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Ievads 

 
 Pirmais pasaules karš cilvēces vēsturē bija pirmais totālais karš: vairākums karojošo valstu 

tajā iesaistīja visus iedzīvotājus un ekonomiskos resursus. Rezultāts – vēl nepiedzīvota militāri 

īstenota, motivēta līdzšinējās sistēmas izjaukšana, kas prasīja ap desmit miljonu cilvēku dzīvību.  

 Pirmā pasaules kara vēstures izklāstos tradicionāli visdetalizētāko atspoguļojumu guvušas 

politiskās un militārās norises un tajās iesaistīties cilvēki, savukārt tai iedzīvotāju daļai un 

notikumiem, kas nebija tieši saistīti karadarbībā, atvēlēta visai niecīga vieta, lai gan arī viņu dzīvi, 

ikdienu un izdzīvošanu noteica karš.  

 Tēma tika izvēlēta, lai vairāk uzzinātu, ka tieši īsti notika Pirmā pasaules kara laikā, kurš 

notika arī Kurzemē, un kā tas ietekmēja cilvēku ikdienas dzīvi.  

 
Mērķis: izpētīt, kā pirmais pasaules karš skāra Kurzemi. 

  

Uzdevumi:  1. Atrast, kas tieši notika Kurzemē Pirmā pasaules kara laikā. 

  2. Izpētīt, kas bija atšķirīgs Kurzemē un Tukumā kara laikā. 

  3. Secināt, kas Pirmajā pasaules karā bija kopīgais un kas atšķirīgais dažādās  

  Kurzemes vietās.  

 

Darba struktūras raksturojums: darbs sastāv no 3 nodaļām un 5 apakšnodaļām, secinājumiem, 

izmantoto informācijas avotu saraksta, kopsavilkuma.  
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1. Pārmaiņas Kurzemē pēc Pirmā pasaules kara 

1.1. Kara radītās pārmaiņas Kandavas novadā 

 
 Kopš 20.gs. sākuma Kandavas miests un tā apkārtne piedzīvoja saimniecisko un kultūras 

uzplaukumu. Miesta domes locekļu vairums bija latvieši, strauji pieauga arī latviešu īpatsvars 

uzņēmēju vidū. Tika izveidoti vairāki jauni rūpniecības uzņēmumi, nobruģētas ielas, ierīkots 

apgaismojums, iekārtots publiskais parks Kandavā. Darbojās Kandavas Sadraudzīgā biedrība un 

divas krājaizdevu kases, kas veicināja kultūras un saimnieciskās dzīves progresu. Apkārtnes muižas 

– Aizupe, Cēre tika izveidotas par modernām lielsaimniecībām.  

  Jau kara sākumā Sadraudzīgā biedrība sāka vākt ziedojumus Krievijas armijai un 

Sarkanajam Krustam. Biedrības nams tika nodots ievienoto ārstēšanai. Apkārtnē notika pārtikas 

produktu atsavināšana armijas vajadzībām.  

  Saskaņā ar Krievijas armijas virspavēlnieka lielkņaza Nikolaja Romanova 1915. gada 

30. aprīļa rīkojumu Kurzemes guberņu līdz 5. maijam kā politiski neuzticamiem bija jāatstāj visiem 

ebrejiem. Ebreju pārcelšanās uz Krievijas centrālo daļu noritēja ļoti smagos apstākļos. Vairums 

Kandavas ebreju Kandavā pēc kara neatgriezās. 1897. gadā. Kandavas miestā dzīvoja vismaz 630 

ebreji, bet 1935. gadā Kandavas pilsētā – tikai 68 ebreji. Bēgļu gaitās devās arī daudzi citu tautību 

iedzīvotāji. Uz Krieviju tika evakuēta Kandavas pilsētas skola.  

  Kaujas Kandavu tieši neskāra. Vācu armija novadu okupēja 1915. gada 16. – 18. jūlijā. Par 

Kandavas birģermeistaru tika iecelts viesnīcnieks un Kandavas krājaizdevu kases priekšnieks 

vācietis Osvalds Jēgermanis, kurš iespēju robežās centās atvieglot vācu armijas uzlikto nodevu 

slogu trūcīgiem un veciem ļaudīm. Tieši vācu okupācijas laikā, 1917. gadā, Kandavai tika 

piešķirtas pilsētas tiesības.  

  Pirmā pasaules kara turpinājums bija Krievijas pilsoņu karš, kas Kandavas novadu skāra 

ievērojami smagāk nekā pasaules karš. Novadā notika līdz tam nepieredzētas civiliedzīvotāju 

slepkavības. 1919. gada janvārī lielinieki nogalināja divus kandavniekus. Marta otrajā pusē 

landesvēra karavīri nogalināja vismaz 14 civiliedzīvotājus. Līdz 1920. gada sākumam Latvijas 

Republikas Kandavas militārajai komandantūrai bija jācīnās ar bermontiešiem un kretuliešiem, 

vēlākajos gados novada iedzīvotāju drošību apdraudēja kriminālnoziedznieku bandas. Politiskās 

jukas un karadarbība bija iedragājušas novada iedzīvotāju morālo stāju, kā arī savstarpējo 

uzticēšanos un uzticību varai.  

 Novada saimnieciskā pēc kara dzīves bija pagrimusi. Ievērojami bija pasliktinājusies 

demogrāfiskā situācija. 1914. gadā Kandavā dzīvoja 2300 iedzīvotāji, 1920. gadā – tikai 1045 

iedzīvotāji.(1) 
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1.2. Ventspils vācu okupācijas jūgā no 1915. līdz 1919. gadam 

 

 Pilsēta strauji attīstījās 20. gadsimta sākumā. Tas viss notika, pateicoties dzelzceļam un 

ostas izbūvei. Ventspils bija viena no svarīgākajām tranzītostām Krievijas impērijā. Līdz ar ostas 

attīstību pilsētā palielinājās iedzīvotāju skaits. Ar iedzīvotāju skaitu pilsētā ieplūda arī jaunas 

vēsmas un noskaņojumi sabiedrībā, kas stipri izpaudās 1905. gada revolūcijas notikumos pilsētā.  

  Šo uzplaukuma un attīstības straujo kāpumu pārtrauca Pirmais pasaules karš. Tika 

iznīcinātas milzīgas vērtības, izpostīta osta, evakuēti iedzīvotāji. Pilsēta praktiski palika bez 

iedzīvotājiem. Vācu okupācija nesa līdzi dažādus ierobežojumus un neziņu par nākotni. Atšķirībā 

no citām Latvijas pilsētām, Ventspilī vācu okupācija ilga visilgāk. Ar pārtraukumu tā ilga no 

1915. gada līdz 1919. gada 25. jūlijam.  

  Pirmā pasaules kara laikā vācu armija Ventspilī izvietojusi savam laikam unikālas armijas 

apakšvienības ķeizariskās Vācijas jūras spēku – jūras aviācijas mācību centrs, 1. jūras lidotāju 

divīzija, un šeit bija izvietota hidroaviācija. Ventspilī jau no 1916. gada oktobra atradās šī vienība, 

kas bija apbruņota ar Albatros W.4 tipa hidroaviācijas lidmašīnām.  

  No 1915. gada līdz pat 1919. gadam, ar nelielu pārtraukumu, visu dzīvi Ventspilī noteica un 

kontrolēja vācieši. Mainoties apstākļiem un politiskajai situācijai, vācieši bija noteicēji pilsētā. Ne 

Pagaidu valdības pārstāvji, ne lielinieki un to pagrīde nespēja pārņemt kontroli pār pilsētu. 

Ventspils, lai arī atradās neatkarīgas Latvijas sastāvā no 1918. gada 18. novembra, tikai ar 

1919. gada 25. jūliju beidzot kļuva par pilntiesīgu jaunās valsts sastāvdaļu.(3) 
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2. Pārmaiņas kuldīdznieku ikdienā 
2.1. Pirmā Pasaules kara ieviestās pārmaiņas kuldīdznieku ikdienā 

 
 

 Kara sākumā Kuldīgā dzīvoja dažādu nacionalitāšu iedzīvotāji. Blakus latviešiem 

procentuāli vislielākās iedzīvotāju grupas bija vācieši un ebreji, skaitliski mazāk krievi. Tuvojoties 

karadarbībai, 1915. gadā varas iestādes deportēja vairākas iedzīvotāju grupas, kuras uzskatīja par 

potenciālām vāciešu atbalstītājām. Pirmkārt, tie bija vācu tautībai piederīgie.  

  Līdzīgs liktenis piemeklēja arī Kuldīgā dzīvojošos ebrejus. 1915. gada sākumā Krievijas 

cara armijas virspavēlnieks izdeva dekrētu par 40 000 ebreju tautības iedzīvotāju izraidīšanu no 

Kurzemes. Ebreju izsūtīšana norisinājās lielā steigā. Ceļā daudzi smagi saslima un nomira. 

Nometināšanas vietās viņus uzņēma naidīgi, ar aizdomām, ka viņi sadarbojās ar ienaidnieku. 

Vairākus tūkstošus ebreju izsūtīja. Vairāki tūkstoši devās bēgļu gaitās. Pēc kara pilsētā atgriezās 

mazāk kā puse ebreju, lielākais vairākums palika Krievijā.  

  Vislielāko satricinājumu labi zināmajai Kuldīgas fabrikai „Vulkāns” atnesa 1915. gads. 

Vācieši tuvojās Latvijas robežai, un fabrikas īpašnieks Lapšins nolēma nekavējoties izvest uz 

Krieviju nozīmīgākās mašīnas un darba galdus. Viss notika lielā steigā. Līdz ar iekārtām uz 

Krieviju aizbrauca arī vairākas vulkāniešu ģimenes. Tie galvenokārt bija cilvēki, kas strādāja ar šīm 

mašīnām un kuri tās pārzināja. Fabrika palika praktiski tukša. Izbraukušajām ģimenēm tika solīts, 

ka karam beidzoties, kopā ar mašīnām un darba galdiem viņi varēs atgriezties Kuldīgā. Taču tā 

nenotika. Krievijā sākās revolūcija, un šīs ģimenes tika ierautas revolūcijas virpulī. Tikai dažas no 

ģimenēm atgriezās, bet bez mašīnām.  

 Pirmais pasaules karš ieviesa būtiskas pārmaiņas visā izglītības sistēmā. 1914. gadā mācības 

skolā turpinājās, bet jau 1915. gadā, kad Kuldīgai pietuvojās vācu karaspēka daļas, liela daļa skolu 

savu darbību bija spiestas pārtraukt. Vairākās skolās apmetās vācieši, sākās jukas. (4) 

  Baltijas skolotāju seminārā beigu eksāmeni notika jau aprīlī. Aprīļa beigās visas skolotāju 

ģimenes bija aizbraukušas uz Rīgu. Kad vāciešu patruļas tuvojās Kuldīgai, beigšanas apliecības 

saņēmušie semināristi kopā ar bēgļu straumi atstāja Kuldīgu. Seminārā palika tikai kalpotāji un 

viens semināra audzēknis, kurš apsargāja semināra inventāru. Evakuēts tika tikai skolas arhīvs. 

Zīmīgi, ka ar šiem notikumiem beidzās 30 gadu ilgais Baltijas skolotāju semināra darbības laiks 

Kuldīgā. Semināru pēc laika evakuēja uz Čistopoli. Daudzi semināra audzēkņi kara apstākļos 

pazuda bez vēsts, daudzi brīvprātīgi iestājās kara dienestā.  

 Cilvēku kā pilsētā, tā laukos vairs nebija daudz. Lielākā daļa bija devušies bēgļu gaitās. 

Daudzas laiku mājas bija palikušas tukšas. Daudzi vīrieši brīvprātīgi bija iestājušies strēlnieku 

bataljonos un aizgājuši karot. Visa latviešu inteliģence, tai skaitā arī skolotāji bija aizbēguši uz 
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Krieviju. Gan pilsētā, gan laukos pa lielākai daļai bija palikušas, sievietes, sirmgalvji, bērni, 

pusaudži. 

 

2.2. Kuldīgas pilsēta Latvijas Neatkarības kara laikā 

 

 Pirmais pasaules karš Kuldīgas pilsētu sasniedza 1915. gada aprīļa beigās. Kaut arī tieša 

kara darbība Kuldīgas pilsētu skāra visai maz, jo cīņas galvenokārt norisinājās pilsētas apkārtnē, 

tomēr karaa radītie zaudējumi pilsētai bija milzīgi – pilsētu pameta apmēram divas trešdaļas 

iedzīvotāju, kā arī no pilsētas uz Krievijas impērijas iekšieni tika evakuētas visas nozīmīgākās 

ražošanas iekārtas. Tāpat zināmus postījumus pilsētai nodarīja Krievijas impērijas spēki atkāpjoties.  

 Latvijas Neatkarības kara laikā tieša kara darbība Kuldīgas pilsētu piemeklēja divas reizes – 

1919.gada februārī un novembrī. 1919. gada 27. janvārī varu pilsētā pārņēma lielinieki un tika 

izvērsts tā sauktais sarkanais terors, taču 13. februārī vācu spēki lieliniekus no pilsētas padzina un 

drīz pēc tam izvērsa pilsētā balto teroru. Savukārt Bermontiādes laikā Kuldīgas pilsēta nonāca 

bermontiešu kontrolē laika posmā starp 6. un 14. novembri, bet jau 15 .novembrī sākās latviešu 

spēku uzbrukums pilsētai. Kaut arī latviešu spēkiem izdevās ieiet pilsētā jau tajā pašā dienā, tomēr 

ieņemt Kuldīgu viņiem izdevās tikai 17. novembrī.  

 Pirmais pasaules karš un Latvijas Neatkarības karš Kuldīgas pilsētai un tās iedzīvotājiem 

atnesa pirmās salīdzinoši demokrātiskās domes vēlēšanas. Pirms pirmā pasaules kara balsstiesības 

bija tikai apmēram diviem procentiem pilsētas iedzīvotāju, turklāt lielākā daļa balsu piederēju vācu 

tautības iedzīvotājiem, savukārt ebreji nedrīkstēja piedalīties vēlēšanās nemaz. Tādējādi līdz 

Pirmajam pasaules karam pilsētas domē un arī valdē galvenokārt tika risināti vāciešiem interesējoši 

jautājumi, ignorējot pārējo pilsētas iedzīvotāju intereses. (2) 

  Pirmā pēckara Kuldīgas pilsētas dome tika ievēlēta visai drīz pēc Latvijas Republikas 

proklamācijas. Šajās vēlēšanās domē tika ievēlēti pieci vāciešu pārstāvji, četri ebreju pārstāvji, 

viens poļu un krievu pārstāvis, astoņpadsmit strādnieku pārstāvji un septiņi latviešu namsaimnieku 

pārstāvji. Tomēr 1919.gada janvārī vācu spēki arestēja visus strādnieku pārstāvjus un, varai 

nonākot lielinieku rokās, pilsētā sāka darboties Kara Revolucionārā komiteja. Pēc kara darbības 

beigām tika sastādīta jauna dome, ko izdarīja vācu komandants, nevis pilsētas iedzīvotāji. Vasarā 

latviešu vēlētāju sapulcē tika ievēlēta jauna pilsētas dome.  
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3. Pētījums 

3.1. Pirmais pasaules karš Kurzemē un Tukumā 

 

  Krievijas impērijas Baltijas provincēs dzīvojošie vācieši, kā to savā autobiogrāfiskajā 

romānā „Nogrimusī zeme” apraksta vācbaltiešu dzejniece un rakstniece Ģertrūde. (1892–1982), 

uztvēra sākto karu ar dalītām jūtām. No vienas puses, viņi bija Krievijas cara pavalstnieki un tādēļ 

uzticīgi dotajam, piedalījās karā pret Vāciju. No otras puses, jau kopš 19. gadsimta piekoptā 

cariskās valdības „rusifikācijas” politika, kas īpaši vērsās pret vāciešiem, pastiprinājās tieši kara 

sākumā.  

  Krievu valdības politika un propaganda kara sākumā krievu valdības preses izdevumos 

pacilājošā tonī tika publicētas ziņas par brīvprātīgo pieteikšanos karā. Par varoņiem tika uzskatīti no 

vecākiem aizbēguši un frontes joslā nokļuvuši pusaudži. Krievu karaspēka pirmajiem panākumiem 

Austrumprūsijā sekoja sakāves un atkāpšanās. Preses izdevumos, īpaši žurnālā „Varavīksne” 

publicēja fotogrāfijas – kritušu, ievainotu vai vēl dzīvo latviešu virsnieku, apakšvirsnieku un 

kareivju ģīmetnes. Lai uzturētu patriotisma garu, Tukumā 1915. gadā tika sarīkotas svinīga kritušā 

krievu karavīra izvadīšanas procesija. Plašu iedzīvotāju slāņu noskaņojumu ietekmēja publikācijas 

par vāciešu briesmu darbiem okupētajās teritorijās, pamudinot iedzīvotājus bēgt. Tas prasīja upurus, 

kādus latviešu tauta līdz tam nebija pieredzējusi. Iedzīvotāju skaits Kurzemē samazinājās 3,5 reizes, 

Tukumā – 10 reizes. Militārās amatpersonas sekmēja spiegu mānijas izplatīšanos, kuras sekas bija 

ebreju kopienas izraidīšana. Saskaņā ar krievu administrācijas pavēlēm par sējumu un stādījumu 

iznīcināšanu un lopu rekvizēšanu Kurzeme īsā laikā tika pārvērsta par postažu.  

 Lielāko daļu Kurzemes vācieši okupēja 1915. gada vasarā, Tukumu – 18. jūlijā. Kurzemes 

vācieši sagaidīja vācu armiju kā atbrīvotājus no cariskās Krievijas uzspiestās rusifikācijas. Kurzemē 

tika izveidota vācu Austrumu frontes virspavēlniekam pakļauta teritorija ar 8 lauku apriņķiem. 

Tukumā iedibināja maģistrātu, kura pieņemtie lēmumi ikreiz bija jāsaskaņo ar Tukuma apriņķa 

valdi. Maģistrāts, kura rīcībā bija niecīgi līdzekļi, nodarbojās galvenokārt ar trūkumcietēju 

nodrošināšanu un vācu militārpersonu izmitināšanu stipri cietušajā pilsētas dzīvokļu fondā. 

Trūkumu palielināja un amatniecības darbību stipri kavēja izejvielu atsavināšana. Centieni atjaunot 

Kurzemes hercogisti  1917. gada 21. septembrī Jelgavas pilī tika sasaukta Kurzemes valsts sapulce. 

Tajā pārstāvēti 80 izvēlēti deputāti – vācieši – no lielgruntniekiem, pilsētu un lauku iedzīvotājiem, 

evaņģēliskās un katoliskās garīdzniecības. Taču konservatīvo vācbaltiešu cerībām uz savas 

dzimtenes – senās Ordeņa valsts – atkalapvienošanos ar Vācijas valsti nebija lemts piepildīties. 
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Secinājumi 

 

1. Lielāko daļu Kurzemes vācieši okupēja 1915.gadā. 

2. Kurzemes pilsētas Kuldīga un Ventspils kara laikā cieta lielus zaudējumus gan materiālos, 

gan cilvēkus. No Kuldīgas aizbrauca divas trešdaļas iedzīvotāju. Pilsētās un laukos bija 

palikušas tikai sievietes , bērni un veci cilvēki. 

3.  Kuldīgā beidza pastāvēt Baltijas skolotāju seminārs, jo skolotāji un studenti aizbrauca. 

4. Neatkarības kara laikā Kuldīgā notika domes vēlēšanas, bet 1919.gada janvārī vācieši 

iebruka Kuldīgā  un arestēja strādnieku pārstāvjus.   

5. Karš atnesa lielu postu Latvijai. 
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Nobeigums 

      Darba autors vēlējās uzzināt vairāk par Pirmo pasaules karu Kurzemē. Līdz šim nemaz 

nezināju, ka karš bija skāris arī Kuldīgu un, ka tik daudziem cilvēkiem bija jāpamet savas mājas.  

Autors uzzināja, ka Neatkarības kara laikā vīrieši brīvprātīgi ir gājuši karot gan pret vāciešiem, gan 

krieviem. Mani darbs interesēja un turpmāk vēl lasīšu par Neatkarības karu. 
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Pieejams: http://www.kuldigasmuzejs.lv/files/files/Medina .pdf [Skatīts 23. 12. 2013.] 

VAI TIEŠĀM VISS SKATĪTS PIRMS VAIRĀK NEKĀ GADA? 
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