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Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Vēstures valsts 26. olimpiādes 3. posms

Skolēna šifrs:

2019. gada 19. februārī

1. uzdevums. Laikmeta izpratne
Ieraksti tekstā trūkstošos jēdzienus, datumus un īpašvārdus!

(21 punkts)

1917. gadā Eiropas lielvalstis bija gandrīz izsmēlušas savus saimnieciskos un cilvēku
resursus.

1917.

gada

__________________________

Krievijā

tika

gāzta

_________________________. Pēc ____________________________ nākšanas pie
varas, Krievija noslēdza pamieru ar _____________________ un sāka ar to miera sarunas.
1918. gada _________________________________

sākās revolūcija Vācijā. Tās

________________________________ atkāpās no troņa un _____. novembrī tika noslēgts
_________________________,
1919. gada 28. jūnijā Parīzē tika parakstīts __________________________ miera
līgums ar Vāciju. Pirmais pasaules karš beidzās ar ________________________ un tās
sabiedroto

sakāvi.

Uzvarēja

_________________________________

valstis

un

________________________. Vācija zaudēja _____________________ un atsevišķus
savas

teritorijas

apgabalus.

Radās

daudzas

jaunas

valstis.

____________________________________ vietā izveidojās patstāvīgas valstis –
_________________________, _________________________ un Čehoslovakija. Uz
Krievijas Impērijas drupām izveidojās ____________________, Igaunija, Latvija, Lietuva,
daļēji – ______________________.
Pirmā pasaules kara rezultātā būtiski mainījās ģeopolitiskā situācija pasaulē. Nespēja
efektīvi cīnīties ar kara postījumu sekām noveda pie plašas ________________________
izplatības Eiropā – Itālijā radās __________________________________, Vācijā –
_____________________________, kas lika pamatus Otrajam pasaules karam.

2. uzdevums. Notikumu secība

(14 punkti)

Pretī katram gadskaitlim ieraksti atbilstošā notikuma apzīmējumu (burtu)! Lūdzam ņemt vērā, ka
notikumu ir vairāk kā piedāvāto laiku.

Norises laiks

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Notikums

1914. gada 28. jūlijs
1915. gada 14. augusts
1917. gada 2. marts
1918. gada 18. novembris
1919. gada 17. decembris
1920. gada 1. maijs
1920. gada 11. augusts
1921. gada 26. janvāris

Notikumi

Latvijas-Padomju Krievijas miera līgums
Latvijas Republikas atzīšana de jure.
Latvijas Republikas proklamēšana
Pirmā pasaules kara sākums
Latvijas Padomju valdības manifests
Vilhelma II atkāpšanās no troņa
Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšana
Latvijas Satversmes sapulces atklāšanas sēde
Nikolaja II atteikšanās no troņa
Pirmā pasaules kara beigas
Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas
Satversmes pieņemšana

Atrodi dotajiem vēstures avotu fragmentiem atbilstošos vēstures notikumus. Pirms katra vēstures avota
fragmenta ieraksti atbilstošā notikuma apzīmējumu (burtu)!

_________ Latvijas Tautas Padome, atzīdama sevi
par vienīgo augstākās varas nesēju Latvijas
valstī, pasludina, ka:
1) Latvija, apvienota etnogrāfiskās
robežās (Kurzeme, Vidzeme un Latgale), ir
patstāvīga,
neatkarīga,
demokrātiskirepublikāniska valsts. Satversmi un attiecības
pret ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē
Satversmes Sapulce, sasaukta uz vispārīgu, abu
dzimumu, tiešu, vienlīdzīgu, aizklātu un
proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata.
2) Latvijas Tautas Padome ir
nodibinājusi kā augstāko izpildu varu Latvijā –
Latvijas Pagaidu Valdību.

no ļaunā vajātāja. Viņu ciešanas brēc pret
debesīm, viņi gaida mūsu aizstāvēšanas.
_________ Izejot no Krievijas Sociālistiskās
Federatīvās padomju Republikas pasludinātām
visu tautu tiesībām uz brīvu pašnoteikšanos
neizņemot pat pilnīgu atdalīšanos no valsts,
kuras sastāvā viņas ietilpst, un ievērojot
Latvijas tautas noteikti izsacīto gribu uz
patstāvīgu valsts dzīvi, Krievija bez ierunām
atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un
suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem
laikiem atsakās no visām suverēnām tiesībām,
kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas
tautu un zemi kā uz bijušās valsts-tiesiskās
iekārtas, tā arī uz starptautisko līgumu pamata,
kuri še aprādītā nozīmē zaudē savu spēku uz
nākošiem laikiem. No agrākās piederības pie
Krievijas Latvijas tautai un zemei neizceļas
nekādas saistības attiecībā uz Krieviju.

________ Šī Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un
strēlnieku Padomju valdība, kuras pastāvīgā
rezidence atrodas Rīgā, caur šo pasludina:
1. Visas Latvijas pilsoniskās valdības
top atceltas, un visa vara kā centrā, tā uz
vietām pāriet uz strādnieku, bezzemnieku un
strēlnieku padomēm uz padomju II (Valmieras)
kongresa lēmuma pamatiem. [..]

_________ Sabiedroto valstu Augstākā padome,
ņemot vērā jūsu valdības vairākkārt iesniegtos
lūgumus, savā šodienas sēdē nolēma atzīt
Latviju par valsti “de iure”.
Sabiedroto lielvalstis uzskata par
nepieciešamu ar šo apliecināt simpātijas, ko tās
izjūt pret latviešu tautu, un izrādīt cieņu
centieniem, ko tā īstenojusi, lai kārtībā un
mierā noorganizētu savu nacionālo dzīvi.

_________ Latvijas dēli, mums atļauts dibināt
kara pulkus. [..] Pulkus vadīs latviešu virsnieki.
Latviešu pulki kalpos Latvijas atkarošanai un
aizstāvēšanai, lai tā arī turpmāk zeltu, kā
nešķirama varenās Krievijas daļa. Šo pulku
apgādāšanu uzņēmās valdība, bet kā latviešu
brīvprātīgi pulki un tautas lepnums, tie stāvēs
mūsu tautas īpašā aizgādībā un mīlestībā.
Ienaidnieks samin mūsu druvas;
pārvērš mūsu mājas par pelniem un mūsu
pilsētas par gruvekļiem. Mūsu sirmgalvji un
bērni, mātes, sievas un meitas vienmēr vēl bēg
Vēstures valsts 26. olimpiādes 3. posms

_________ Šinīs Krievijas dzīvi izšķirošās dienās
Mēs uzskatījām par sirdsapziņas pienākumu
atvieglot Mūsu tautai ciešu apvienošanos un
visu tauta spēku apvienošanu ātrākas uzvaras
sasniegšanai, un, saskaņā ar valsts domi, Mēs
atzinām par labu atteikties no Krievijas valsts
troņa un nolikt no Sevis visaugstāko varu.
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3. uzdevums. Personības

(17 punkti)

Krustvārdu mīklā norādi Latvijas politikā, kultūrā, saimniecībā nozīmīgu personību uzvārdus!
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Horizontāli

Vertikāli

4. Konstruktors, fotoaparāta "Minox" izgudrotājs.

1. Latvijas „saldumu karalis”.

5. Fotogrāfs „Vienīgās fotogrāfijas ”autors.

2. Latvijas valsts ģerboņa meta autors.

7. Soļotājs, 1932. gada Vasaras Olimpisko spēļu
sudraba medaļas ieguvējs.

3. Jaunās strāvas kustības aizsācējs.

8. Rīgas porcelāna un fajansa izstrādājumu
rūpnīcas dibinātājs.
9. Uzņēmējs biedrības „Ziemeļblāzma” dibinātājs.
12. Žurnāliste, izdevēja un sabiedriska darbiniece.
13. Eposa „Lāčplēsis” autors.
14. Ainažu jūras skolas dibinātājs.

6. Komponists, operas „Baņuta ”autors.
10. Krievijas impērijas senators, kas vadīja
revīziju Baltijas guberņās.
11. Rīgas Latviešu biedrības
Teātra komitejas dibinātājs.
13. Ainavu gleznotājs, Latvijas Mākslas
akadēmijas rektors.

15. Uzņēmuma „Rīgas audums ”dibinātājs.
16. Latviešu izcelsmes būvuzņēmējs, mecenāts.
17. Latviešu „teātra tēvs”.

Skolēna šifrs:

9.2. Tabulā sagrupē personības pēc to aktīvās darbības laika!
Aktīvās darbības laiks
PIRMS Pirmā pasaules kara

(17 punkti)

Aktīvās darbības laiks
PĒC Pirmā pasaules kara

4. uzdevums. Vizuālo avotu analīze
(16 punkti)
Kuri no vizuālajiem vēstures avotiem attiecināmi uz politiku ,saimniecību, sadzīvi (ieraksti atbilstošos burtus
tabulā)! Pamato savu atbildi ar avotos redzamajām detaļām!
Pamatojums
Politika

Saimniecība

Sadzīve

A „Balso tik par mani „Aizkulises” 1928. 5. 10.
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B Jūrmala 20.gs. 20.-30.gadi

4

C karikatūra par Niedru un viņa sabiedrotajiem, 1923

D karikatūra Rīgu paralizē atkala, 1939

E Romans Suta. “Izpārdošana.” 1920

F Zemākās algas kategorijas .„Jaunākās Ziņas”, 1925.

G Jaunākās Ziņas ”1930

H Ko tu, Ādolfiņ, esi izdarījis?. „Jaunākās ziņas”, 1927

Skolēna šifrs:

Vēstures valsts 25. olimpiādes 3. posms

5

5. uzdevums. Latvijas Republikas robežas

(17 punkti)

Iezīmē kontūrkartē vai ieraksti norādītajās vietās atbildes uz jautājumiem!

Kāds bija Latvijas teritorijas administratīvais iedalījums 20. gs. sākumā (pirms Pirmā pasaules kara)?
5.1. Uzraksti, cik guberņās atradās mūsdienu
Latvijas teritorija?
_______________________________

5.2 Kontūrkartē atbilstošās vietās ieraksti
guberņu nosaukumus!

5.3. Kontūrkartē atbilstošās vietās ārpus Latvijas teritorijas ieraksti to
valstu nosaukumus, ar kurām Latvijai bija sauszemes robeža 1923. gadā!

5.4. Uzraksti, kuras teritorijas Latvija ieguva,
un kuras – zaudēja 1923. gadā?
Ieguva

Zaudēja

Vēstures valsts 25. olimpiādes 3. posms
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5.5. Kādas sekas radīja Latvijas robežlīgumi? Kā tie ietekmēja saimniecību un ārpolitiku? Norādi
vismaz trīs sekas!

6. uzdevums. Karikatūras analīze
Izpēti 1920. gados Latvijā publicēto karikatūru un atbildi uz jautājumiem!

(15 punkti)

Antiņš pie Roņu salas.
“Päewaleht” [igauņu preses izdevums] ziņo, ka Roņu salā iecelts igauņu valdības priekšstāvis - komandants.
"Skat, skat, - kaimiņš jau priekšā! Ko nu?!"

6.1. Apvelc tā apgalvojuma apzīmējumu (burtu), kurš, tavuprāt, vislabāk raksturo karikatūru!

A. Karikatūra izsmej igauņus kā ļoti lēnus un nespējīgus ātri reaģēt strīdus situācijā.
B. Karikatūra izsmej latviešus par labāko ostu – Roņu salas ostu – atdošanu igauņiem.
C. Karikatūra ironizē par igauņu veiklo manevru, lai iegūtu savā īpašumā Roņu salu.
D. Karikatūrā izsmej zviedru roņu medniekus.
Vēstures valsts 25. olimpiādes 3. posms
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6.2. Izskaidro šo simbolu nozīmi karikatūrā:

Ronis –
Pīpe –
Prom lecoša varde –
Pirksts pie lūpām –
6.3. Kura karikatūrā attēlotā persona apzīmē Latviju? Kādas pazīmes uz to norāda?

6.4 Kā karikatūrā attēlota Igaunijas nostāja šajā jautājumā? Pamato atbildi ar karikatūras detaļām!

6.5. Tavuprāt, kāda ir autora attieksme pret attēloto situāciju? Kas par to liecina?

Mūsu parlamentam nāksies izšķirties, vai uzturēt
pretenziju uz Roņu salu un atteikties no savienības ar
Igauniju vai ne. Es domāju, ka, jautājumu apsverot, mūsu
sabiedrība un politiķi izvēlēsies otru ceļu, jo vairāk tādēļ, ka
pret Igaunijas gribu mēs Roņu salu tā kā tā nevaram iegūt.
Sala nekad nav piederējusi tiem Vidzemes apriņķiem, kas
ietilpst Latvijā. Etnogrāfiskā ziņā uz to tikpat maz tiesības
Latvijai kā Igaunijai, jo salu apdzīvo 264 veczviedri, roņu
mednieki. Vai lai būvējam lielu karafloti un salu iekarojam?
Un ko tad īsti mēs ar Roņu salu iesāktu? Tā ir neauglīga,
ostas tur iekārtot nevar. Igaunijai tā katru gadu prasa
ievērojamas piemaksas. Tomēr attiecībā uz Roņu salu
neesmu saistījies, bet paturējis brīvas rokas un, ja
sabiedrība prasīs, tad līdzšinējās pretenzijas uzturēšu,”
Premjerministra Z. A. Meierovica
skaidrojums žurnālistiem 1923. gada novembrī

Mums, latviešiem, kartē raugoties,
viss šķiet gaužām loģiski. Roņu salai
tuvākā sauszeme ir Latvija – Kolkas rags.
Tikai 36 km. Salai tuvākā galvaspilsēta –
arī Latvijas. Līdz Rīgai ir 110 km, līdz
Tallinai – divreiz vairāk. Salai tuvākā
osta arī ir Latvijā – tā ir Roja, tikai 45 km.
Arī vēsturiski piederība dažādiem
valstiskiem veidojumiem Roņu salai
vienmēr ir saistījusies tikai ar Latvijas
teritoriju. Līdz pat Pirmajam pasaules
karam Roņu sala bija Krievijas impērijas
Vidzemes guberņas sastāvdaļa.
Žurnālists Mārtiņš Ķibilds
TV raidījumā "Atslēgas"

6.6 Kurā gadā un kāpēc Roņu salu pievienoja Igaunijai? Izmanto atbildē ne tikai avotu sniegto
informāciju, bet arī savas zināšanas!

Vēstures valsts 25. olimpiādes 3. posms
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7. uzdevums. Pirmā Pasaules kara atspoguļojums Latvijas kultūrā

(14 punkti)
Tabulā minēti vairāki Latvijas kultūrā nozīmīgi darbi, kas atspoguļo Pirmo pasaules karu. Ieraksti tabulā
trūkstošos datus! Periods: norādi precīzu darba tapšanas gadu vai vienu no šiem: I pasaules kara laiks, starpkaru
periods, padomju varas periods, mūsdienas. Nozare: norādi vienu no šīm: literatūra, kino, tēlotājmāksla.

Autors

Nosaukums

Periods

Nozare

Piemērs
Anna Brigadere

Dzelzs dūre

1921

literatūra

Mazās piezīmes

1920

Juris Podnieks

Strēlnieku zvaigznājs
Dvēseļu putenis

1933–1934

Jāzeps Grosvalds

Tēlotājmāksla

Aleksandrs Čaks

1937
2019

Jēkabs Kazaks

Kino

“Strēlnieks” un “Bēgļi”

8. uzdevums. Vēstures avotu analīze

(20 punkti)

Atbildi uz jautājumiem par vēstures avotiem un literatūru!

8.1. Ar kādu Latvijas vēstures notikumu saistīti visi avoti? (avoti A –K)

8.2. Kuri no piedāvātajiem avotiem uzskatāmi par vēstures pirmavotiem, kuri –
par literatūru? (avoti A –K)
Vēstures pirmavoti
Literatūra

8.3. Uzsaukuma autori uzrunā atsevišķi vidzemniekus un latgaliešus, un atsevišķi – kurzemniekus.
Izskaidro, kāds vēsturisks fakts ir šāda dalījuma pamatā?

8.4. Ideju par latviešu strēlnieku bataljonu veidošanu dažādas sabiedrības grupas uztvēra atšķirīgi.
Salīdzini, kā to vērtē uzsaukuma autori un latviešu sociāldemokrāti! (Avoti A un B)

Vēstures valsts 25. olimpiādes 3. posms
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8.5. E. Mačs savās atmiņās (avots E) raksta, ka pieteikšanās strēlniekos bija protests.
Paskaidro, pret ko viņš tādā veidā protestēja?

Kas vēl motivēja strēlniekus pieteikties bataljonos? Nosauc trīs, tavuprāt, svarīgākos iemeslus.

8.6. Izskaidro, kāda ir atšķirība avotos F un G paustajos vērtējumos par strēlnieku bataljonu
veidošanu?

Tavuprāt, kas ir šīs atšķirības pamatā?

8.7. U. Ģērmanis, N. Kopilovs un V. Bērziņš skaidro, kāda ir latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme
(avoti I, J un K). Kas kopīgs un kas atšķirīgs viņu vērtējumos?

8.8. J. Vācietis uzskata: ja Latvijas iedzīvotāji spēs solidarizēties un apvienoties lieliem darbiem, būs
pierādīts, ka viņi no vēstures ir mācījušies. Kāds ir Tavs viedoklis – vai Latvijas sabiedrība ir
spējusi vienoties lielam mērķim? Pamato savu atbildi ar faktiem!

Vēstures valsts 25. olimpiādes 3. posms
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A

9. uzdevums. Pārspriedums

(24 punkti)

Analizē Pirmā pasaules kara radītās pārmaiņas Latvijas iedzīvotāju dzīvēs!

1. Uzraksti trīs jēdzienus, kas saistīti ar Pirmā pasaules kara radītām pārmaiņām, un izskaidro tos!

2. Uzraksti trīs, tavuprāt, būtiskākos vēstures faktus, kas saistīti ar Pirmā pasaules kara radītām
pārmaiņām!
Fakts
Cēlonis

Sekas

Fakts
Cēlonis

Sekas

Fakts
Cēlonis

Sekas

3. Analizē Pirmā pasaules kara ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju dzīvēm argumentētā pārspriedumā!
Izklāsti savu viedokli strukturētā tekstā, pamatojumam izmanto tematam atbilstošus vēstures faktus
un jēdzienus, izdari patstāvīgus secinājumus!
vieta melnrakstam

Vēstures valsts 25. olimpiādes 3. posms
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Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Vēstures valsts 26. olimpiādes 3. posms
2019. gada 19. februārī
IZDALE
8. uzdevums. Vēstures avotu analīze

Izmanto vēstures avotus un literatūru, lai atbildētu uz jautājumiem!

A Krievijas Valsts domnieku Jāņa Goldmaņa un Jāņa Zālīša uzsaukums latviešu tautai
Publicēts laikrakstā Dzimtenes vēstnesis 1915. gada 28. jūlijā.

Pulcējaties zem latviešu karogiem!
Latvijas dēli, mums atļauts dibināt kara pulkus. [..] Pulkus vadīs latviešu virsnieki.
Latviešu pulki kalpos Latvijas atkarošanai un aizstāvēšanai, lai tā arī turpmāk zeltu, kā
nešķirama varenās Krievijas daļa. Šo pulku apgādāšanu uzņēmās valdība, bet kā latviešu
brīvprātīgi pulki un tautas lepnums, tie stāvēs mūsu tautas īpašā aizgādībā un mīlestībā. [..]
Tagad, vai nekad! Kara laukā jums, Latvijas dēli, jārada tagad tautas liktenis un slava.
Jūs, vidzemnieki un latgalieši, kas druvās vēl izkaptis cilājat, un jūs, kurzemnieki, kam arkli jau
atstāti rūsē tēvu tīrumos, – apmaināt izkaptis un arklu pret kareivja zobenu! Un visi, kas
izkaisīti svešumā, bet kam sirds vēl pukst priekš dzimtenes, sniedzat roku uz cīņu! Jo vairāk
esam zaudējuši, jo vairāk mums jāatgūst. Lielajam naidu laikam jātop par lielu cerību un lielas
saņemšanās laikmetu visā mūsu tautā. Brāļi, labāk cīņā doties, nekā nīkt un izputēt pa svešām
ceļmalām! Kā arvienu, tā arī šinī grūtā brīdī, paliksim uzticīgi savai tēvu zemei un kalsim paši
viņas likteni! [..]
“Tēvu zemei grūti laiki, dēliem jāiet palīgā!”

B Fragments no sociāldemokrātu laikraksta Cīņa ievadraksta
Raksts publicēts 1915. gada decembrī

Mēs uzskatām latviešu bataljonu dibināšanu par tiešu noziegumu pret tautas masām,
un ar visdziļāko rūgtumu mēs nožēlojam visus tos, kas krīt par upuri šai aplamībai… Tie
uzupurējas par velti cariskās varmācības labā, tie lej savas asinis, lai ar viņu nobendētām
dzīvībām tautiskā pilsonība varētu apliecināt savu verdzisko lojālismu.

C

Publicists Kārlis Skalbe par brīvprātīgo pavadīšanu uz mācībām

Publicēts krājumā Sarkanās lapas Stokholmā 1952. gadā, sarakstīts 1914.-1920. gadā.

No kurienes šīs gaviles? Vai jaunība paredz mūsu dzimtenei gaišāku nākotni? [..] Puķes
birst no atvērtiem namu logiem [..] Beidzot mēs stāvam Daugavas malā. Kuģītis Valdemārs jau
lēnām griež barku, kura stāv pilna ar jauniem strēlniekiem, nost no krasta. Un baltas un sārtas
puķu šaltis birst pār dārgo laivu, kura nu izskatās kā viens puķu šķirsts. Barka aiziet, zēni
kliedz urrā un vicina cepures, un viss krasts ir balts no lakatiņiem.
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D

Vēsturnieks Jānis Šiliņš vietnē dveseluputenis.lv 2019. gadā.
Lēmums izšķirties cīnīties par latviešu nacionālo militāro vienību formēšanu tā laika
apstākļos bija ļoti grūts, bet vienlaikus ārkārtīgi nozīmīgs. Latviešu politiķi un inteliģence līdz
ar to pauda apņemšanos veidot „savu”, latviešu nacionālo karaspēku. Līdz ar to tas kļuva par
atklātu izaicinājumu gan vācbaltiešiem, gan pret latviešu centieniem aizdomīgajām Krievijas
varas iestādēm. Tikai desmit gadus pēc Piektā gada revolūcijas noslēguma, kad cara armijas
soda ekspedīcijas apspieda latviešu tautas brīvības centienus, latvieši atklāti prasīja šo pašu
valdību viņus apbruņot. Turklāt visiem – gan latviešiem, gan vācbaltiešiem, gan Krievijas
ierēdņiem, bija skaidrs, ka latviešu tauta līdz ar to iegūs pavisam citu politisku spēku, un
nacionāla karaspēka izveidošana latviešiem potenciāli var būt milzu solis pretī savas
neatkarīgas valsts izveidošanai. Vācbaltieši nekavējās norādīt uz šo apstākli Krievijas varas
iestādēm, bet latvieši šo bažu slāpēšanai darīja visu, lai demonstrētu savu lojalitāti caram un
Krievijai.

E

Emīls Mačs. Viena gaita: (Kareivja atmiņas un pārdomas). 1914-1917

Izdots Rīgā, izdošanas gads nav norādīts.

Šīs latviešu vienības radās it kā pašas no sevis, kā dabīga un neatvairāma
nepieciešamība. Vienkārši bija pienācis mūsu laiks. [..] Mēs gribam paši lemt par savu dzīvi,
mēs gribam būt brīvi un kungi savā zemē, bet mums atliek tikai kaila dzīvība, un tā pati
nepieder vairs mums. Mēs ņemam sev beidzamo tiesību, izvēloties kapa vietu uz Latvijas
zemes. Tas ir latvju tautas izmisuma kliedziens, protesta sauciens cilvēku laimes, tautu
kultūras un labklājības iznīcinātājam – karam. Jā, taisni šis izmisuma kliedziens un ilgas tikt
atpestītiem – ja ne dzīvē, tad nāvē – aizveda mūs latviešu strēlnieku bataljonos. [..]

F

Fragments no Latvijas Padomju enciklopēdijas. Izdota Rīgā 1984. gadā.

Līdz 1915. gada beigām tika saformēti 8 latviešu strēlnieku bataljoni.
Sākumā bataljonus komplektēja no brīvprātīgajiem. 1915. gadā latviešu strēlnieku bataljonu
organizācijas komiteja savervēja brīvprātīgajos 6292 cilvēkus, galvenokārt no Kurzemes
bēgļiem, bet 1916. gadā – tikai 1800 cilvēku. Tāpēc jau 1916. gadā latviešu strēlnieku daļās
sāka iesaistīt visus cara armijā mobilizētos latviešus, jo Latvijas strādnieki un bezzemnieki
vairījās brīvprātīgi iestāties šajos bataljonos.

G

Fragments no monogrāfijas 20. gadsimta Latvijas vēsture. I sējums. Izdots Rīgā 2000. gadā.

Par spīti vairākām iepriekšējām mobilizācijām, pieteicās ap 8000 brīvprātīgo,
turklāt Organizācijas komitejai nemitējās pienākt latviešu karavīru lūgumi pārsūtīt viņus uz
latviešu strēlnieku bataljoniem no dažādām citām karaspēka daļām. Protams, brīvprātīgo
pieteikšanos veicināja bezdarbs un grūtie dzīves apstākļi. [..] Latviešu strēlnieku bataljonu
veidošana noritēja sekmīgi.

H

Jukums Vācietis. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme.

Izdota 1922. gadā Maskavā Latvijas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas apgādā.

Decembra un janvāra kaujas, kuras tā tiek cildinātas no zināmām aprindām, patiesībā
ir bēdu kauja. Gāja bojā mūsu labākā un drošsirdīgākā jaunatne, piekrāpta, mērķi
neaizsniegusi. Viņai bija lemts tikai cerēt…
Tātad, kur ir tās vēsturiskās paliekamās pēdas, kuras atstātas Latvijas kultūrai un
nācijai kā latviešu strēlnieku asiņu, varonības un darba rezultāts Rīgas frontē?
Latvieši pierādīja, ka viņi ir nacionāli pieaugusi tauta, ka viņi prot apvienoties un būt
solidāri, lielus darbus darot. Ja šo latvieši arī turpmāk patur vērā, tad būs pierādīts, ka viņi
prot no vēstures gaitas mācīties, viņu saprast un izmantot.
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Uldis Ģērmanis. Zemgaliešu komandieris. Pulvedis Vācietis un latviešu strēlnieki
Pirmajā pasaules karā un Oktobra revolūcijā. Publicēts žurnālā Jaunā Gaita 1970. gadā
Toronto, Kanādā.

Man šķiet, ka [..] lielā mērā latviešu strēlnieku pēkšņo un lielo popularitāti izskaidro
tas, ka ikvienai patriotiskai propagandai kara laikā varonīgi piemēri ir vajadzīgi, lai
uzmudinātu savējos, lai stiprinātu cīņas morāli un optimismu. Latviešu strēlniekiem gadījās
nākt īstajā laikā, un tāpēc, runājot ar Vācieša vārdiem, „ar slavu bija pušķots viņu šūpulis Rīgas
frontē”. Tādā kārtā jau pašā sākumā ap viņu cīņām vijās leģendas, bet revolūcijas laikā
latviešu strēlnieka vārds jau bija ieguvis gluži maģisku skaņu.

J

N. A. Kopilovs. Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā 1914-1918: Veidošanās
un sociāli etniskais sastāvs. No: Lielais karš: Simts gadi, izdota Maskavā 2014. gadā.
Latviešu strēlnieku bataljoni kļuva par Ziemeļu frontes viskaujasspējīgākajām daļām.
1915.-1917. gada laikā viņus sūtīja uz visbīstamākajiem frontes iecirkņiem. Latviešu strēlnieki
kļuva slaveni ar kaujām Tīreļpurvā, Nāvessalā, 1916. gada Ziemassvētku kaujās un, aizstāvot
Rīgu 1917. gada vasarā. Latviešu bataljonu strēlnieku un virsnieku drosme un varonība paliks
starp spožākajām Pirmā pasaules kara lappusēm Krievijas frontē; tām jāpaliek iemūžinātām
pēcnācēju atmiņā.. [..]

K

Valdis Bērziņš. Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā (1915-1918)

Izdota Rīgā 2014. gadā.

Pirmais Pasaules karš, kura fronte kopš 1915. gada pavasara uz ilgu laiku šķērsoja
Latviju, latviešu tautai sagādāja grūtus pārbaudījumus. [..] Par tautas cerību kļuva nevis varoņi
vienpatņi, bet tie tūkstoši jauno patriotu, kuri atsaucās aicinājumam pulcēties zem latviešu
karogiem un aizstāvēt tēvzemi no iebrucēja, kas apdraudēja Latvijas nācijas pastāvēšanu. [..]
Latviešu strēlnieki zem latviešu karogiem; vai tas nebija pirmais solis pretim Latvijas
armijai? Protams, toreizējos apstākļos tika domāts ne jau par to. Taču šo strēlnieku bataljonu
organizēšanu var pamatoti uzskatīt par latviešu tautas nacionālās apņēmības brieduma
posmu, un tas bruģēja ceļu uz Latvijas patstāvību un neatkarību no visām svešām varām.
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