lietu nodot izskatīšanai citā sastāvā. 
16.12.1948.g. izraksts no IeM karaspēka Lietuvas pierobežas apgaba
la Kara tribunāla lēmuma Nr.2866: „Kara tribunāla sēdē izskatījām 
J. Beiteļa kasācijas sūdzību un nolēmām spriedumu atstāt spēkā un 
kasācijas sūdzību neņemt vērā.”. 

Atbrīvošana no ieslodzījuma: 10.06.1955.g. Baltijas KA kara 
prokurora palīgs paraksta slēdzienu: „Ņemot vērā to, ka Vācu armijā 
tika mobilizēts, kaujās pret SA nav piedalījies, cēlies no strādniekiem, 
viņam ir vecs tēvs, uzskatu piespriesto sodu par pārāk bargu. Iesaku 
sodu mēru samazināt līdz izciestam soda laikam.”. 18.07.1955.g. iz
raksts no Latvijas PSR Krimināllietu komisija protk. Nr.5 &7: „Lietu 
Nr.2203 par J.Beiteli noklausījāmies un nolēmām iesniegt protestu 
par sodu mēra samazināšanu līdz izciestam laikam.”. 18.08.1955.g. 
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Baltijas KA kara prokurora vietnieks iesniedz protestu Baltijas KA 
Kara tribunālam: „Pamatojoties uz noskaidroto un atsaucoties uz PSRS 
APP 14.08.1954.g. dekrētu, lūdzu spriedumu J. Beiteļa lietā mainīt līdz 
izciestam soda laikam, t.i., 7 gadiem.” 09.09.1955.g. izraksts no Balti
jas KA Kara tribunāla lēmuma Nr.3285: „Caurskatījām kara prokurora 
vietnieka uzraudzības kārtā iesniegto protestu par spriedumu J. Beite-
ļa lietā un nolēmām J. Beiteli no ieslodzījuma atbrīvot.”. 10.09.1955.g. 
Baltijas KA Kara tribunāla priekšsēža vietnieks lēmuma Nr.3285 no
rakstu nosūta PSRS IeM 503. iestādei, ar norādi nekavējoties J. Beiteli 
atbrīvot. 15.10.1955.g. J. Beitelis atbrīvots no ieslodzījuma un dodas 
uz norādīto dzīvesvietu Jelgavā. Par turpmāko dzīves gājumu ziņu nav. 

Reabilitācija: 24.01.1996.g. reabilitēts ar Latvija Republikas 
03.08.1990.g. likumu.

Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 
pilda Vācu armijā, bet par tiešu dalību kaujās ziņu nav. 

Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr., 511.l.; Turpat, 1492.f., 1.apr., 47.l., 
17., 260.lp.; Turpat, 1492.f., 1.apr., 48.l., 166.lp.; Turpat, 1492.f., 
1.apr., 134.l., 85.lp.; Turpat, 1495.f., 1.apr., 48.l., 107.lp.; Turpat, 
1495.f., 1.apr., 75.l., 276., 282.lpp.; Turpat, 1515.f., 1.apr., 25.l., 69.lp.; 
LVA, 28.f., 1.apr., 1.l., 44.lp.; Turpat, 356.f., 1.apr., 1.l., 30.lp.; Turpat, 
698.f., 1.apr., 15.l., 190.lp.;

Turpat, 1986.f., 1.apr., 2203.pamatlieta 1.128.lp.; Turpat, 1986.f., 
1.apr., 2203.uzraudzības I., 10., 11., 27., 36., 37.lp.; „No NKVD līdz 
KGB”. 66.lpp.; J. Melderis. „6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pa
saules kara gados”. 175.lpp.

BEITIŅŠ Reinholds Augusts Mārtiņa d., virsleitnants, dzimis 
15.06.1906.g. Rīgā.

Vispārējā izglītība: 1926.g. pabeidzis Valsts pieaugušo vidusskolu.
Dienesta gaita: 29.09.1926.g. iestājas KS Kājnieku nodaļā. 

28.08.1928.g. saņem kaprāļa dienesta pakāpi. 01.09.1929.g. bei
dzot KS, saņem leitnanta dienesta pakāpi un nosūtīts turpmākam 
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dienestam uz 3.Cēsu KP, kur ieskaitīts 3.rotā jaunākā virsnieka amatā. 
09.03.1930.g. pulkā iecelts fiziskās audzināšanas instruktora palīga 
amatā. No 17.01.1931.g. līdz 26.10.1932.g. norīkots Armijas sakaru 
priekšnieka rīcībā. 07.10.1932.g. pārcelts uz 6.rotu. 17.11.1932.g. sa
ņem virsleitnanta dienesta pakāpi. No 29.12.1932.g. līdz 27.03.1933.g. 
6.rotā pilda RK a.p. 12.01.1934.g. pārcelts uz 5.rotu, kur uzdots pildīt 
VK a.p. No 10.02. līdz 01.06.1934.g. papildus tiešajiem pienākumiem 
piekomandēts 3.rotai. No 10.08. līdz 31.08.1934.g. papildus tiešajiem 
pienākumiem piekomandēts SaR. 11.10.1934.g. uzdots vadīt vieglatlē
tikas sporta spēles. 01.11.1934.g. piekomandēts 6.rotai. 18.02.1935.g. 
pārcelts uz 6.rotu. No 30.04.1935.g. līdz 29.02.1936.g. uz autotanku 
virsnieka kursa laiku piekomandēts ATP. 30.04.1936.g. pārcelts uz 
ATP, kur 3.TR iecelts VK amatā. No 29.06. līdz 31.08.1936.g. 3.TR 
pilda RK a.p. 09.10.1936.g. līdz 22.03.1937.g. pilda pulka telpu 
komandanta amatu. No 16.10. līdz 30.09.1936.g. pulkā pilda gāzu 
virsnieka amatu. 22.10.1936.g. piekomandēts InsR, kur uzdots pildīt 
VK a.p. 20.01.1937.g. pārcelts InsR VK amatā. 05.02.1937.g. pulkā 
iecelts par priekšsēdi virsdienesta karavīru krājaizdevu kapitāla valdē. 
22.02. līdz 01.04.1937.g. pulkā pilda ieroču virsnieka amatu. No 10.04. 
līdz 09.08.1937.g. piekomandēts Auto transporta rotai. 19.05.1937.g. 
piekomandēts Bruņuauto rotai. No 28.07. līdz 24.09.1937.g. pul
kā pilda veikala pārziņa a.p. No 07.08. līdz 04.07.1937.g. atrodas 
pulka Daugavgrīvas nometnē. 15.11.1937.g. InsR organizētajā 
virsniekvietnieka kursā iecelts apmācības vada komandiera amatā. 
10.02.1938.g. uzdots pārzināt saimnieciskās nozares un šaušanas 
apmācības klases. No 07.05. līdz 17.09.1938.g. uz jaunkareivju apmā
cības laiku piekomandēts Autotransporta rotai VK amatā. No 30.05. 
līdz 01.07.1938.g. atrodas pulka Daugavgrīvas nometnē. 07.11.1938.g. 
uzdots pārzināt InsR ieroču un šaušanas klasi un bibliotēku. No 11.11. 
līdz 17.11.1938.g. piedalās Armijas manevros. 01.01.1939.g. pārcelts 
uz 3.TR VK amatā. 02.01.1939.g. 3.TR iecelts par jaunkareivju apmā
cības vadītāju. 10.05.1939.g. 3.TR iecelts par jaunkareivju apmācības 
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vadītāju. 23.05.1939.g. pulkā iecelts Daugavgrīvas nometnes koman
danta amatā. No 01.06. līdz 01.07.1939.g. atrodas pulka Daugavgrīvas 
nometnē. 17.07.1939.g. iegūst 1.kategorijas motocikla vadītāja tiesī
bas. 09.07.1939.g. izbrauc uz Liteni lauku apmācībām. No 26.07. līdz 
11.08.1939.g. atrodas lauku manevros Liepājā. 13.08.1939.g. pulkā 
iecelts par priekšsēdi virsdienesta karavīru krājaizdevu kapitāla valdē. 
No 30.09. līdz 30.10.1939.g. ar TV norīkots Latgales Dv komandiera 
rīcībā. 07.12.1939.g. izdota pavēle par pārcelšanu uz 5.Cēsu KP. No 
11.12. līdz 18.12.1939.g. apmeklē firmas „Henschel” organizēto apvi
dus auto kursu. 23.12.1939.g. ierodas 5.Cēsu KP, kur 2.rotā iecelts VK 
amatā. 27.09.1940.g. svītrots no 5.Cēsu KP sarakstiem kā ieskaitītu 
24.TSK. 1940.g. septembrī ieskaitīts 243.StP VK amatā. 15.11.1940.g. 
ar PSRS TAK pavēli leitnanta pakāpē iecelts VK amatā. Līdz turpmā
kam ziņu nav. 25.06.1943.g. oberšturmfīrera dienesta pakāpē ieskaitīts 
15.LDv Sanitārrotas komandiera amatā. 1945.g. maijā nokļūst Rietu
mu sabiedroto gūstā. 

Pēckara periods: 1949.g. dodas uz Kanādu un apmetas Toronto. 
Pēdējos gados strādā slimnīcas administratīvajā daļā. R.Beitiņš miris 
03.01.1969.g. Toronto.

Sabiedriskās organizācijas: Kanādas LVA biedrs.
Dalība karagājienos un kaujās: 2.pasaules karā militāro dienestu 

pilda Vācu armijā. Par dalību kaujās ziņu nav.
Avots: LVVA, 5601.f., 1.apr.,513.l.; Turpat, 1478.f., 1.apr., 156.l., 

199.lp.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 143.l., 19.lp.; Turpat, 1493.f., 1.apr., 
144.l., 253.lp.; Turpat, 1528.f., 1.apr., 23.l., 191.lp.; LVA, 698.f., 
1.apr., 15.l. 83.lp.; Turpat, 2182.f, 1.apr. 16.l., 2.lp.; J.Melderis. „6000 
latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”. 175.lpp.; žurnāls 
„Kadets”. Nr.4. (1974.g.) 78.lpp.
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