
Uzdevumu lapa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībai  

“1. pasaules karš Latvijas teritorijā un latviešu strēlnieki” 

 

 

1. Izlasi fragmentus no Kārļa Skalbes un Ata Ķeniņa sarakstītā patriotiskā uzsaukuma “Pulcējieties zem 

latviešu karogiem!”, kuru Krievijas Valsts domes latviešu deputāti Jānis Goldmanis un Jānis Zālītis 

publicēja 1915. gada vasarā. Ko aicināja šis uzsaukums?  

 

A veidot nacionālas armijas vienības; 

B veidot nacionālu valsti; 

C veidot Latvijas armiju.  

 

 Latvijas dēli, mums atļauts dibināt kara pulkus. Par pamatu šiem pulkiem tiek likti tie 2 varonīgie 

bataljoni, kas 19. un 20. aprīlī atsita vācu uzbrukumu Jelgavai. 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 brīvprātīgie pulki un 

tautas lepnums – tie stāvēs mūsu tautas īpašā aizgādībā un mīlestībā.(..) 

Brāļi, kara pienākumi jānes visiem, bet lai stājamies zem karoga no brīva prāta savas dzimtenes labā! 

(..) 

(fragmenti no uzsaukuma “Pulcējieties zem latviešu karogiem!”) 

 

2. Savieno teikuma sākumu ar teikuma nobeigumu!  

1. 1914. gada 1. augustā Krievija sāka karu 

ar Vāciju un Austroungāriju. Tika sākta  

 Vācijas okupācijā. 

2. Kurzeme un Zemgale 1915. gada vasarā 

nonāca 

 Vācijas armija ieņēma Rīgu. 

3.  1915. gada 1. augustā  Ziemassvētku un Janvāra kaujās Tīreļpurvā. 

4. Pēc apmācībām 23. oktobrī 1. 

Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljons 

tika nosūtīts uz 

 Krievijas impērijas Ziemeļrietumu frontes 

pavēlnieks ģenerālis Mihails Aļeksejevs 

izdeva pavēli par latviešu brīvprātīgo 

bataljonu izveidi 

5. Pirmie kritušie strēlnieki svinīgā 

ceremonijā tika apbedīti tukšā laukā 

blakus Meža kapiem, kur vēlāk izveidoja 

 Liepājas ostas apšaudīšana, Latvijas teritorijā 

jau 1914. gada vasarā notika mobilizācija. 

6. Milzīgus zaudējumus Rīgas frontē 1916.–

1917. gadā latviešu strēlnieki cieta 

 Lāčplēša Kara ordeni. 

7. 1917. gada 3. septembrī   fronti pozīcijās pie Olaines un Babītes ezera, 

kur notika pirmās cīņas, kas prasīja pirmo trīs 

strēlnieku dzīvības. 

8. Visu Latvijas teritoriju Vācijas armija 

ieņēma  

 Brāļu kapus. 

9. Dažādi bija latviešu strēlnieku likteņi pēc 

1. pasaules kara beigām – 

 1918. gada februārī. 

10. Vienīgā sieviete-strēlniece bija Līna 

Čanka, kura apbalvota ne tikai ar Jura 

krustu, bet arī ar 

 daļa palika Krievijā un karoja Pilsoņu karā 

dažādās frontes pusēs, daļa piedalījās 

Neatkarības karā Latvijā. 

 

 


