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Priekšvārds ...

1. Vācijas centieni pastiprināt savas pozīcijas

2. Nacionālais egoisms un šovinisms

3. Lielvalstu ekonomiskās ambīcijas

4. Militārisma kults

19.-20.gs. iezīmējas ar globalizācijas procesiem, veidojas 

pilsoniskā sabiedrība, brieda cīņa par ekonomisko un 

politisko kundzību Eiropā un pasaulē:





Divi savienību izveidošanās ...

ANTANTE

(Lielbritānija, Francija un Krievija) 

vēlāk pievienojas ASV, Rumānija un Itālija

TREJSAVIENĪBA

(Vācija, Austroungārija) 

vēlāk pievienojas Bulgārija un tad arī Itālija.



Pirmā pasaules kara izraisīšana ...



Kādi bija piedalīšanās nolūki ...

Austroungārija vēlējas likvidēt Serbiju un Melnkalni, iegūt

kundzību Balkānos un pievienot sev plašus Krievijas rietumu

apgabalus.

Vācija bija iecerējusi izveidot vienotu koloniālo sistēmu

Āfrikā, vājināt britu un franču pozīcijas Turcijas austrumos,

iedragāt Lielbritānijas jūras floti, t.sk., 1915.g. iekarot Poliju

un 1917.g. visu Baltiju un Ukrainu.

Krievija sākotnēji vēlējās saglabāt Turcijai piederošo

Dordoneļu, kā arī Bosforas jūras šaurumu, anektēt Galīcijas

lielāko daļu Austroungārijā un iegūt kundzību Balkānos,

savukārt 1917.g. svarīgi bija saglabāt pašu Krieviju.



Kādi bija piedalīšanās nolūki ...

Francija vēlējās atgūt Elzu un Lotringu, atjaunot Beļģijas

valsti un anektēt Vācijas apgabalus, kuri atradās uz

rietumiem no Reinas upes.

Lielbritānija kādu brīdi ieturēja neitralitāti, tās mērķi bija

saistīti ar Vācijas konkurences likvidēšanu pasaules

tirdzniecībā un jūrās, tad anektēt Vācijas kolonijas un kopā

ar Franciju sadalīt Turciju.

ASV iesaistījās karā 1917.g., jo negribēja pieļaut Vācijas

uzvaru, lai tādējādi nezaudētu Antantes valstīm piešķirtos

aizdevumus vairāku miljardu dolāru apmērā.



Valstu robežas pirms Pirmā pasaules kara ...



Pirmais pasaules karš Eiropā ...



Spēku samērs ...



Kara norise Eiropā ...



Frontes līnijas ...



Norise, kara I posms 

(manevrēšanas karš un pārēja uz pozīciju karu) ...

Izveidojas Rietumu un Austrumu fronte. Vācija cīnījās ar britiem 

un frančiem.

Krievija cīnījās pret Vāciju un Austroungāriju.

Vācijas iecere uz ātru uzvaru Rietumu frontē izgāžas, un tā turpina 

cīņu abās frontēs. Austrumu fronte pavirzījās līdz Rīgai – sākas 

pozīciju karš.

Mazāk nozīmīgākas karadarbības notika Balkānos un Turcijā. 

Pēc Bulgārijas pievienošanās Trejsavienībai Serbija tika 

sakauta, un tās teritorija tiek okupēta, Krievija gūst uzvaras 

Kaukāzā. Karš ieilga un tagad panākumus nodrošināja 

resursi.



Norise, kara II posms (pozīciju karš) ...

Rietumu frontē izvērsās ilgstošas un smagas kaujas, 1917.g. 

ASV sāk apgādāt franču un britu karaspēku.

Austrumu frontē Krievija iekaro plašas teritorijas 

Austroungārijā (Galīcija un Valīnija).

1916.g. Antantē iestājas Rumānija – izveidojas Rumānijas 

fronte, vēlāk Austroungārijas, Vācijas un Bulgārijas 

apvienotie spēki sakauj Rumāniju.

1917.g. Austrumu fronte beidza pastāvēt – notiek revolūcija 

Krievijā, tai pašā gadā Krievija noslēdza pamieru ar Turciju.

Antante nespēja sakaut Trejsavienības bloku, jo Krievijas 

armija sabruka, puses pārgāja aizsardzībā.



Norise, kara III posms (Trejsavienības sakāve) ...

Vācija mobilizēja spēkus Austrumu frontē, taču, ASV 

iestājoties Rietumu frontē, Vācija zaudēja (pie Marnas un 

Amjēnas) un notika masveida atkāpšanās.

1918.g. septembrī apvienotie angļu, franču, serbu, grieķu un 

itāliešu spēki guva izšķirošu uzvaru par Vācijas, 

Austroungārijas un Bulgārijas spēkiem.

1918.g. oktobra beigās Itālija sakauj Austroungārijas 

karaspēku.

Lielbritānija uzvar izšķirošā cīņā par Turciju, un Bulgāriju 

paraksta pamieru.



Kauja uz jūras ... 

Galvenās cīņu vietas bija Ziemeļjūra, kur atradās lielākā Vācijas 
flote, tur norisinājās lielākā jūras kauja – Islandes kauja 

(1918.g. maijā).

Kara sākumā visspēcīgākā flote bija Lielbritānijai (629 kuģi), 

Vācijai bija 421 kuģu. Izmantotākā metode bija jūras 

blokāde, piemēram, Vācijas kuģi ielenca Krievijas floti 

Baltijas un Melnā jūrā.

Vācu flote plaši izmantoja zemūdenes – 1914.g. 2.septembrī 
zemūdene „U-9” 30 minūtēs nogremdēja trīs britu kreiserus. 



1916.g. sāka izpausties centieni noslēgt vispārējo mieru vai 

separātu mieru, aktivizējās slepenā diplomātija.

1916.g. 12.decembrī Vācija griežas pie Antantes ar mērķi uzsākt 

miera sarunas

1917.g. 22.janvārī tika uzteikta V.Vilosona miera iniciatīva „Miers 

bez uzvaras!”

1917.g. 29.janvārī Vācija paziņo savus miera noteikumus un, 

nesagaidot Antantes atbildi, uzsāk zemūdenes karu.

1917.g. februāra revolūcija Krievijā ļāva Vācijas frontei pavirzīties 

uz priekšu.

1917.g. pēc oktobra revolūcijas (apvērsums) Vācija noslēdz 

separāta miera līgumu.

Miera slēgšanas mēģinājumi ... 



1918.g. 3.martā Vācijai izdodas noslēgt sev izdevīgo Brestas miera 

līgumu ar Padomju Krieviju. Rezultātā Krievija zaudē Baltijas 

valstis un Poliju, savukārt Somija un Ukraina kļūst neatkarīgas.

1918.g. 3.novembrī Vācija noslēdz miera līgumu ar Austroungāriju.

Pēc sākušās revolūcijas Vācijā un ķeizara Vilhelma atteikšanās no 

troņa 1918.g. 11.novembrī tika noslēgts Kompjenas pamiers starp 

Antanti un Vāciju – I p.k. beidzies.

Miera slēgšanas mēģinājumi ... 

Kompjenas pamiers paredzēja:

• Vācijas karaspēka izvešanu no okupētām teritorijām un 

no Reinas krasta

• Atzīt demilitarizētās zonas izveidi Reinas labajā krastā

• Pārējie nosacījumi tika attīstīti Versaļas miera līgumā



Kara rezultāti ...

Tika izlietoti milzīgi resursi, kas negatīvi ietekmēja 

tautsaimniecību un ekonomiku. Karojošām valstīm karš 

izmaksāja ap 360 miljardu dolāru, tika izpostīta rūpniecība un 

lauksaimniecība.

Karā tika nogalināti ap 10 miljonu cilvēku, ievainoti ap 20 

miljoni (citos avotos skaitļi var būt atšķirīgi).

ap 3 miljoniem tika sakropļoti, no gripu epidēmijas 

mira ap 12 miljonu cilvēku 

kopumā tika zaudēti ap 20 miljonu iedzīvotāju 

izveidojās 6 nacionālās valstis: Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, 

Polija un Čehijas Republika



Versaļas sistēma ...

Vācija 

1. Tā tika atzīta par vienīgo vaininieku karā

2. Atcelta vispārējā karaklausība, Vācijai drīkstēja būt 100 000 vīru 

profesionālā armija

3. Aizliedza būvēt zemūdenes, tankus un lidmašīnas

4. Tika zaudētas kolonijas, kuras savā starpā sadalīja Lielbritānija, 

Francija un Japāna

5. Zaudēja 13% teritorijas, 12% iedzīvotāju, 10% rūpniecības, 15% 

lauksaimniecības, 48% dzelzsrūdas un 10% ogļraktuves

6. Bija jāmaksā reparācijas 6,6 miljardu angļu mārciņas

7. Zaudēja Šlesvigas ziemeļu daļu (Dānijā) un Elzas – Lotringas 

apgabalu (Francijā) un Zāras apgabalu

1919.g. janvārī Parīzē darbu uzsāka miera konference, kur piedalījās 

32 valstis (tikai uzvarētāji), konference kopumā ilga gadu, konferences 

gaitu noteica Lielbritānijas premjers D. Loids – Džords, Francijas 

premjerministrs Ž. Kleimanso un ASV prezidents V. Vilsons.

Tika parakstīti 5 miera līgumi:



Austrija (Senžermēnas līgums 1919.g. 10.septembrī)

Austrijai un Vācijai bija liegts apvienoties.

Ungārija (Trianonas līgums 1920.g. 4.jūnijā)

Ungārijai jāatdod Rumānijai vairāk kā pusi no savas teritorijas. 

Bulgārija (Neijī līgums 1919.g. 27.novembrī)

Bulgārijai bija jāatjauno savas 1917.g. robežās, kas bija 

mazākas par esošām.

Turcija (Sevras līgums 1920.g. 

10.augustā, tad 1923.g. Ložannas līgums)

Turcija atsakās no Osmaņu impērijas teritorijas, kur nedzīvo turki. 

Izveidojas Sīrijas valsts u.c

Versaļas sistēma ...



 Miera līgumi nebija objektīvi

 V. Vilsona 14 punkti deklarētais pašnoteikšanas princips

 Pārāk lielas reparācijas

 Eiropā izveidojas varas vakuums

 Teritoriālais risinājums izraisīja nacionālās problēmas, jo 

netika ņemtas vērā minoritāšu intereses

Versaļas sistēmas trūkumi ...

Konferences dalībnieki izveidoja pirmo starptautisko organizāciju 

„Tautas Savienība” (Nāciju Līga), tās mērķis bija nodrošināt kolektīvās 

darbības principu.

1919.g. 19.novembrī ASV kongress atteicās apstiprināt rediģēto Versaļas 

miera līgumu un neiestājās Tautas Savienībā.

Tautas Savienība pastāvēja 20 gadus (1919 – 1939), tā nebija elastīga, 

nebija vienota militārā spēka, pašas dalībvalstis nepietiekami to atbalstīja.



Eiropa pēc Pirmā pasaules kara ...



Eiropa pēc Pirmā pasaules kara ...



Pirmā pasaules kara izmaksas un kritušie ...



Latvija Pirmā pasaules kara laikā ...

Sākoties 1. p.k., Latvija atradās Krievijas impērijas sastāvā. 

Krievija izmantoja Latvijas resursus, un karš bija pavērsiens 

uz valstiskuma attīstību Latvijā.

1915. gadā tika dibināti latviešu strēlnieku bataljoni. Pēc 

Krievijas pilsoņu kara beigām strēlniekiem tika ļauts 

atgriezties mājās, taču daļa palika Padomju Savienībā.

Izmantojot labvēlīgo ārpolitisko un iekšpolitisko situāciju, 

tūlīt pēc 1. p.k. beigām tika likts pamats neatkarīgās Latvijas 

valsts izveidei. 

Latvija Pirmā pasaules kara laikā ...Latvija Pirmā pasaules kara laikā ...



Kurzemes, Vidzemes un Vitebskas guberņu iedzīvotājiem 

karš sākas ar mobilizāciju, ar pārtikas, produktu, apģērba, 

kurināmā un transporta līdzekļu rekvizīciju, visas civilās 

dzīves pakļaušanu kara vajadzībām.

Kara sākumā kritās rubļa vērtība, no apgrozības izņēma zeltu un 

sudrabu – iedzīvotāji sāka uzkrāt pirmās nepieciešamības preces.

Latvija bija viens no rūpnieciski attīstītākajiem reģioniem 

Krievijas impērijā.

Karam sākoties, ap 25 000 iedzīvotāju iesauca armijā Krievijas 

20. korpusā.

Sākums ...



Krievu armijai atkāpjoties no Latvijas, 1915.g. pavasarī –

vasarā sākās iedzīvotāju un rūpnīcu masveida evakuācija 

uz iekškrieviju. No Kurzemes (austrumu virzienā) devās ap 

40 000 strādnieku, bet kopumā bēgļu gaitās devās ap 

80 000 iedzīvotāju.

1915.g. darbu uzsāka „Latviešu bēgļu apgādāšanas 

centrālkomiteja” ar Vili Olavu priekšgalā, pēc viņa vietu ieņēma 

Jānis Čakste. Komiteja pastāvēja līdz 1918.g. janvārim, kad tās 

darbību pārtrauca lielinieki.

Bēgļi  ...



Latvijas strēlnieku bataljonu veidošanos noteica patriotiski 

nacionālais faktors.

Pirmie pret vācu agresiju pie Jelgavas vērsās Daugavgrīvas 

cietokšņu zemessargi. Tam bija liela militārā nozīme, jo tā bija 

latviešu zemessargu rota.

1915.g. 19.jūlijā ģenerālis Mihails Aleksejevs izdeva pavēli par latviešu 

bataljonu dibināšanu. Dzejnieks Atis Ķeniņš un Kārlis Skalbe uzrakstīja 

uzsaukumu „Pulcējaties zem latviešu karogiem!”. Bataljonos varēja 

pieteikties no 17 līdz 35 gadiem. Strēlnieku bataljonus iekļāva Krievijas 

12. armijas sastāvā un vēlāk pārveidoja par pulkiem. 

Sākumā bija 9 bataljoni, bet vēlāk 8 pulki.

1915.g. rudenī vācieši strauji tuvojās Rīgas virzienā, un 10.oktobrī pie 

Olaines notika pirmā sadursme ar latviešu strēlniekiem. Pirmos kritušos 

svinīgi apbedīja vietā, kur vēlāk izveidoja Brāļu kapus. 

Latviešu strēlnieki ...



Goldmanis, Zālīte – aicinājums tautai (1915)...

Pulcējaties zem latviešu karogiem!

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 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 no ļaunā vajātāja. Viņu ciešanas brēc pret debesīm, viņi

gaida mūsu aizstāvēšanas.

Un mēs neesam vieni: dienu no dienas, plecu pie pleca, mēs cīnāmies

kopā ar diženo krievu tautu. Ticiet Krievijas nesalaužamai varenībai, ticiet

latviešu tautas gaišai nākotnei! Lai tad pulcējamies zem savas tautas

karoga, zem divgalvainā ērgļa spārniem.



Goldmanis, Zālīte – aicinājums tautai (1915)...

Pēc 700 gadiem no jauna veidojas mūsu tautas liktenis. Pēc šiem 700

ciešanu un gaidīšanas gadiem ir jāpiepildās tautas kultūrālās atdzimšanas

sapnim. 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

liktenī!

“Uz ežiņas galvu liku, sargāt savu tēvu zemi!”

Brāļi, stunda ir situsi. Kas tic, tas uzvar. Uz priekšu ar latviešu karogu par

Latvijas nākotni!



Goldmanis, Zālīte – aicinājums tautai (1915)...

Ar savu patriotismu, savu uzticību caram un Krievijai un varonību cīņās

pret mūsu vēsturisko ienaidnieku, latvieši ir pelnījuši iet karā zem sava

karoga. Vai tas nepilda mūsu sirdis ar lepnumu! Un kur lai latvietis ar

lielāku prieku cīnītos, ja ne zem sava karoga? Kur lai viņš mīļāk noliek

galvu, ja ne uz savas dzimtenes ežas! Brāļi, kara pienākumi jānes visiem,

bet lai stājamies zem karoga no brīva prāta savas dzimtenes labā!

Latvju dēli, atsaucaties, - pati dzimtene jūs sauci Un jūs, kas esat izklīduši

pa tāliem svešiem lielceļiem un minat bēgļu tekas, - apstājaties: dzimtene

jūs sauc!

“Tēvu zemei grūti laiki, dēliem jāiet palīgā!”



Kara norise ...



Kara norise ...



Kauja nāves salā

Krievu armijai atkāpjoties, divas rotas aizkavējās un 

nocietinājās Daugavas kreisajā krastā. Vācieši ierakās 

augstienē – tā bija 3 km gara un 2 km dziļa nocietinājuma 

pozīcija pretī Ikšķilei. Kauja sākās 1916.g. pavasarī un ilga 

vairākus mēnešus, uz salas atradās ap 1500 latviešu karavīru. 

Kara norise ...





Ziemassvētku un janvāra kaujas

1916.g. beigās vajadzēja pārraut vācu fronti un izrauties līdz 

Jelgavai, lai atbrīvotu Zemgali un Kurzemi. Ziemassvētku 

naktī sakās latviešu uzbrukums, vācieši tika pārsteigti 

nesagatavoti, taču krievu armijas virspavēlniecība laikā 

nesūtīja papildspēkus. Divu dienu nevienmērīgā cīņā dzīvību 

zaudēja ap 45 000 cilvēku. Operācija bija bezjēdzīga un 

karavīri krita nevajadzīgā nāvē bez rezultātiem, cerot uz 

papildspēkiem, kuri nokavēja.

Kara norise ...





Kaujas pie Mazās Juglas

1917.g. 19.augustā sākās vācu uzbrukums Rīgai, spītējot 

militārajam pārsvaram un indīgām gāzēm, latviešu strēlnieki 

noturēja uzbrukumu līdz 21. augustam.

Kara norise ...



Kara rezultāti Latvijā ...

Smagi cieta ekonomika un tautsaimniecība

Par 28% samazinājās aramzemes platība

Nopostīti 25% zirgu, liellopu un gandrīz visa rūpniecība

Latvieši devās bēgļu gaitās ap 80 000 cilvēku

No 2,6 miljoniem iedzīvotāju pēc I p.k. palika 1,6 miljoni 

Brīvības cīņas deva jaunu impulsu neatkarīgās valsts 

dibināšanai





Revolūcija Krievijā un Baltijā ...

Situācija Krievijā 20.gadsimta pirmajā pusē bija vairāk nekā 

depresīva – pārtikas trūkums, deficīts, neapstrādāti lauki, 

nabadzība.

Sabiedrībā vairojas neuzticība cara ģimenei, bija aicinājumi 

caram Nikolajam II atteikties no troņa.

1917.gada 23.februārī Petrogradā izcēlās nemieri (sociālistu 

inspirētie) maizes trūkuma dēļ.



Revolūcija Krievijā un Baltijā ...

Sabiedrības spiediena rezultātā 27.februārī cars atteicās no 

troņa – notika Februāra revolūcija.

Krievijas Valsts domes deputāti izveidoja Pagaidu valdību ar 

kņazu Ļvovu Georgiju priekšgalā.

Pagaidu valdības mērķis bija izveidot konstitucionālās 

monarhijas valsts iekārtu.



Revolūcija Krievijā un Baltijā ...

Izveidojās arī Strādnieku un karavīru padome, faktiski valstī 

bija divvaldība.

Padomes (radikāļi) un pagaidu (liberāļi) valdības starpā bija 

lielas nesaskaņas un savstarpējā izrēķināšanās. 

Situāciju prasmīgi izmantoja boļševiki (Ļenina priekšgalā), lai 

propagandētu savas idejas un iegūt varu.



Pagaidu un padomju valdības ...

Pagaidu valdība Padomju valdība

Kad un kā 

rezultātā 

izveidojas?

Pēc Februāra 

revolūcijas 1917.g.

Pēc Oktobra valsts 

apvērsuma 1917.g.

Kādus politiskos 

spēkus 

pārstāvēja?

Liberāļi – vēlējās 

ieviest 

parlamentāro 

demokrātiju

Kreisi radikālie 

sociāldemokrāti –

boļševiki

Kas vadīja? Georgijs Ļevs, 

Aleksandrs 

Kerenskis

Vladimirs Uļjanovs 

(Ļeņins)

Kādas pārmaiņas 

īstenoja?

Sāka ieviest 

parlamentāro 

demokrātiju

Sāka ieviest 

sociālismu ar 

proletariāta 

diktatūras palīdzību



Revolūcija Krievijā un Baltijā ...

Naktī no 25. – 26. oktobri (1917.gadā) boļševiki veica valsts 

apvērsumu – Lielā Oktobra Sociālistiskā revolūcija, ar 

solījumu iedibināt proletariāta diktatūru.

Jauno valdību – Tautas Komisāra padomi sastādīja boļševiki 

un ideoloģiski tuvu stāvošie kreisie eseri.



Iskolats ... 

Iskolats (vadītājs Fricis Roziņš) darbojās kā Krievijas 
autonoma apgabala pārvalde, pastāvēja preses 

ierobežotība un cenzūra.

Pēc Krievijas Oktobra revolūcijas Latvijā tika nodibināts 

Iskolats, kas darbojas neokupētās teritorijās (Cēsis, 

Valmiera, Valka) un atbalstīja Ļeņina idejas.

Iskolats pastāvēja līdz 1919.g. 
februārim, kad visu Latvijas 

teritoriju okupēja Vācija. 



Iskolats ... 

Iskolata vadītājs 

Fricis Roziņš



Revolūcija Krievijā un Baltijā ...

Lai nepieļautu monarhijas restaurāciju, boļševiki 1918.gada 

17.jūlijā noslepkavoja caru Nikolaju II un visu viņa ģimeni –

Krievijā aizsākās komunistiskais totalitārisms.

Pēc Februāra revolūcijas mainījās arī Baltijas zemju pārvalde, 

nomainot ierēdņus un sadalot teritorijas komisariātos.

Sāka veidoties vietējās pašpārvalžu institūcijas – padomes.

Izveidojas Vidzemes un (vēlāk) Kurzemes Pagaidu zemes 

padomes ar mērķi saglabāt autonomiju un pašnoteikšanas 

tiesības. Taču Krievija izrādīja pretestību šādām idejām.



V.Ļeņins par proletariāta diktatūras būtību (1918) ...
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V.Ļeņins par proletariāta diktatūras būtību (1918) ...
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Valstiskuma iespējamība Baltijā ...

Vācija (arī Krievijas Pagaidu) valdība atzina Polijas neatkarību

1916.gadā.

Vācijas deklarācija par Polijas valsts atjaunošanu izraisīja lietuviešu 

nacionālo spēku aktivitāti.

1917.gadā rudenī Vācijas varas iestādes ļāva sasaukt lietuviešu 

konferenci. Tika ieņemts lēmums par neatkarīgās valsts izveidi, izveidojot 

Lietuvas Padomi jeb Tarība.



Valstiskuma iespējamība Baltijā ...

Somija baudīja savu autonomiju kopš iekļaušanās Krievijas impērijas 

sastāvā (1809), izmantojot labvēlīgos apstākļus, 1917.gada vasarā 

panāca savu pilnīgu neatkarību (atzina Ļeņina boļševiku valdība).

Igaunija, izmantojot Vācijas iebrukumu 1918.gadā un boļševiku 

atkāpšanos, pasludināja 1918.gada 24.februārī valsts neatkarību.

Latvijā 1917.gada oktobrī izveidoja Demokrātisko bloku un novembrī –

Latviešu Pagaidu nacionālo padomi, kura izvirzīja mērķi par 

valstiskuma izveidi un apvienošanos.



Valstiskuma iespējamība Baltijā ...

Ceļu uz Lietuvas, Igaunijas un Latvijas 

neatkarību pavēra 1918.gada 3.marta 

Brestas miera līgums (pamiers starp 

Vāciju un Krieviju), kurā Krievija atteicās 

no šīm zemēm un atzina to neatkarību.



Valstiskuma iespējamība Baltijā ...

1918.gada martā tika proklamētas Baltijas valstis (Vidzeme, 

Igaunija, Rīga un Sāmsala).

Ceļš uz absolūto (de facto un de jure) Baltijas valstu atzīšanu un 

aktīvu politisko darbību aizsākās pēc Vācijas revolūcijas un 

parakstīta pamiera – Kompjenas miera līguma 1918.gada 

11.novembrī.

1918.gada 17.novembrī tika izveidota Latvijas Tautas padome

un 18.novembrī tika proklamēta Latvijas Republika.



Uzruna proklamēšanas svinīgajā aktā...

„Apzinoties šī soļa svarīgumu un nozīmi, kad Latvijas Tautas 

padome mani ieceļ par Latvijas izpildošās varas vadītāju, es 

smeļos sev drošību no tās vienprātības, kādā izteikts šis 

aicinājums; tāpēc neturēju par iespējamu atteikties. (...) 

Pagaidu valdības uzdevums būs Latvijas valsts uzbūve un 

nostiprināšana un ārieni un uz iekšieni. Mūsu priekšā atrodas 

grūti atrisināmais pārtikas jautājums. Valdība arī apzinās savu 

pienākumu gādāt par to, lai visi gūstekņi varētu atgriezties 

mājās un ātri atrastu darbu un maizi. (...) Visi pilsoņi, bez 

tautības ierobežojuma, aicināti palīdzēt, jo visu tautību tiesības 

būs Latvijā nodrošinātas. Tā būs demokrātiskā taisnības valsts, 

kurā nedrīkst būt vietas ne apspiešanai, ne netaisnībai.”

Latvijas Pagaidu valdības Ministra prezidenta K. Ulmaņa uzruna LR 

proklamēšanas svinīgajā aktā, Rīgā, pilsētas II teātrī, 18.11.18.



Latvijas Republikas proklamēšana...



Valstiskuma iespējamība Baltijā ...

Turpretim boļševiku doma par vispasaules revolūciju bija aktuāla, un 

Padomju Krievija anulēja (no savas puses) Brestas pamieru un ar 

Sarkanās armijas palīdzību uzsāka militāro ofensīvu.

1918.gada 4.decembrī Maskavā izveidoja Latvijas Padomju pagaidu 

valdību (Pēteris Stučka), un 17.decembrī tiek izveidota Latvijas 

Sociālistiskā Padomju Republika.

Līdzīgie komunistu gājieni bija arī Lietuvā un Igaunijā.



Pilsoņu karš Krievijā ...

Austrumeiropā 1918.gadā bija izveidojusies sarežģīta politiskā 

situācija.

Krievijā uz to brīdi bija sīva cīņa starp „baltajiem” (atteicās atzīt 

komunismu) un „sarkanajiem” – boļševiki.

Militārā vara koncentrējās krievu „balto” armiju ģenerāļu 

rokās (Kolčaks, Deņikins, Judeņičs, Vrangleris).



Krievijas pilsoņu karš (1918-1922)...



Latviešu strēlnieki Krievijas pilsoņu karā...



Brīvības cīņas 1.posms (1918.g. novembris– 1919.janvāris)...

Antantes valstis atbalstīja „baltos”, tāpēc arī uz Baltijas valstīm 

tika nosūtīta militārā misija (Lielbritānija kontrolēja Baltijas ostas), 

kas novēroja notiekošo, tajā pašā laikā Vācijas karaspēks 

vēljoprojām atradās Latvijā.

Sarkanā armija, ienākot Latvijā 1918.g., nesastapās ar nopietnu 

pretestību. 

Latvijas armijā bija tikai 3 rotas, kuras vadīja Oskars Kalpaks

(1882-1919).



Brīvības cīņas 1.posms (1918.g. novembris– 1919.janvāris)...

Vācija no palikušajiem karavīriem izveidoja dzelzsdivīziju, bet vietējie 

vācbaltieši izveido Baltijas landesvēru jeb zemessardzi.

1919.gada janvārī sarkanie iegūst Rīgu, un Latvijas valdība, 

dzelzsdivīzija un Baltijas landesvērs atkāpjas uz Kurzemi.

Daļa no Latvijas nonāca Latvijas Padomju pagaidu valdības (Pēteris 

Stučka) kontrolē.

Kontrolētajā teritorijā tika īstenots sarkanais terors pret šķiras 

ienaidniekiem.

Tika ieviesta Krievijas valdības likumdošana, komunisma ideoloģija, 

tomēr ekonomiskā situācija nekļuva labāka okupētajās teritorijās (8500 

cilv. Rīgā nomira no bada).

Sarkanā terora laikā tika nogalināti ap 5000 „revolūcijas ienaidnieku.”





Brīvības cīņas 2.posms (1919.g. februāris – jūnijs)...

Kurzeme palika ārpus sarkanā terora robežām.

Vācijas valdība nebija draudzīgi noskaņota pret Latvijas Pagaidu 

valdību.

Vācu armiju vadīja šovinistiskais ģenerālis Rīdegers fon der Golcs

(1865-1946).

Golcs veica Latvijas Pagaidu valdības apvērsumu, dažiem ministriem 

un K.Ulmanim izdodas bēgt.



Brīvības cīņas 2.posms (1919.g. februāris – jūnijs)...

Kurzemē tika izveidota jauna, provāciska Latvijas Pagaidu valdība ar 

Andrievu Niedru (1871-1942) priekšgalā, iestājoties par vācu interešu 

pārstāvniecību Latvijā.

1919.gadā situācija frontē mainījās, boļševiki sāka zaudēt savas 

pozīcijas, sadarbībā ar Igauniju K.Ulmanis izveido Ziemeļlatvijas 

brigādi.





Brīvības cīņas 3.posms (1919.g. jūnijs – 1920.g. februāris)...

Strazdmuižā pie Rīgas tika noslēgts pamiers, saskaņā ar kuru 

dzelzsdivīzijai vajadzēja atstāt Latviju un landasvērs apvienojās ar 

Ziemeļlatvijas brigādi.

A.Niedras valdība tika anulēta.

Golcs atrod sabiedroto – Krievijas armijas bijušo virsnieku Pāvelu 

Bermontu-Avalovu (1884-1973) cīņā pret Latviju.

Latvijas armijai austrumos vajadzēja cīnīties pret Sarkano armiju, tāpēc 

apturēt bermontiešus bija pagrūti.



Brīvības cīņas 3.posms (1919.g. jūnijs – 1920.g. februāris)...

Ar Lielbritānijas flotes palīdzību Latvijas armija padzen bermontiešus

no Rīgas (1919.gada 11.novembrī).

Līdz 1920.gada janvārim cīņa pret boļševikiem bija Latgalē.

1920.gada 1.februārī starp Latviju un Padomju Krieviju tika noslēgts 

pamiers. Tā bija de facto izveidojusies Latvijas valsts.







Fovisms bija pirmais avangardistu mākslas virziens, 

kas savu īpatnējo nosaukumu ieguva 1905. gada 

Rudens salona (dibināts 1903. g.) izstādē -

mākslas kritiķis Luijs Voksēls savā recenzijā 

gleznotājus nosauca par mežonīgiem zvēriem, par 

plēsoņām (franču valodā – fauves), no kā arī vēlāk 

attīstījās jaunā mākslas virziena nosaukums.

Fovisms...



Lai gan fovistu gleznošanas tehnika bija aizgūta no 

impresionistiem, salīdzinājumā ar impresionistiem un 

puantilistiem fovistu triepiens (faktūra) bija biezāks, 

platāks, veidojās lielāki tīras krāsas laukumi; līnijas, ja 

tās tika izmantotas, bija biezas, pagarinātas krāsu 

joslas. Krāsu laukumu robežas un kontūras nebija 

ģeometriski pareizas un stingras, pagarinātie triepieni 

parasti bija nelīdzeni, brīvi, tie veidoja neregulāras 

formas un krāsu zonas. Krāsa tika uzklāta sedzoši, 

citkārt biezi, saglabājot impulsīvas, atraisītas 

glezniecības pazīmes.

Pazīstamākie fovisma virziena mākslinieki bija Anrī Matiss, 

Albērs Markē, Andrē Derēns, Moriss Vlaminks, u.c

Fovsms...



Fovisms darbos – Anrī Matiss (1869 - 1954)

"Parīzes Dievmātes katedrāle 

vēlā pēcpusdienā“ (1902)

"Zirgs, jātnieks un klauns“

(1943/1944)



"Zaļā svītra" vai "Matisa kundze"

(1905)

“Dzīves prieks" (1905/1906)

Fovisms darbos – Anrī Matiss (1869 - 1954)



Futūrisms (latīņu val. futurum – nākotne) – avangardisks 

mākslas virziens 20. gadsimta sākumā galvenokārt 

Itālijā un Krievijā. Futūrisms nākotnes mākslas vārdā 

noliedza tradicionālo kultūru, apspēlēja pilsētas un 

rūpniecības tēmas, kā arī tehniku. Futūristi centās 

attēlot kustību tās secīgos stāvokļos, izmantojot formu 

pārbīdi, krustošanos, saplūšanu, vairākkārtējus motīvu 

atkārtojumus.

Itālijā futūrisma virzienu glezniecībā pārstāvēja K. Karra, 

Dža. Balla, V. Bočoni un citi. Grupas idejiskais vadītājs 

un teorētiķis Bočoni par futūrisma galveno uzdevumu 

izvirzīja visa attēlojamā dinamizāciju, radot tam 

speciālus paņēmienus. 

Futūrisms...



Attēlojot objektu kustībā, vajadzēja mainīt tā kontūras

(piemēram, skrejošam zirgam jāattēlo nevis četras, bet 

divdesmit kājas), saskaldīt kopainas iespaidu, uzsverot 

ritmus, krāsu un gaismu pretstatījumus. Lai veiktu šo 

uzdevumu, mākslinieki izmantoja kubistu un krāsu 

kompozīcijās neoimpresionistu pieredzi.

Džakomo Balla „Dāma ar suni” (1912)

Futūrisms...



Lai attēlotu kustību, futūristi bieži izmantoja paņēmienu, ko 

paši dēvēja par „sumiltānismu” (vienlaicīgumu), t.i., 

tiecās to, kas palicis atmiņā, apvienot ar to, ko redzi -

tādēļ arī gleznā.

Umberto Bočoni „Zem Pergola 

Neapolē” (1914)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Umberto_Boccioni_002.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Umberto_Boccioni_002.jpg


Futūrisma mākslinieki 

dedzīgi meklēja jaunus 

paņēmienus kustības 

attēlošanai. Viņi tiecās 

vizuāli „attēlot” smaržu, 

mēģināja ieviest

glezniecībā pilsētas 

trokšņus. 

Umberto Bočoni „Ielas troksnis 

pārņem namu” (1911)

Futūrisms...



Kubisms visagrāk un visā pilnībā attīstījās Parīzes 

avangarda ietvaros laikā no 1907. – 1914. gadam un 

turpinājās līdz pat 20. gs. vidum. 

Kubisma radītāji bija spāniešu izcelsmes mākslinieks 

Pablo Pikaso un franču gleznotājs Žoržs Braks u.c. 

Kubisms...Kubisms...



Kubistu ģeometrizācija tiecās pēc izteikti patstāvīgas 

kompozīcijas, kurā tēloto objektu pazīmes tika izvēlētas un 

attiecinātas tā, lai nekādā ziņā nevarētu rasties vizuālās 

realitātes ilūzija, lai gleznā tās ierastie pazīšanas kritēriji 

nebūtu manāmi. 

Kubisti tiecās skatītāju piespiest skatīt gleznu vienīgi kā 

cilvēka darinājumu, kā krāsu un formu sadalījumu uz 

plaknes, atsevišķus elementus pēc iespējas pretrunīgāk 

attiecinot, lai aizkavētu to sakļaušanos par vienotu realitātes 

attēlu. 

Apjomi gleznā tika modelēti ar tumšākiem un gaišākiem 

krāsu toņiem tā, lai nesaglabātos priekšstats par vienotu, no 

kāda konkrēta gaismas avota atkarīgu gaismēnu.

Kubisms...



Kubisms darbos – Pablo Pikass (1881-1973)

“Aviņonas meitenes“ (1907)

“Mātes un dēls “ 

(1938)



Kubisms darbos – Žoržs Braka

“Terasa“ (1907) “Ģitārists “ (1911)



Sirreālisms (no franču val. – surréalité - pāri realitātei 

stāvošs, absolūtais reālisms) sākumā bija literārs 

virziens. 20. gadsimta 20. gadu sākumā Parīzes 

literātu grupa (L. Aragons, P. Eliārs u.c.).

Māksliniekam savā mākslā jāatgriežas pie dabas, taču 

nevajag to atdarināt fotogrāfiski precīzi, bet gan jāliek 

lietā sava radošā fantāzija, tā dabā saskatāmo 

izpaužot caur savu emocionālo izjūtu prizmu. 

Sirreālisms...



Sirreālisma glezniecībā izdalās divi novirzieni:

1) abstraktais sirreālisms, kas iespaidojies no kubisma 

un abstrakcionisma izteiksmes līdzekļiem 

(abstraktajām formām, figūrām, līnijām) un tehnikām. 

To pārstāvēja H. Miro, P. Klē u.c. mākslinieki;

2) figurālais sirreālisms (Ī. Tangī, R. Magrits, S. Dalī 

u.c.). Apvienojās un saplūda kopā vistiešākais 

naturālisms un visfantastiskākās vīzijas, cilvēciskas 

būtnes un fantastiskākie radījumi, un tas viss -

visbiežāk uz kādas nereālas, iluzioniskas (šķietamas) 

telpas fona.

Sirreālisms...



Salvadors Dalī (1904-1989)

“Sapņa cēlonis – bites lidināšanas apkārt 

granātābolam vienu sekundi pirms 

pamošanos“ (1944)

“Svētā Jāņa no krusta vīzija“ 

(1955)

“Meditatīvā roze “ 

(1958)

“Ģeopolitiskais bērns vēro jauna 

cilvēka dzimšanu “ (1943)



Veiksmi ieskaites darbā! 


