
Asūnieši Grīvas pļavās? 

Pa 1919. gada marta notikumu pēdām 

Otīlija Kovaļevska 

LĢIA Ģeodēzijas un Kartogrāfijas departaments, Toponīmikas laboratorija 



1919 

Asūnes pagasts 

Daugavpils, 
Grīva 



Ločmelis, I. Idejas vārdā pret savu tautu: Lielinieku represijas Austrumlatvijā 1919. gadā // Dabas un vēstures 
kalendārs 1999. Rīga: Zinātne, 1998. 92.-96.lpp.  

Daugavpils iedzīvotāju iznīcināšanas akcija 

Naktī uz 28.martu Daugavpils cietokšņa tuvumā nošauti 76 cilvēki. Par to paziņojumu 30.martā laikrakstā 

"Krasnoje znamja" sniedza ārkārtējā komisija (tā sevi dēvēja dokumentos) jeb čeka, publicējot visu 

nošauto uzvārdus un norādot viņu vainu "piederību baltgvardu organizācijai". 

1919. gada 28. marts 

Katoļu Dzeive, 1930, Nr. 4 

„Dvinskas cietokšņa rajonā tika nošauti ap 

simt Daugavpils iedzīvotāju, t. sk. 

garīdznieks Rumjancevs, inženieris 

Movšenzons, viensnīcas īpašnieks Boleišo 

un citi. Viņus apsūdzēja 

“kontrrevolucionārā sazvērestībā”, kaut arī 

daudzi no viņiem bija jau cienījamā 

vecumā.” 

Latgales Centrālā bibliotēka, Dinaburgas 
cietoksnis, http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv 







Asūniešu saraksts avīzē “Krasnoje Znamja” 

(02.04.1919) un Annas Graubas atmiņās 



Katoļu Dzeive, Nr.11, 1937 

Katoļu Dzeive, Nr.7, 1935 

Katoļu Dzeive, Nr.12, 1928 

Krāslavieši  

avīzes “Krasnoje Znamja” (02.04.1919) sarakstā un žurnālā “Katoļu Dzeive” 



Ar 1919. g. 27.-28. marta notikumiem Daugavpilī saistītās Daugavpils apriņķa vietas 



Atmiņu stāsti 

Anna Grauba, Staņislava Cirša mazmeita, pierakstījusi atmiņas, ko 
stāstījuši: 

• Aloizs Cirsis, Staņislava Cirša dēls 

• Paulīne Cirša, Vincenta Cirša meita 

• Staņislavs Gražulis, Pētera Gražuļa dēls 

• Monika, Pētera Gražuļa meita 

• Antons Vešters, Modesta Veštera mazdēls  

kā arī atmiņas no paša Vincenta Cirša un Pētera Gražuļa stāstītā 

 

Jānis Ezergailis, armijas virsnieks, atmiņas par redzēto Daugavpils 
cietoksnī 1919. gada martā; publicētas “Daugavas Vanagu 
mēnešrakstā”, Nr. 5 (133), 1970.g. okt. 

 

Kāds Rik(..)vičs, notikuma aculiecinieks, publicējis savas atmiņas laikrakstā 
“Tygodnik Polski” (26.03.1927) 

 

 



Ezergailis J. Pirms 50 gadiem //  

Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 5 (133), 1970.g. okt., 20.-21. lpp. 



Ārā veda pa 5 cilvēkiem. Tur priekšā jau stāvēja kareivju 

aplis – kādas 75 personas, ar karabīnēm, pavērstām uz 

centru šaušanas gatavībā. Kad visi jau bijām aplī, mums lika 

nostāties ierindā, un devāmies pa Oficieru, Teātra, 

Petrogradas ielu uz cietokšņa dambi. Pirms dzelzceļa 

tilta pār Daugavu mūs apturēja, stāvējām kādu stundu. 

Sarunāties nedrīkstēja, tāpēc garā teicām ardievas visam, 

ko pēc brīža uz šīs zemes būs jāatstāj: ģimenei, tuviniekiem, 

dzimtās pilsētas mūriem, visam… visam… 

Beidzot noskanēja komanda „vpierod” un devāmies 

tālāk. Pagājām garām liepu mežiņam pie cietokšņa un 

apstājāmies augstā Daugavas krastā. Šeit bija paredzēts 

mūs likvidēt… 

No mūsu grupas paņēma 20 cilvēkus, aizveda kādus simts 

soļus tālāk, tur viņus nostādīja uz Daugavas kraujas un 

konvojs atkāpās. Iestājās klusums… kapa klusums. 

Gaidījām to šausmīgo brīdi, nežēlīgo brīdi. Šo klusumu 

pārtrauca draudīga gatavoto karabīņu žvadzoņa, tad… 

viena īsa zalve, otra, trešā un ceturtā…  





Latvis, Nr. 1837 (26.11.1927) 

1927. gada 4. marts –  

 Jelgavas apgabaltiesa 

 

1927. gada 20. maijs –  

 Tiesu Palāta 

 

Pārsūdzība Senātā 

 

1927. gada 25. novembris –  

 Tiesu Palāta 

Laikrakstu ziņas par 1927. gadā notikušajām tiesām 
asūniešu lietā 

Brīvā Tēvija, Nr. 189 (21.05.1927) 



Notikumu atspoguļojums 1927. gada tiesu materiālos 





Красное знамя, Nr.77 (10.04.1919) 

Laika apstākļi 1919. gada marta beigās 

Ja 21.-22. martā uz Asūnīcas upes varēja griezt ledu; 

ja 10. aprīlī Daugavā pie tiltiem ledus bija jāspridzina, 

tad 28. martā Daugava vēl varēja būt aizsalusi tā, ka 

pa to varēja pārvietoties. 

 

1919. gada martā laiku skaitīja pēc Jūlija kalendāra 

(tātad 28. marts atbilst 14. vai 15. martam pēc Gregora 

kalendāra) 



No Vincenta Cirša liecības apgabaltiesā 1927. gadā 
Valsts Vēstures arhīvs, 1535. fonds, 2. apraksts, 6512. lieta 

 „Revkoma priekšsēdētājs [..] caur milicioneriem [..] izsauca arestētos pa vienam pie 
Beļajeva, un Beļajevs parakstīja vārdu.   [20. martā] 

 Trešajā dienā arestētos nodzina uz Dagdu un novietoja pagasta namā. [22. martā?] 

 No Dagdas arestētie nogādāti uz Izabelinu, no Izabelinas uz Krāslavu, no 
Krāslavas ar vilcienu uz Daugavpili.  

 Daugavpilī arestētie bija ievietoti pilsētā, kur palikuši līdz plkst. 4 no rīta. [27. martā?] 

 Tad ne tikai 15 arestētos no Osunas pagasta, bet vēl 185 citus arestētos aizdzina uz 
Daugavpils cietoksni.  

 Tur atdalīja vienu partiju un iedzina cietoksnī. Pēc kāda laiciņa atdalīja otru partiju un 
arī Osunas pagasta Narkeviču (Naruševiču?) un arī iedzina cietoksnī. Pēc kādām 
trijām minūtēm bija dzirdamas trīs zalves.  

 Pēc tam iedzina cietoksnī arī trešo partiju, bet kāds cilvēks neielaida, teikdams, ka 
nav vietas, ka komendants vairs nepieņem, un palikušos 50 cilvēkus aizsūtīja atpakaļ 
uz pilsētu.  

 Nākošajā rītā [27. martā?] plkst. 4 arestētie no Osunas pagasta ar citiem kopā 95 
cilvēkiem atkal bija aizvesti līdz cietoksnim. Tur ārpus cietokšņa arestētie 95 cilvēki 
sadalīti divās partijās, pie kam liecinieks (V. Ciršs) un Gražulis bija pirmajā partijā, un 
uz to partiju nejauši(?) izšāva konvojs.”  



No apgabaltiesas materiāliem, 1927 
Valsts Vēstures arhīvs, 1535. fonds, 2. apraksts, 6512. lieta 

6. lpp. 

 Nosūtīti uz Daugavpili un tur uz Daugavas kreisā krasta nošauti. 

 

 

7. lpp.  

 Otrajā un trešajā dienā pēc aresta minētie 15 pilsoņi lauza ledu uz Osunicas 
upes, bet trešās dienas vakarā nosūtīti caur Dagdu uz Daugavpili. 

 

 

8. lpp. 

 Bez izmeklēšanas un tiesas pie Daugavpils cietokšņa uz Daugavas kreisā krasta 
tika nošauti no tā saucamās komitejas kārtības uzturēšanai patruļām.  

 

 Tikai Pēterim Gražulim un Vikentijam Ciršam izdevās izglābties, neskatoties uz 
to, ka arī viņi dabūjuši vairākus ievainojumus no lodēm un durkļiem.  

 

 Pēterim Gražulim ir nācis zināms, ka A. un citi pēc tam vēl meklējuši viņu. 



No apgabaltiesas materiāliem, 1927 
Valsts Vēstures arhīvs, 1534. fonds, 2. apraksts, 4548. lieta 

28. lpp. 

 Kopā ar citiem arestētajiem, skaitā ap 80 cilvēku, pie Daugavpils cietokšņa, uz 
Daugavas kreisā krasta tika nošauti no tā saucamās komitejas kārtības 
uzturēšanai patruļām. 

 

28. lpp. 

 Nosaukšana par “buržuju, melnsimtnieku un buntavnieku, un vispār lielinieku 
varas pretinieku” uzkūda lieliniekus viņus nogalināt kā “baltgvardistu spiegus” 
bez kāda sprieduma un izmeklēšanas. 

 

 Līdz Dagdai pavadīja jaunākais milicis [..].  

 

30. lpp. 

 Liecinieks Stikuts, bij. Osunas “revkoma” loceklis, sekretāra papīros atradis 
“kādu lēmumu jeb pavadraksta uzmetumu krievu valodā, bez paraksta. Tur 
teikts, ka [..] atzinuši minētā sapulcē par buržujiem – baltgvardiem un nolēmuši 
nosūtīt viņus uz Daugavpils apriņķa revkomu”.  



Skats no Daugavpils cietokšņa uz Grīvas pusi. 20. gs. 30. gadi.  
Foto no portāla “Zudusī Latvija” krājumiem. 



Daugavpils cietoksnis un dzelzceļa tilts 20. gs. 20. gados. 
Foto no Daugavpils cietokšņa dokumentācijas centra (DCDC) krājumiem. 

Cietokšņa vaļņi, Ziemeļu vārti, Daugavas labā krasta krauja, kreisais krasts... 



Dzelzceļa tilts pār Daugavu 1930. gados. Foto no: http://vesture.eu  

http://vesture.eu/


Daugavpils un 

Grīva 20. gs.  

30. gadu kartē  



Iespējamās asūniešu atmiņu stāstos minētās vecticībnieku mājas: 
1) pie pašas Daugavpils 
2) 2) Volkovščiznā 
3) 3) Ruģeļos 
4) 4) Vecsētā jeb Starodvorjē 
 
No Grīvas līdz Starodvorjei ir ~7 km. 

Daugavpils apkārtne 20. gs. 30. gadu kartē 



  1919. gada 27.-28. martā Daugavpilī nošauto personu sarakstā līdzās 

daugavpiliešiem ir arī vismaz 15 asūnieši, vismaz 5 krāslavieši, varbūt vēl kādi citi.  

Līdz ar to šis notikums attiecas uz visu apriņķi, ne tikai pilsētu.  

 

  Nošauto personu saraksts ir sastādīts ļoti pavirši. Daudziem nav minēti vārdi, 

vairāki atkārtojas, iespējams, ka daudzi vispār nav minēti. Līdz ar to upuru skaitu nav 

iespējams precīzi noteikt.  

 

  Lai gan notikumi risinājušies galvenokārt Daugavas labajā krastā, tomēr kreisais 

krasts jeb Grīvas puse joprojām paliek kā iespējamā asūniešu soda vieta. Par to 

liecina kreisā krasta pieminējumi 1927. gada tiesu materiālos, kā arī asūniešu atmiņu 

stāsti. 

 

  Asūniešu atmiņu stāstos ir daudz iztēles augļu (apcietināšanas detaļas, dzīšana 

kājām uz Daugavpili, šaušana pievakarē), tomēr pamatfakti atbilst īstenībai, to 

apliecina aculiecinieku liecības tālaika presē un tiesu materiālos. 

Secinājumi un neatbildētie jautājumi 



Neatbildētie jautājumi un ierosinājums 

   Pagaidām vienīgi asūniešu stāstos kā notikumu vieta minēts Daugavas kreisais 

krasts. Ja tiešām kāda grupa ir atdalīta un vesta pāri Daugavai, par to varētu būt 

saglabājušās vēl kādas citas liecības.  

 

  Pēc asūniešu stāstiem, piederīgie bija atraduši kapu, to nožogojuši un uzstādījuši 

krustu. Pagaidām nav izdevies atrast jebkādu apstiprinājumu tam. 

 

  Ne 1920.-30. gadu laikrakstos, ne citos materiālos līdz šim nav izdevies atrast 

jebkādas norādes par to, ka Daugavpilī 1919. gada upuriem būtu uzstādīts 

piemineklis “Sarkanā terora upuriem”.  

 

  Tā kā Daugavpilī jau ir piemineklis visiem sarkanā terora upuriem, tad labākais 

veids, kā “iemūžināt” 1919. gada upuru piemiņu, būtu tālaika notikumu sīkāka izpēte 

un materiāla apkopošana kādā publikācijā. 

 



Paldies par uzmanību! 


