
33LATVIEŠU STRĒLNIEKU BATALJONU ORGANIZĀCIJAS KOMITEJA

VĒSTURE
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LATVIEŠU STRĒLNIEKU BATALJONU 
ORGANIZĀCIJAS KOMITEJAS IZVEIDOŠANA UN 

DARBĪBA BATALJONU FORMĒŠANAS POSMĀ, 
1915. GADA JŪLIJS–DECEMBRIS

Raksts ir veltīts nozīmīgai Pirmā pasaules kara un Latvijas vēstures epizodei, par ko trūkst detalizētu 
un ideoloģiski neitrālu pētījumu – latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanai Krievijas armijas sastāvā. 
Balstoties uz Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentiem, preses materiāliem un laikabiedru 
atmiņām, rakstā aplūkota Latviešu strēlnieku bataljonu Organizācijas komitejas izveidošana, 
darbība un veikums bataljonu formēšanas procesā. Raksta pirmajā daļā latviešus strēlnieku 
bataljonu dibināšana skatīta plašākā militāro un politisko notikumu kontekstā, bet otrajā daļā 
aplūkoti svarīgākie pasākumi, ko laikā no 1915. gada jūlija līdz decembrim īstenoja Organizācijas 
komiteja, lai nodrošinātu bataljonu formēšanu.
Atslēgvārdi: Pirmais pasaules karš, Krievijas armija, latviešu strēlnieki.

Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšana 

Pirmā pasaules kara militārās norises Latvijas teritoriju un tās iedzīvotājus 
skāra jau kara pirmajās dienās: Baltijas guberņu iedzīvotājus intensīvāk nekā 
citās provincēs mobilizēja Krievijas armijā, ostas pilsētas Ventspils un Liepāja 
cieta apšaudēs no Vācijas karakuģiem un aviācijas uzlidojumos. Tieši pirms 
simt gadiem – 1915. gada pavasarī – frontes līnija no Austrumprūsijas bija 
atvirzījusies līdz Kurzemes guberņai: aprīļa vidū sākās Vācijas karaspēka 
ofensīva Lietuvas ziemeļrietumos, 18. aprīlī vācieši sasniedza Jelgavu, 24. 
aprīlī ieņēma Liepāju.1 Trīs mēnešus vēlāk Krievijas armijas augstākā vadība 
deva atļauju dibināt latviešu brīvprātīgo karaspēka vienības. Šis lokāla mēroga 
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notikums nevarēja mainīt karadarbības gaitu, kas visa 1915. gada laikā attīstījās 
Krievijai nelabvēlīgi: gada sākumā Krievijas spēki atkāpās no Austrumprūsijas, 
maijā Vācijai un Austroungārijai izdevās pārraut fronti Galīcijā un jūlijā, lai 
izvairītos no ielenkuma un iztaisnotu fronti, Krievija sāka atkāpšanos no 
Polijas, kas ar katastrofāliem zaudējumiem turpinājās līdz septembrim.

Latviešu strēlnieku bataljonu formēšanu Krievijas armijas sastāvā iespējamu 
padarīja tie unikālie militārpolitiskie apstākļi, kas Baltijā izveidojās 1915. gada 
pavasarī. Aprīļa beigās Krievijas armijai izdevās apturēt vācu ofensīvu Lietuvā 
un Kurzemē, bet situācija saglabājās draudīga: vācu spēki Kurzemē atradās pie 
Ventas, Lietuvā – pie Šauļiem un Kauņas, tūkstošiem Kurzemes iedzīvotāju 
devās bēgļu gaitās, Rīgā notika iestāžu un uzņēmumu evakuācija. Situācija 
frontē dramatiski pasliktinājās jūlijā, kad, Krievijas karaspēkam atkāpjoties 
no Galīcijas un Polijas, Vācija atsāka uzbrukumu Baltijā. Dažās dienās vācieši 
ieņēma Saldu, Kuldīgu, Ventspili, Dobeli un Tukumu, 8. jūlijā – Šauļus, 19. 
jūlijā – Jelgavu. Tieši laikposmā no 1915. gada aprīļa līdz jūlijam latviešu 
pilsoniskajā sabiedrībā nobrieda ideja par latviešu vienību formēšanu, un bija 
iespējams veikt nepieciešamos priekšdarbus šīs idejas īstenošanai. Pirmkārt, ja 
Krievijas karaspēks nebūtu atkāpies līdz Baltijas guberņām vai, vēl jo vairāk, ja 
Vācijas uzbrukums Kurzemē aprīlī nebūtu apturēts, visticamāk, šāda ideja pat 
netiktu nopietni izskatīta. Otrkārt, karadarbībai nonākot līdz Baltijai, latviešu 
pilsoniskās sabiedrības elite izmantoja situāciju, kurā tās stratēģiskie mērķi – 
stiprināt latviešu politiskās un saimnieciskās pozīcijas – sakrita ar Krievijas 
armijas taktiskajām interesēm – maksimāli izmantot vietējo iedzīvotāju 
patriotismu, lai stabilizētu fronti Baltijā. Treškārt, kara apstākļos Baltijā 
mainījās iekšpolitisko faktoru kompozīcija un nozīme – par prioritārām kļuva 
Krievijas militārās intereses, turpretim Baltijas guberņu civilās administrācijas 
un vācbaltiešu elites ietekme mazinājās, ļaujot īstenot ieceres, kas miera laikā 
nebūtu iedomājamas. 

Tomēr situācijas attīstība frontē nebija vienīgais priekšnoteikums, lai 
Krievijas armijas vadība 1915. gada vasarā atļautu veidot īpašus latviešu 
militāros formējumus; svarīga nozīme bija diviem precedentiem. Pirmkārt, 
Krievijas armijas sastāvā jau pirmajā kara gadā cīnījās pēc nacionālās piederības 
principa veidoti formējumi: 1914. gada rudenī Kaukāza frontē tika izveidotas 
armēņu brīvprātīgo družīnas, bet 1915. gada janvārī Dienvidrietumu frontē 
saformēts poļu leģions. Par armēņu vienībām latviešu prese ziņoja tikai 
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garāmejot,2 bet par poļu militāro formējumu interese bija daudz nopietnāka. 
Sevišķu uzmanību tam veltīja Jelgavas laikraksts “Sadzīve”, kam bija savs 
korespondents Varšavā Jēkabs Birgers. Poļu leģiona izveidošanu atspoguļoja 
kā sevišķu Krievijas valdības labvēlību un uzsvēra, ka vienībā kā brīvprātīgie 
tiek uzņemti tikai poļi, arī virsnieki būs poļu tautības un lietota tiks poļu 
valoda; tāpat ievērību guva ziņas, ka vienību formēs “Poļu leģiona organizācijas 
komiteja”, leģionam būs pašam savs karogs un no citām Krievijas armijas 
vienībām atšķirīgs formastērps.3 Otrkārt, 1915. gada pavasarī vācu ofensīvas 
laikā salīdzinoši augstas kaujas spējas demonstrēja divi latviešu zemessargu 
bataljoni, izpelnoties komandieru atzinību un vietējās sabiedrības ievērību. 
Kara sākumā no Kurzemes un Vidzemes guberņās mobilizētiem zemessargiem 
bija saformētas 13 darba rotas, ko nodeva Daugavgrīvas cietokšņa komandanta 
rīcībā galvenokārt nocietinājumu izbūves darbu veikšanai; rudenī rotas 
pārformēja, astoņas no tām pārveidojot par apbruņotām zemessargu 
darba rotām, kopskaitā apmēram 2000 zemessargu. 1915. gada martā, lai 
pastiprinātu Liepājas un Rīgas virziena aizsardzību, no astoņām apbruņotajām 
darba rotām saformēja 1. un 2. Daugavgrīvas cietokšņa apvienoto zemessargu 
darba rotu bataljonu, ko ieskaitīja ģenerālmajora Alekseja Potapova (Алексей 
Степанович Потапов) grupas sastāvā un nosūtīja uz Liepāju. Martā un aprīlī 
abi bataljoni ar kaujām Lietuvas ziemeļos atkāpās uz Kurzemi, kur 19.–20. 
aprīlī piedalījās vācu uzbrukuma atvairīšanā pie Jelgavas.4

Jau 1915. gada aprīlī, kad Rīgas–Šauļu aizsardzības līnijas pastiprināšanai 
Jelgavā ieradās 19. armijas korpuss, līdz korpusa komandierim infantērijas 
ģenerālim Vladimiram Gorbatovskim (Владимир Николаевич 
Горбатовский) nonācis kādas latviešu studentu grupas ierosinājums 
formēt latviešu izlūku un sakaru vienības, bet politisku iemeslu dēļ šis 
priekšlikums esot noraidīts.5 Visticamāk, minēto grupu vadīja Krišjānis 
Glīzdiņš – Rīgas Politehniskā institūta students, kurš vēlāk kļuva par 
vienu no aktīvākajiem Latviešu strēlnieku bataljonu Organizācijas 
komitejas locekļiem. Jelgavā K. Glīzdiņš bija nodibinājis sakarus ar 
A. Potapovu, kurš atbalstīja ideju par latviešu militāro formējumu veidošanu. 
17. maijā Jelgavā notika latviešu sabiedrisko organizāciju rīkota manifestācija 
par godu pilsētas aizstāvēšanai, kurā uzrunas teica Kurzemes gubernators 
Sergejs Nabokovs un ģenerālmajors A. Potapovs kā “krievu armijas augstākais 
priekšstāvis” Jelgavā. 19. maijā par manifestāciju ziņoja latviešu preses 
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izdevumi: Rīgas laikraksti “Dzimtenes Vēstnesis” un “Līdums” sniedza tikai 
vispārīgu manifestācijas aprakstu,6 bet Jelgavas laikraksti “Jaunās Latviešu 
Avīzes” un “Sadzīve” sevišķi atzīmēja A. Potapova runu, kurā ģenerālis izcēla 
latviešu zemessargu bataljonu cīņassparu un nozīmi kaujā pie Jelgavas.7 

Latviešu vienību formēšanas ideju augstākā līmenī spēja pacelt latviešu 
sabiedrisko darbinieku grupa, kas 19. maijā Rīgā sarīkoja pirmo zināmo 
šim jautājumam veltītu apspriedi. To sasauca Valsts domes deputāts Jānis 
Goldmanis, kurš pēc tam, lielā mērā pateicoties savam politiskajam statusam, 
kļuva par ievērojamāko latviešu strēlnieku bataljonu organizatoru, lai gan ir 
pamats uzskatīt, ka viņš nebija šīs idejas autors, katrā ziņā ne vienīgais. Vēlāk 
J. Goldmanis apgalvoja, ka ideja radusies viņam kopā ar otru latviešu deputātu 
Valsts domē Jāni Zālīti.8 Citu laikabiedru atmiņās minētais liek domāt, ka 
ideja par latviešu vienību formēšanu radusies Rīgas sabiedrisko darbinieku, 
namsaimnieku un uzņēmēju aprindās, kas jau pirms kara aktīvi darbojās 
latviešu saimniecisko un politisko pozīciju stiprināšanā; zināmākie šīs grupas 
pārstāvji bija advokāts Gustavs Ķempelis, uzņēmējs Spricis Paegle un agronoms 
Vilis Skubiņš.9 Savukārt cits Organizācijas komitejas loceklis jelgavnieks Jānis 
Brumelis raksta, ka ideja par latviešu karaspēka vienībām radusies Jelgavā, vērojot 
Krievijas armijas atkāpšanos un latviešu zemessargu bataljonu panākumus. Ar 
attiecīgu ierosinājumu J. Brumelis esot vērsies vispirms pie Krievijas ierēdņiem 
Jelgavā, pēc tam pie J. Goldmaņa, kurš šo ideju uzņēmis ar sajūsmu.10 19. maija 
sapulcē bez jau minētajiem J. Goldmaņa, J. Zālīša, G. Ķempeļa, V. Skubiņa un 
J. Brumeļa piedalījās arī advokāti Arveds Bergs un Voldemārs Zāmuels, nodokļu 
inspektors Ernests Kanels, inženieris Arnolds Priedītis, Liepājas pilsētas 
domes priekšsēdētājs Teodors Breikšs, kredītiestāžu vadītāji Zigfrīds Anna 
Meierovics un Georgs Seskovs, Daugavgrīvas garnizona virsnieki kapteinis 
Kārlis Baltiņš un praporščiks Ludvigs Bolšteins, atvaļinātais kapteinis Kārlis 
Aizups un students Krišjānis Glīzdiņš.11 Pilns sapulcē piedalījušos personu 
skaits un saraksts nav zināms, bet J. Goldmanis norāda, ka bija sapulcējušies 
ap 30 cilvēku.12

19. maija sapulcē tika nolemts lūgt augstākās militārās vadības atļauju 
dibināt latviešu vienības (družīnas) Krievijas armijas sastāvā, šim uzdevumam 
veidojot īpašu organizācijas komiteju. Sapulces dalībnieki pilnvaroja J. 
Goldmani sagatavot attiecīgu lūgumrakstu, ko iesniegt Krievijas armijas 
augstākajam virspavēlniekam, Ģenerālštāba priekšniekam un Ziemeļrietumu 
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Vēstule no Augstākā virspavēlnieka štāba Ziemeļrietumu frontes štāba priekšniekam 
A. Guļevičam, kas pievienota J. Goldmaņa iesniegumam. Vēstulē teikts, ka augstākais 
virspavēlnieks piekrīt latviešu brīvprātīgo družīnu dibināšanai. 2015. gada 29. maijs. 

LVVA, 4254. f., 1. apr., 609. l., 3. lp. 
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frontes virspavēlniekam. Organizatorisku jautājumu tālāka risināšana 
tika uzticēta trim sapulces dalībniekiem – J. Goldmanim, G. Ķempelim un 
K. Glīzdiņam. Lūgumraksts tika sagatavots trīs eksemplāros, ko 28. maijā 
parakstīja J. Goldmanis. Krievijas armijas augstākajam virspavēlniekam 
lielkņazam Nikolajam Nikolajevičam Baranovičos lūgumrakstu iesniedza 
J. Goldmanis,13 Ziemeļrietumu frontes virspavēlniekam infantērijas 
ģenerālim Mihailam Aleksejevam (Михаил Васильевич Алексеев) Sedļecā – 
A. Potapovs (viņš arī piedalījās lūgumraksta teksta sastādīšanā), bet 
Ģenerālštāba priekšniekam infantērijas ģenerālim Mihailam Beļajevam 
(Михаил Алексеевич Беляев) Petrogradā – K. Glīzdiņš.14 Jau nākamajā dienā – 
29. maijā J. Goldmaņa iesniegums no Augstākā virspavēlnieka štāba tika pārsūtīts 
Ziemeļrietumu frontes štāba priekšniekam ģenerālleitnantam Arsēnijam 
Guļevičam (Арсений Анатольевич Гулевич). Lūgumrakstam pievienotā 
vēstulē teikts, ka augstākais virspavēlnieks pret latviešu brīvprātīgo družīnu 
dibināšanu izturas labvēlīgi, bet Ziemeļrietumu frontes virspavēlniekam to 
uzdots realizēt tikai tādā gadījumā, ja viņš pats tam piekrīt.15 

Par Krievijas augstākās militārās vadības reakciju uz J. Goldmaņa 
lūgumrakstu 20. gs. 30. gados rakstīja viens no šo notikumu lieciniekiem 
bijušais Augstākā virspavēlnieka štāba sevišķu uzdevumu virsnieks 
latvietis Andrejs Peka (Pekka). Viņu ar J. Goldmaņa iesniegumu 1915. gada 
vasarā iepazīstināja Augstākā virspavēlnieka štāba priekšnieks infantērijas 
ģenerālis Nikolajs Januškevičs (Николай Николаевич Янушкевич). 
Lūgumrakstam bija pievienots izraksts no Ministru kabineta sēdes 
protokola, kurā atspoguļotas debates saistībā ar J. Goldmaņa lūgumu, un 
Ministru kabineta kancelejas atsauksmes. A. Peka raksta, ka atsauksmes 
bija ļoti negatīvas – ar slēdzienu, ka nacionālo karaspēka vienību, jo sevišķi 
latviešu bataljonu, formēšana ir ne tikai nevēlama, bet pat ļoti bīstama 
no valsts interešu un politiskā viedokļa. Priekšniecības uzdevumā arī 
A. Peka sagatavojis atsauksmi, kas, pēc visa spriežot, bijusi latviešu bataljonu 
idejai labvēlīga.16 Vienlaikus A. Peka uzsver, ka Augstākā virspavēlnieka štābs 
bija no valsts pārvaldes iestādēm, to skaitā no Kara ministrijas un Ministru 
kabineta, pilnīgi neatkarīga institūcija, kas pakļāvās tikai augstākajam 
virspavēlniekam un caram. Turklāt attiecības starp štābu un valdību bija tik 
sliktas, ka civilās varas pretenzijas nevarēja iespaidot armijas vadības viedokli, 
tādēļ jautājumā par latviešu strēlnieku bataljonu formēšanu izšķirošs ir 
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bijis atbalsts Baranovičos (Augstākā virspavēlnieka štābā), nevis iebildumi 
Petrogradā.17

Tā kā Augstākā virspavēlnieka štābs pret latviešu vienību formēšanu 
bija noskaņots labvēlīgi, jautājuma izšķiršana bija atstāta Ziemeļrietumu 
frontes virspavēlnieka M. Aleksejeva ziņā. Sagatavot ziņojumu par latviešu 
sabiedrisko darbinieku lūgumu tika uzdots pulkvedim Viktoram Kosjakovam 
(Виктор Антонович Косяков) “kā vietējo apstākļu pazinējam”. Kā norāda 
G. Ķempelis, izmantojot sakarus Ziemeļrietumu frontes štābā, A. Potapovam 
izdevies nokārtot, ka lūguma izvērtēšana tiek uzticēta tieši V. Kosjakovam, kurš 
1915. gada sākumā bija A. Potapova komandētās nodaļas štāba priekšnieks un 
pret latviešiem tikpat labvēlīgi noskaņots kā pats A. Potapovs.18 V. Kosjakovs 
ziņojumu frontes virspavēlniekam M. Aleksejevam iesniedza 1915. gada 
15. jūnijā. Ziņojumā bija pausts atbalsts latviešu brīvprātīgo vienību formēšanai, 
kā piemēru minot Daugavgrīvas zemessargu bataljonus un 20. korpusa 
29. divīzijas (saformēta galvenokārt no latviešiem) cīņas Austrumprūsijā.19 
V. Kosjakovs norādīja, ka latviešu vienības būtu sevišķi lietderīgas tieši Baltijā 
un tās nevajadzētu pārcelt uz citiem karadarbības rajoniem. Cita starpā, 
V. Kosjakovs minēja, ka latvieši nepārvalda krievu valodu un apdzīvotajām 
vietām dod savus nosaukumus, kam nav nekā kopīga ar vācu nosaukumiem 
ofi ciālajās topogrāfi skajās kartēs. Tāpat ziņojumā atspēkotas bažas, ka latviešu 
vienību formēšana radītu politiska rakstura draudus.20 

1915. gada jūnija beigās J. Goldmanis saņēma uzaicinājumu ierasties 
Ziemeļrietumu frontes štābā Sedļecā. Atgriezies no Sedļecas 4. jūlijā, 
J. Goldmanis informēja, ka ģenerālis M. Aleksejevs ir nolēmis atļaut dibināt 
latviešu brīvprātīgo vienības.21 Lai gan attiecīgu pavēli frontes virspavēlnieks 
izdeva tikai 19. jūlijā (J. Goldmani par to informēja 24. jūlijā), jau jūlija sākumā 
Rīgā tika veikti priekšdarbi bataljonu formēšanai, to skaitā izvidota Pagaidu 
organizācijas komiteja 15 cilvēku sastāvā ar J. Goldmani kā priekšsēdētāju un 
J. Zālīti un G. Ķempeli kā priekšsēdētāja biedriem. Tika nolemts, ka bataljonus 
formēs Daugavgrīvas cietoksnī komandanta ģenerālmajora Ivana Miončinska 
(Иван Андреевич Миончинский) vadībā. Vienā no latviešu sabiedrisko 
darbinieku un virsnieku sanāksmēm, kas jūlija pirmajās dienās notika 
G. Ķempeļa dzīvoklī, tika nolemts aicināt rakstniekus Ati Ķeniņu un Kārli 
Skalbi sarakstīt uzsaukumu par latviešu vienību dibināšanu, ko parakstītu 
Valsts domes deputāti J. Goldmanis un J. Zālītis.22 Jūlijā sākumā vietējā presē 
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V. Kosjakova ziņojums Ziemeļrietumu frontes virspavēlniekam M. Aleksejevam. 
1915. gada 15. jūnijs. LVVA, 4254. f., 1. apr., 639. l., 115., 116. lp.
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parādījās ziņas, ka drīzumā tiks organizētas latviešu brīvprātīgo vienības, turklāt 
minētas bija diezgan precīzas nianses, lai gan ofi ciāli tās vēl nebija apstiprinātas. 
“Līdums” jau 8. jūlijā ziņoja, ka J. Goldmanis ir saņēmis augstākā virspavēlnieka 
atļauju dibināt latviešu pulku, kam pamatā būs divi Daugavgrīvas zemessargu 
bataljoni. Laikraksts informēja, ka pulkā varēs iestāties brīvprātīgie un latviešu 
virsnieki no citām armijas vienībām, pulkam būs karogi ar uzrakstiem latviešu 
valodā un īpaša krūšu nozīme, ko izstrādās latviešu mākslinieki.23 11. jūlijā 
visai plašu izklāstu sniedza arī “Valmieras Ziņotājs”, kur, cita starpā, norādīts, 
ka “par tālāku rīcību pie leģiona sastādīšanas spriedīs sevišķa sapulce, kuru 
nākošās dienās no latviešu sabiedrisko darbinieku vidus saaicinās Rīgā”24.

Detalizēta vienošanās par bataljonu formēšanu tika panākta Ziemeļrietumu 
frontes štābā Sedļecā, uz kurieni drīz pēc J. Goldmaņa atgriešanās Rīgā (4. 
jūlijā) devās G. Ķempelis un I. Miončinska adjutants kapteinis Kārlis Baltiņš. 
Galvenais sarunu partneris frontes štābā bija minētais pulkvedis V. Kosjakovs. 
G. Ķempelis raksta, ka uz Sedļecu aizvedis jau izstrādātu noteikumu projektu; 
divu trīs sēžu laikā tas izskatīts un panākta vienošanās par galīgo variantu. 
Arī K. Baltiņš norāda, ka pret viņu iepriekš sagatavoto projektu gandrīz 
nekādu iebildumu nav bijis un galīgais variants pieņemts dažu dienu laikā.25 
Tiesa, laikabiedru atmiņās fi gurē viedoklis, ka latviešu sabiedriskie darbinieki 
reizē ar bataljonu dibināšanu izvirzījuši arī politiska rakstura prasības, bet 
tieši sarunās Sedļecā no tām nācies atteikties.26 Ādolfs Klīve raksta, ka šādas 
prasības gatavojusi ar G. Ķempeli saistītā grupa, bet neatkarīgi no tās J. 
Goldmanis vienojies ar Krievijas armijas vadību vēl pirms politisko prasību 
izstrādāšanas.27 Pirms sarunām Sedļecā laikrakstā “Līdums”, kas bija saistīts ar 
A. Klīves minētajām aprindām, cita starpā, teikts: “Latviešu pulks ir simbols, 
ka pret Vāciju karo arī latviešu nācija (…). Tikai lielajai, vecajai poļu tautai un 
latviešiem doti savi pulki. [..] Latviešiem gan nav pašu vēsturiskas pagātnes, 
viņiem ir maz sabiedrisku darbinieku, sevišķi politiķu, tautas pašas arī ir par 
maz, lai viņa tiktu pie tādas ievērības kā poļi un somi, kuriem dod plašas vietējās 
reformas. Tomēr tagad latviešus mana vairāk kā citas Krievijas tautas.”28

Sarunu rezultāts Ziemeļrietumu frontes štābā bija “Pagaidu noteikumi par 
latviešu strēlnieku bataljoniem”, kas noteica bataljonu formēšanas principus, 
komplektēšanas kārtību, sastāvu, pakļautību un galvenos uzdevumus. 
Noteikumi paredzēja, ka bataljonu formēšanai jāizveido Organizācijas 
komiteja, un regulēja komitejas sastādīšanas kārtību, uzdevumus, tiesības un 
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pienākumus.29 24. jūlijā Ziemeļrietumu frontes štāba priekšnieks A. Guļevičs 
informēja J. Goldmani Petrogradā, ka frontes virspavēlnieks M. Aleksejevs 
19. jūlijā ir izdevis pavēli par pirmo divu latviešu strēlnieku bataljonu 
formēšanu.30 

Organizācijas komitejas izveidošana un latviešu 
strēlnieku bataljonu formēšana

“Pagaidu noteikumi par latviešu strēlnieku bataljoniem” noteica, ka 
Organizācijas komiteju (turpmāk OK) vada priekšsēdētājs, kuru ieceļ 
Ziemeļrietumu frontes virspavēlnieks. Priekšsēdētājam ir jāizvēlas OK 
sastāvs, ko pēc tam apstiprina frontes virspavēlnieks. Arī OK locekļu 
nomaiņa bija jāsaskaņo ar frontes virspavēlnieku.31 Par OK priekšsēdētāju 
tika iecelts J. Goldmanis, bet tās sastāva izvēle bija atstāta latviešu sabiedrisko 
darbinieku ziņā. Tomēr OK komplektēšana noteikumos minētajā kārtībā 
izrādījās problemātiska un praksē netika īstenota. Noteikumi paredzēja, 
ka komitejā jābūt 30 locekļiem, kas pārstāv 30 lielākās latviešu biedrības.32 
G. Ķempelis norāda, ka kara laikā tā arī neizdevās izdibināt, kuras ir tās 30 
lielākās latviešu biedrības, kam būtu jādeleģē savi pārstāvji OK. Reizē ar 
latviešu strēlnieku bataljonu noteikumu projektu G. Ķempelis un K. Baltiņš 
uz Ziemeļrietumu frontes štābu aizveda arī iepriekš sastādītu OK iespējamā 
sastāva sarakstu. Tajā bija iekļautas 15 personas, kuras jau iepriekš bija 
piedalījušās apspriedēs par bataljonu formēšanu: minētie J. Goldmanis, 
J. Zālītis, G. Ķempelis, A. Bergs, V. Zāmuels, V. Skubiņš, J. Brumelis, G. Seskovs, 
Z. A. Meierovics, T. Breikšs, A. Priedītis, E. Kanels, K. Glīzdiņš, kā arī 
agronoms Jānis Bisenieks un atvaļinātais ģenerālmajors Jēkabs Plūme.33 24. 
jūlijā telegrammā J. Goldmanim A. Guļēvičs informē, ka armijas augstākais 
virspavēlnieks latviešu strēlnieku bataljonu formēšanai ir atļāvis izveidot 
Pagaidu organizācijas komiteju tādā sastāvā, kāds norādīts G. Ķempeļa 
iesniegtajā sarakstā.34

1915. gada 26. jūlijā laikrakstos tika publicēts pirmais OK paziņojums, ar 
kuru izbraukušie komitejas locekļi tika aicināti nekavējoties atgriezties Rīgā, 
jo “deputātam J. Goldmanim atļauts atvērt pagaidu organizācijas komiteju 
brīvprātīgo pieņemšanai”35. 28. jūlijā laikraksti publicēja J. Goldmaņa un J. Zālīša 
parakstīto uzsaukumu “Pulcējaties zem latviešu karogiem!”, līdzās norādot, ka 



45LATVIEŠU STRĒLNIEKU BATALJONU ORGANIZĀCIJAS KOMITEJA



46 KĀRLIS ZEMĪTIS



47LATVIEŠU STRĒLNIEKU BATALJONU ORGANIZĀCIJAS KOMITEJA

Pagaidu noteikumi par latviešu strēlnieku bataljoniem. 
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brīvprātīgo pieņemšana sāksies 30. jūlijā.36 Tajā pašā dienā Rīgā notika pirmā OK 
sēde, kurā tika izveidota brīvprātīgo pieņemšanas komisija. Atbilstoši “Pagaidu 
noteikumiem” komisijas sastāvā bija jābūt diviem OK locekļiem, ārstam un 
militārpersonai.37 Komisijā iekļāva G. Ķempeli (priekšsēdētājs), V. Zāmuelu 
(priekšsēdētāja vietnieks), kapteini K. Baltiņu un ārstu Ādamu Butuli. Vēlāk 
K. Baltiņu komisijā nomainīja poručiks Andrejs Peka, bet Ā. Butuli – ārsts 
Jānis Jankovskis. Komisija izstrādāja brīvprātīgo pieņemšanas noteikumus; 
bataljonos varēja pieteikties vīrieši vecumā no 17 līdz 35 gadiem, pieļaujot 
izņēmumus tikai ar bataljona komandiera atļauju.38 30. jūlijā laikrakstos 
jau lietišķākā formā tika publicēts aicinājums latviešu jauniešiem un vīriem 
iestāties strēlnieku bataljonos, piesakoties “uzņemšanas komisijas birojā” 
Rīgā, Tērbatas ielā 1/3, Latviešu izglītības biedrības telpās.39 Pirmajā dienā 
izsludinātais komisijas darba laiks bija vien trīs stundas, bet jau 31. jūlijā OK 
informēja, ka brīvprātīgo pieņemšana notiks no pulksten desmitiem līdz 
astoņiem vakarā.40

Pirmajās dienās brīvprātīgo aktivitāte bija ļoti augsta, kas, iespējams, pat 
pārsteidza bataljonu organizatorus. Laikraksti ziņoja, ka pieņemšanas komisija 
Rīgā ir pilnībā nodarbināta un tai trūkst darbinieku. 1. augustā OK informēja, 
ka ir pieteicies ļoti daudz brīvprātīgo un komisijai ir grūtības veikt tik liela 
brīvprātīgo skaita pierakstīšanu.41 2. augustā lasāms, ka lielais brīvprātīgo 
skaits liek OK paplašināt darbību un pieņemt darbā vairākus jaunus ierēdņus.42 
Šos ierēdņus nācās algot, turklāt brīvprātīgo pieņemšanas procesā radās 
vēl citi izdevumi, tādēļ turpmāk presē bieži parādījās OK lūgumi bataljonu 
vajadzībām ziedot līdzekļus. 4. augustā OK ziņoja, ka pieņemšanas komisija 
ir aizvadījusi grūtu darbdienu – tā kā brīvprātīgo skaits ir liels, komisijas 
darbā nepieciešams vēl kāds ārsts.43 28. septembrī komitejas paziņojumā pat 
parādījās informācija, ka “līdzšinējais bataljonos uzņemto kareivju skaits jau 
sen pārsniedz tos apmērus, kādos sākumā bija nodomāts dibināt latviešu 
bataljonus”44. Tomēr paralēli šīm ziņām presē arvien tika publicēti aicinājumi 
pieteikties bataljonos un paziņojumi par jaunu brīvprātīgo pieņemšanas 
punktu atvēršanu ārpus Rīgas. 

Pieņemšanas komisija reģistrēja brīvprātīgos, pārbaudīja viņu veselības 
stāvokli un gādāja par pieņemto personu izmitināšanu un uzturēšanu līdz 
nosūtīšanai uz bataljonu formēšanas vietu. Par katru brīvprātīgo tika aizpildīta 
aptaujas veidlapa, kurā norādīja galvenos personas datus. Anketu aizpildīja trīs 
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Ziemeļrietumu frontes štāba priekšnieka A. Guleviča telegramma J. Goldmanim, kurā 
viņš informē, ka frontes virspavēlnieks M. Aleksejevs 19. jūlijā ir izdevis pavēli par pirmo 

divu latviešu strēlnieku bataljonu formēšanu. 1915. gada 24. jūlijs. 
LVVA, 4254. f., 1. apr., 609. l., 2. lp.
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eksemplāros: viens palika OK rīcībā, otru sūtīja uz Ģenerālštābu Petrogradā, 
bet trešais līdz ar karadienestā pieņemto personu nonāca pie bataljona 
vadības, kas to tālāk sūtīja uz kara apriņķa štābu. Organizācijas komitejai bija 
uzdots arī ievākt ziņas par brīvprātīgo tikumību45 jeb, kā precizē G. Ķempelis, 
politisko uzticamību, tādēļ pieņemšanas komisijā tika izveidots informācijas 
birojs, ko vadīja OK piekomandētais Ģenerālštāba sevišķu uzdevumu virsnieks 
poručiks A. Peka, kurš ievāca informāciju ne tikai OK, bet arī frontes štāba 
vajadzībām.46 Jāatzīmē, ka Pirmā pasaules kara laikā A. Peka Ziemeļu frontē 
vadīja izlūkošanas aģentūru, tiesa, šos pienākumus viņš sāka pildīt ne agrāk kā 
1915. gada otrajā pusē.47

Visintensīvākais darbības posms pieņemšanas komisijai bija pirmajos batal-
jonu formēšanas mēnešos. Jūlijā pieņemšanas komisija sanāca divas reizes (abās 
pēdējās mēneša dienās), augustā un septembrī – gandrīz katru dienu, attiecīgi 
28 un 24 reizes. Šajā periodā latviešu strēlnieku bataljonos tika pieņemta lielākā 
daļa brīvprātīgo –  5113, proti, jūlijā 472, augustā 3351, septembrī 1290 brīv-
prātīgo. Līdz 1915. gada beigām pieņemšanas apjomi saruka: oktobrī 
pieņemšanas komisija 10 reizēs pieņēma 345 brīvprātīgos, novembrī 
14 reizēs – 518, bet decembrī deviņās reizēs – 316 brīvprātīgos. Pavisam 
1915. gadā latviešu strēlnieku bataljonos iestājās 6292 brīvprātīgie. Visa 
1916. gada laikā bataljonos pieņēma tikai 1800 brīvprātīgo, bet OK darbība 
tobrīd vairs neaprobežojās tikai ar bataljonu formēšanu.48 

Spriežot pēc OK paziņojumiem presē, brīvprātīgo pieņemšanas pirmajās 
dienās joprojām valdīja zināma neskaidrība par bataljonu formēšanu. 31. jūlija 
paziņojumos teikts, ka brīvprātīgo pieņemšana turpināsies ne ilgāk kā līdz 
7. augustam.49 Tomēr jau 1. augustā “Dzimtenes Vēstnesī” lasāms, ka „komiteja 
ar uzņemšanas [pieņemšanas] komisiju darbosies nenoteiktu laiku”50. 
3. augustā sekoja atkārtoti paziņojumi, ka pieteikšanās turpināsies līdz 
7. augustam, kad sāks darboties kroņa rekrūšu pieņemšanas kara komisijas: 
“Jaunākajās Ziņās” uzsvērts, ka “brīvprātīgo pieņemšana var notikt tikai līdz 
minētam datumam,” savukārt “Līdumā” paskaidrots, ka visi, kas tiek iesaukti 
kā rekrūši 7. augustā, var pieteikties arī kā savvaļnieki jeb brīvprātīgie latviešu 
strēlnieku bataljonos.51 4. augustā “Dzimtenes Vēstnesis” atkārtoti šīs ziņas 
atspēkoja: “Izpaudums, ka komisijas darbība nobeidzama 7. augustā, nav 
patiess. Komisija darbosies, kamēr vien pieteiksies brīvprātīgie, tomēr lietas 
labā ir, ka darbus veic ātrāk, lai pasteidzinātu bataljonu sastādīšanu.”52 7. 
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Organizācijas komitejas izdota apliecība M. Antonam, kurā norādīts, ka viņš kā 
komitejas pilnvarnieks tiek sūtīts uz Valmieru, lai tur gādātu par brīvprātīgo pieteikšanos 
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augustā bija izsludināta 1896. gadā dzimušo jauniešu iesaukšana karadienestā, 
un, iespējams, OK centās piesaistīt tieši šīs auditorijas uzmanību, tomēr 
nevar izslēgt, ka zināmu neskaidrību par bataljonu nākotni radīja situācijas 
pasliktināšanās frontē un pārbīdes karaspēka augstākajā vadībā. 4. augustā 
tika nolemts likvidēt Ziemeļrietumu fronti, tās vietā izveidojot Ziemeļu un 
Rietumu frontes. Visas likvidētās frontes virspavēlnieka pilnvaras attiecībā uz 
latviešu strēlnieku bataljoniem un Organizācijas komiteju pārgāja Ziemeļu 
frontes virspavēlnieka kompetencē. Par Ziemeļu frontes virspavēlnieku tika 
iecelts infantērijas ģenerālis Nikolajs Ruzskis (Николай Владимирович 
Рузский). Līdz ar karaspēka atkāpšanos augustā pārcēlās arī augstākie štābi: 
Augstākā virspavēlnieka štābs – no Baranovičiem uz Mogiļevu, Ziemeļrietumu 
(Ziemeļu) frontes štābs – no Sedļecas uz Baranovičiem, pēc tam uz Pleskavu.53

Atsevišķi incidenti tiešām varēja liecināt, ka reorganizācija frontes vadībā 
sāk negatīvi ietekmēt latviešu strēlnieku bataljonu formēšanas gaitu un 
apdraud bataljonu turpmāko pastāvēšanu. Augusta beigās aizkavējās atļauja 
par 4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona formēšanu, lai gan bija pieņemts 
nepieciešamais skaits brīvprātīgo. Jūlijā Sedļecā G. Ķempelis un K. Baltiņš ar 
frontes vadību vienojās par astoņu latviešu strēlnieku bataljonu formēšanu, 
reizē saskaņojot visu astoņu bataljonu nosaukumus; 1. Daugavgrīvas un 
2. Rīgas bataljons bija dibināti 3. augustā, 3. Kurzemes – 13. augustā. Atļauja 
par 4. bataljona formēšanu tika saņemta septembra sākumā pēc G. Ķempeļa 
un A. Pekas vizītes frontes štābā, tiesa, tobrīd štābu nodarbināja citas, daudz 
svarīgākas problēmas: karadarbības negatīvā attīstība Polijas un Lietuvas 
teritorijā, karaspēka atkāpšanās un štābu reorganizācija.54 Septembra pirmajā 
pusē uz Ziemeļu frontes virspavēlnieka štābu tika izsaukts 1. Daugavgrīvas 
latviešu strēlnieku bataljona komandieris kapteinis Rūdolfs Bangerskis. Kā 
raksta R. Bangerskis, štābā viņu iztaujāja par latviešu nodomiem, veidojot 
bataljonus, par tautas noskaņojumu un brīvprātīgo sastāvu. Štāba priekšnieks 
ģenerālmajors Mihails Bončs-Brujevičs (Михаил Дмитриевич Бонч-
Бруевич) uzdevis R. Bangerskim sagatavot rakstisku ziņojumu par minētajiem 
jautājumiem un instrukciju par latviešu strēlnieku bataljonu izmantošanas 
iespējām frontē. R. Bangerskis ziņojumu saskaņojis ar OK locekļiem 
G. Ķempeli un V. Skubiņu un 10. septembrī kopā ar instrukciju nosūtījis uz 
Ziemeļu frontes štābu.55 Kā norāda G. Ķempelis, latviešu strēlnieku bataljonu 
formēšana un pastāvēšana tobrīd bija nopietni apdraudēta, bet briesmas 
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Privāta rakstura vēstule, ko G. Ķempelis nosūtīja M. Antonam, – pirmā, kas rakstīta 
uz sevišķas veidlapas ar iespiestu latviešu strēlnieku bataljonu Organizācijas komitejas 
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izdevies novērst, pateicoties R. Bangerska pūlēm. Tiesa, septembrī OK 
saņēma ziņu par plāniem trīs jau saformētos bataljonus pārvietot uz Pleskavas 
guberņu. Pēc G. Ķempeļa domām, tas varēja nozīmēt bataljonu likvidācijas 
sākumu. Tomēr Ziemeļu frontes virspavēlnieka štābā G. Ķempelim un J. 
Plūmem izdevies pārliecināt štāba priekšnieku M. Bonču-Brujeviču mainīt 
lēmumu un bataljonu formēšanu turpināt Rīgā.56 

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko Organizācijas komitejai nācās 
risināt latviešu strēlnieku bataljonu formēšanas procesā, bija virsnieku 
un instruktoru štata komplektēšana. “Pagaidu noteikumos” bija noteikts, 
ka “bataljoni formējami no latviešiem – brīvprātīgajiem,” bet “bataljonu 
papildināšanai ar komandējošo sastāvu uz tiem tiek nozīmēti un pārcelti 
latviešu virsnieki un apakšvirsnieki – gan latvieši, gan krievi, kuri izteikuši 
šādu vēlēšanos un pārvalda latviešu valodu,” kā arī “uz bataljoniem no 
armijas var tikt pārcelti pēc pašu vēlēšanās latvieši – brīvprātīgie”57. Jāatzīmē, 
ka Organizācijas komiteja sākotnēji izplatīja nedaudz kļūdainu noteikumu 
interpretāciju. 1. augusta OK paziņojumā teikts, ka “arī tie, kuri jau kalpo 
armijā, var izstāties no saviem pulkiem un iestāties mūsu bataljonos”58. Trīs 
dienas vēlāk OK precizēja, ka no citām Krievijas armijas vienībām uz latviešu 
bataljoniem ar komandiera atļauju var pāriet tikai apakšvirsnieki, jefreitori un 
tie, kas dienestā iestājušies kā brīvprātīgie.59 Nākamajā dienā komiteja vēlreiz 
atkārtoja noteikto kārtību: “Tā kā ienācis daudz pieprasījumu par iestāšanos 
no dažām karaspēka daļām latviešu bataljonos, komiteja ar šo paziņo, ka 
latviešiem, kas jau izpilda karaklausību, jāgriežas pie savas kara priekšniecības 
dēļ attiecīgas atļaujas”60. Acīmredzot jau augustā karavīru līmenī bataljoniem 
vēlamā kustība bija sākusies, turpretim virsnieku pāriešana uz latviešu 
strēlnieku bataljoniem notika gausi. Pirmos bataljonus formēja Daugavgrīvas 
cietokšņa garnizona virsnieki: kapteinis K. Baltiņš un praporščiki L. Bolšteins 
un K. Zumbergs. Pirmie komandieri tika iecelti krietni pēc bataljonu formālās 
dibināšanas: 1. bataljonam – 12. augustā, 2. – 29. augustā, 3. – 15. septembrī, t. 
i., mēnesi pēc dibināšanas.61 Virsnieku sastāva komplektēšanas problēmas var 
skaidrot gan ar vispārējo stāvokli armijā un frontē (karaspēks nemitīgi atkāpās, 
virsnieku štats nebija aizpildīts arī citās vienībās), gan ar latviešu virsnieku 
nezināšanu vai raizēm par personisko karjeru. Lai risinātu virsnieku trūkumu, 
komiteja laikrakstos publicēja aicinājumus latviešu virsniekiem pārnākt uz 
latviešu strēlnieku bataljoniem,62 kā arī pati tos meklēja un lūdza pārcelt. Šis 
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process bija laikietilpīgs, jo komitejai nācās sarakstīties ar attiecīgo vienību 
štābiem un daudzkārt saskarties ar nevēlēšanos sadarboties.63 

Brīvprātīgo pieņemšanas punktu darbība ārpus Rīgas

Jau ar pirmajām darbības dienām OK sāka veidot brīvprātīgo pieņemšanas 
tīklu Vidzemes guberņā un pilsētās, kur kara dēļ koncentrējās lielāks skaits 
latviešu. 30. jūlijā OK izdeva apliecību zvērinātam advokātam Mārtiņam 
Antonam, norādot, ka viņš kā komitejas pilnvarnieks tiek sūtīts uz Valmieru, 
lai tur gādātu par brīvprātīgo pieteikšanos un nosūtīšanu uz Rīgu.64 1915. 
gada 1. augustā OK ziņoja, ka tiek atvērti pirmie brīvprātīgo pieņemšanas 
punkti ārpus Rīgas – Cēsīs un Valmierā, kur, līdzīgi kā Rīgā, OK vajadzībām 
tika izmantotas telpas, kurās darbojās bēgļu apgādāšanas nodaļas. Valmierā 
brīvprātīgos pieņēma M. Antons, Cēsīs – kapteinis K. Aizups.65 2. augustā OK 
ziņoja par lēmumu atvērt pieteikšanās punktus Valkā, Skrīveros un Pļaviņās 
– vietējo bēgļu apgādāšanas biroju telpās,66 3. augustā – Tērbatā un Pleskavā 
arī bēgļu apgādāšanas biroju telpās.67 6. augustā pieņemšanas punktu sarakstu 
papildināja Petrograda (pie Valsts domes deputātiem J. Goldmaņa un J. 
Zālīša), Vitebska (bēgļu apgādāšanas nodaļā) un Rēvele (Latviešu biedrībā), 
kā arī tika precizēts, ka Valkā brīvprātīgie var pieteikties Latviešu krājaizdevu 
kases telpās pie grāmatveža J. Lielbikša.68 

Valmierā brīvprātīgo pieņemšana sākās 4. augustā, un 6. augustā pirmā 
brīvprātīgo grupa svinīgi no pilsētas parka tika pavadīta uz dzelzceļa staciju, 
lai dotos uz Rīgu.69 Jau 5. augustā Rīgā bija ieradušies brīvprātīgie no Cēsīm, 
Valkas un Petrogradas.70 Par citu pieņemšanas punktu darbības sākumu 
tik precīzu datu nav. 13. augustā OK paziņojumos ir uzskaitīti pieteikšanās 
punkti – Cēsīs, Valkā, Valmierā, Petrogradā, Vitebskā un Rēvelē, trūkstot 
iepriekš izziņotajiem punktiem Skrīveros, Pļaviņās, Pleskavā un Tērbatā.71 25. 
augustā sarakstu papildināja Limbaži, Smiltene un Pleskava.72 4. septembrī 
OK ziņoja, ka ar skolotāja J. Alkšņa un vietējās inteliģences gādību brīvprātīgo 
pieņemšanas punkts ir izveidots Jaunlaicenē,73 bet 5. septembrī informēja, 
ka agronomam E. Baueram ir izdota pilnvara veidot brīvprātīgo pieteikšanās 
punktu Rankā.74 Presē publicētajos sarakstos ilgāku laiku nebija minēts 
pieteikšanās punkts Tērbatā, par kura plānoto atvēršanu komiteja informēja 
jau augusta pašā sākumā. Ziņas par brīvprātīgo pieņemšanas punktu darbību 
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Skrīveros un Pļaviņās nedz presē, nedz citos avotos tā arī neparādījās, kas 
liek domāt, ka tur pieņemšanas punkti netika izveidoti. To var skaidrot ar šo 
apdzīvoto vietu atrašanos ļoti tuvu frontei. 

OK neizveidoja brīvprātīgo pieņemšanas punktus vairākās lielākās 
apdzīvotās vietās Vidzemes guberņā un neizvērsa darbību Vitebskas guberņā 
– Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķos. Par “neapgūto” Vidzemes 
guberņas daļu OK jau 1915. gada augustā izrādīja interesi, aicinot vietējos 
sabiedriskos darbiniekus Biržos (Madonā), Gulbenē un Alūksnē iesaistīties 
latviešu strēlnieku bataljonu organizēšanas lietā – vērsties pie OK, lai saņemtu 
pilnvaras brīvprātīgo pieņemšanai un ziedojumu vākšanai,75 bet nav liecību, ka 
šis aicinājums būtu guvis atsaucību. Līdz septembra vidum pieteikšanās punkti 
bija izveidoti arī Mazstraupē, Stāmerienā, Rūjienā un Maskavā.76 Turpmāk 
jaunus pieteikšanās punktus vairs neatvēra, atsevišķās vietās mainījās tikai 
OK pilnvarnieki, piemēram, pēc 1915. gada oktobra, kad Rīgu pameta vairāki 
OK locekļi, V. Zāmuels kļuva par vienu no pilnvarniekiem Tērbatā, bet Z. 
A. Meierovics – Maskavā. Atsevišķās vietās OK pilnvarnieku darbība tika 
paplašināta, izveidojot birojus, kuros strādāja vairāki darbinieki. Piemēram, 
birojs bija nepieciešams komitejas priekšsēdētājam J. Goldmanim Petrogradā 
(tur viņam kā Valsts domes deputātam jau bija sava kanceleja), OK birojs tika 
izveidots arī Tērbatā, kur ilgstoši bija dislocēts latviešu strēlnieku rezerves 
bataljons un tika formēts 4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonos.

Pieņemšanas punkti ārpus Rīgas būtībā veica priekšdarbus brīvprātīgo 
pieņemšanai bataljonos, jo galīgo lēmumu par katru brīvprātīgo pieņēma 
galvenā komisija Rīgā. Pieņemšanas punktos mazākās apdzīvotās vietās pietika 
ar vienu Organizācijas komitejas pārstāvi, bet lielākos centros, piemēram, 
Valmierā, vismaz intensīvākajā darbības posmā brīvprātīgos pieņēma 
komisija, kas bija veidot pēc galvenās pieņemšanas komisijas parauga.77 
Viens no iemesliem, kādēļ OK tik steidzīgi ķērās pie šo pieteikšanās punktu 
organizēšanas, bija pārvietošanās ierobežojumi, kas bija noteikti frontes tuvumā 
un apgrūtināja brīvprātīgo nokļūšanu Rīgā. Ja brīvprātīgais bija novērtēts kā 
dienestam derīgs, OK pārstāvis paturēja viņa pasi, pretī izsniedzot “likumīgu 
apliecību braukšanai uz Rīgu”78. Tā kā ārsta klātbūtne pieņemšanas punktos 
bija retums, brīvprātīgo atbilstību dienestam profesionāli varēja noteikt tikai 
pieņemšanas komisija Rīgā. Tādēļ reizēm gadījās, ka uz pieņemšanas komisiju 
Rīgā nosūtīja dienestam nepiemērotas personas. Par šādu problēmu liecina 
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Organizācijas komitejas vēstule M. Antonam Valmierā, kurā lūgts neizsniegt atļaujas 
braukšanai uz Rīgu tiem, kuri vēlas iestāties, bet “pēc izskata ir slimīgi jeb mazgadīgi”, kā 

arī sievietēm. 1916. gada 14. janvāris. LVVA, 4254. f., 1. apr., 609. l., 123. lp.
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Organizācijas komitejas pilnvarnieku iesūtītie pārskati par astoņu brīvprātīgo 
pieņemšanas punktu – Cēsu, Valmieras, Valkas, Rēveles, Smiltenes, Jaunlaicenes, 

Rūjienas un Limbažu – darbību 1915. gadā. LVVA, 5434. f., 1. apr., 667. l., 1.–17. lp.
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OK 1916. gada 14. janvāra vēstule M. Antonam Valmierā, kurā lūgts neizsniegt 
atļaujas braukšanai uz Rīgu tiem, kuri vēlas iestāties, bet “pēc izskata ir 
slimīgi jeb mazgadīgi”79. 1. aprīlī OK aizrādījumu atkārtoja stingrākā formā: 
“Tā kā Organizācijas komitejā pastāvīgi no pieņemšanas punktiem ierodas 
brīvprātīgie ar redzamām vainām, kā arī jaunāki par septiņpadsmit gadiem, 
caur ko pieņemšanas komisija tiek apgrūtināta ar liekiem darbiem, Latviešu 
strēlnieku bataljonu Organizācijas komiteja lūdz uz priekšu tādus brīvprātīgos 
nepieņemt.”80

Vēl viena problēma, kas radās brīvprātīgo pieņemšanas procesā, bija 
dokumentu pazušana. Kad pilnvarnieks pieteikšanas punktā pieņēma 
brīvprātīgos un izsniedza tiem caurlaides braucienam uz Rīgu, paralēli uz 
Rīgu tika nosūtīti brīvprātīgo personu dokumenti. Reizēm dokumenti Rīgā 
pienāca ar kavēšanos vai nepienāca vispār,81 gadījās arī, ka pieņemšanas 
komisija Rīgā brīvprātīgo atzina par dienestam nederīgu, un noraidītais 
kandidāts atgriezās vietā, kur bija pieteicies, bet dokumenti vai nu aizkavējās, 
vai pazuda ceļā no Rīgas.82 Šķiet, šāda veida sarežģījumi atkārtojās bieži, un 
komitejas pilnvarnieki daudzkārt uz Rīgu sūtīja lūgumus noraidīto brīvprātīgo 
dokumentus izsūtīt laikus, lai nav jāgaida vairākas nedēļas. Nereti tikai ilgākas 
sarakstes rezultātā komitejas darbinieki konstatēja, ka dokumenti neglabājas 
vienā vai otrā punktā, bet ir pazuduši.83 Varēja gadīties, ka pieņemšanas 
komisijas noraidītajam kandidātam savus dokumentus nācās gaidīt ļoti ilgi. 
Piemēram, 1916. gada 5. februārī komisija par nederīgu dienestam atzina 
brīvprātīgo Jāni Teteri, kurš bataljonos bija pieteicies Maskavā 1. februārī; 
spriežot pēc sarakstes starp OK biroju Rīgā un pilnvarnieku Maskavā, pat trīs 
mēnešus vēlāk (2. aprīlī) J. Tetera dokumenti vēl nebija nonākuši Rīgā.84

OK pilnvarnieki, kuri organizēja un vadīja brīvprātīgo pieņemšanas 
punktus ārpus Rīgas, regulāri sniedza atskaites par viņiem uzticēto punktu 
darbību. 1916. gadā tika ieviesta prakse darbības pārskatu atskaites formā 
iesūtīt OK Rīgā par katru aizvadīto mēnesi. Lai gan brīvprātīgo un ziedojumu 
uzskaiti pilnvarnieki veica jau no darbības sākuma, pirmo atskaiti OK 
pieprasīja tikai 1916. gada sākumā. 19. janvārī OK darbvedis K. Glīzdiņš visiem 
pilnvarniekiem izsūtīja pieprasījumu iesūtīt pārskatu par darbu aizvadītajos 
mēnešos, sākot no pilnvaras izdošanas dienas līdz 1916. gada 1. janvārim.85 
Pārskatā bija jānorāda: 1) cik brīvprātīgo pieteikušies un nosūtīti uz Rīgu; 
2) cik ziedojumu saņemts – gan naudas izteiksmē, gan materiālās vērtībās; 
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3) cik līdzekļu iegūts no sarīkojumiem, ja tādi notikuši ar pieņemšanas 
punkta gādību; 4) kā pavadīti brīvprātīgie un kāds par to radies vispārējais 
iespaids; tāpat arī tika lūgts minēt citas ziņas, kas būtu noderīgas pilnīgam 
pārskatam par OK darbību.86 Spriežot pēc turpmākās sarakstes starp OK un 
tās pilnvarniekiem, pārskatu nosūtīšana uz Rīgu un datu apkopošana noritēja 
ar sarežģījumiem. 19. februārī K. Glīzdiņš vairākiem pilnvarniekiem izsūtīja 
atkārtotu pieprasījumu, bet 20. februārī OK presē publicēja paskaidrojumu, ka 
ne visi pilnvarnieki ir iesūtījuši datus par viņiem uzticēto pieņemšanas punktu 
darbību, tādēļ pārskats par 1915. gadu aizkavējas. OK norādīja, ka pārskats tiek 
gatavots iesniegšanai “kara iestādēs”, bet vienlaikus komiteja jūt pienākumu 
par savu darbību informēt arī sabiedrību, kas komiteju pabalstot ar bagātīgiem 
ziedojumiem.87

Latvijas Valsts vēstures arhīva Kara muzeja fondā glabājas OK pilnvarnieku 
iesūtītie pārskati par astoņu brīvprātīgo pieņemšanas punktu – Cēsu, 
Valmieras, Valkas, Rēveles, Smiltenes, Jaunlaicenes, Rūjienas un Limbažu – 
darbību 1915. gadā. Tā kā nebija noteiktas atskaites formas, katrs pilnvarnieks 
Organizācijas komitejai nosūtīja pārskatu pēc saviem ieskatiem, pārsvarā 
brīvā tekstā latviešu valodā, gan rokrakstā, gan drukā, cits lietišķi un kodolīgi, 
cits plašākos, pat emocionālos iztirzājumos. Piemēram, OK pilnvarnieks 
Rēvelē vietējās Latviešu biedrības priekšnieks D. Rozenfelds vairāku lapu 
garajā pārskatā galvenokārt pauda sašutumu par viņam uzticētā brīvprātīgo 
pieteikšanās punkta nodošanu citas personas pārziņā, bet OK prasītos datus 
apkopoja vienā nelielā tabulā.88 Jaunlaicenes pieņemšanas punkta vadītājs 
J. Alksnis savā atskaitē atzina, ka ziedojumu summu, ko pēdējā reizē nosūtījis 
Organizācijas komitejai, vairs skaidri neatminas, un arī kāda ziedojumu vācēja 
Krūmiņa kunga nodoto ziedojumu apmērus J. Alksnis nevarēja nosaukt.89 
Turpretim Smiltenes brīvprātīgo pieņemšanas punkta vadītājs advokāts Oto 
Vītols sniedza ļoti precīzu un detalizētu pārskatu, norādot brīvprātīgo skaitu, 
ziedojumu summu un visas mantiskās vērtības reālos skaitļos un aptuvenā 
naudas izteiksmē.90

Organizācijas komiteja gādāja, lai pieņemšanas punkti tiktu izveidoti 
lielākajos Vidzemes centros, kur bija gaidāma liela brīvprātīgo atsaucība, 
bet mazākos miestos tie veidojās pēc atsevišķu personu iniciatīvas, un 
procesam drīzāk bija gadījuma raksturs. Attiecīgi atšķīrās arī pieteikšanās 
punktu devums gan brīvprātīgo skaita, gan ziedojumu apmēra ziņā. 
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1915. gada piecos mēnešos no Valkas uz Rīgu tika nosūtīti 737 brīvprātīgie, 
no Cēsīm – 595, no Rēveles – 235 brīvprātīgie.91 Par datiem no Valmieras nav 
pilnīgas skaidrības. Atskaitē Organizācijas komitejai M. Antons norāda, ka 
1915. gada 6. augustā no Valmieras uz Rīgu devās pirmā brīvprātīgo grupa 
– ap simt cilvēku, bet pārskata periodā pavisam pieņemti 329 brīvprātīgie. 
Vienlaikus M. Antons atzīmē, ka, būdams spiests bieži aizbraukt no Valmieras, 
jau rudenī savas prombūtnes laikā brīvprātīgo pieņemšanu uzticējis Latviešu 
bēgļu apgādāšanas komitejas darbvedim J. Druvam.92 Viņš komitejai nosūtīja 
atsevišķu atskaiti, rakstot, ka pavisam ir pieņēmis 353 brīvprātīgos.93 Ņemot 
vērā Valmieras atrašanās vietu, lielumu un bēgļu pieplūdumu, brīvprātīgo 
atsaucība tur varēja būt līdzīga kā Cēsīs un Valkā, turklāt augsta brīvprātīgo 
aktivitāte Valmierā bija jau pirmajās pieņemšanas dienās. Tādēļ, visticamāk, 
M. Antona un J. Druvas dati ir jāsummē kopā: pieņemot, ka M. Antona uzrādītajā 
skaitā (329) ir iekļauts arī pirmais simts brīvprātīgo, no Valmieras uz Rīgu 
1915. gadā tika nosūtīti 682 brīvprātīgie. 

Tajā pašā periodā no Smiltenes uz Rīgu tika nosūtīti 28 brīvprātīgie, no 
Limbažiem – 11, no Jaunlaicenes – seši, bet no Rūjienas – tikai viens.94 Tā 
kā mazākās apdzīvotās vietās pieņemšanas punkti radās individuālu iniciatīvu 
rezultātā, vairāki no tiem sāka funkcionēt krietni vēlāk nekā lielākos centros. 
Piemēram, Smiltenē brīvprātīgos pieņēma no 1., Rūjienā – no 4., bet Limbažos 
– no 6. septembra.95 Pieņemšanas punktu vadītāji minēja arī citas problēmas, 
kas ietekmēja brīvprātīgo skaitu, piemēram, pilnvarnieks Limbažos P. Ramanis 
norāda, ka apkārtnē ir neērti satiksmes ceļi.96 Savukārt pilnvarnieks Rūjienā 
P. Murīts secina, ka vīri nemaz tik ļoti negrib pieteikties dienestā, bet tad, 
ja iesauc mobilizācijas kārtībā, brauc uz Valmieras apriņķa komisiju un cer, 
ka tur atzīs par dienestam nederīgiem; ja kara komisija tomēr atzīst par 
dienestam derīgu, tad turpat Valmierā iestājas latviešu strēlnieku bataljonos. 
Jāatzīmē, ka starp ziedojumiem, ko saņēma komitejas pilnvarnieks Rūjienā, 
bija arī Ziemassvētku dāvanas 58 latviešu strēlniekiem, kas varētu liecināt, ka 
no Rūjienas bataljonos iestājās vairāk nekā viens brīvprātīgais.97 

Ar brīvprātīgo pieņemšanas punktiem ārpus Rīgas Organizācijas komiteja 
jau pirmajās bataljonu formēšanas dienās spēja nodrošināt, ka bataljonos var 
iestāties daudz plašāks brīvprātīgo loks nekā tad, ja pieteikšanās būtu iespējama 
vienīgi Rīgā. No astoņiem aplūkotajiem pieņemšanas punktiem 1915. gadā 
uz Rīgu tika nosūtīti vairāk nekā divi tūkstoši brīvprātīgo.98 Tā ir trešā daļa 
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visu brīvprātīgo, ko 1915. gadā uzņēma latviešu strēlnieku bataljonos, tiesa, 
jāņem vērā, ka ne visus no tiem Rīgā atzina par dienestam derīgiem. Tāpat 
jāņem vērā, ka starp aplūkotajiem astoņiem bija tādi nozīmīgi centri kā Cēsis, 
Valmiera un Valka, tādēļ no šiem datiem nevar izdarīt secinājumus par visu 
pieņemšanas punktu kopējiem rādītājiem, tomēr minētie aprēķini uzskatāmi 
parāda, cik nozīmīgu pienesumu OK darbā deva pilnvarnieku tīkls un 
brīvprātīgo pieņemšanas punkti ārpus Rīgas.

Organizācijas komitejas darbības turpinājums 

1915. gada novembrī tika atļauta pārējo četru latviešu strēlnieku bataljonu 
formēšana. Pēc intensīvā darbības sākuma un lielā brīvprātīgo pieplūduma 
augustā un septembrī gada pēdējos mēnešos Organizācijas komitejas darbība 
ievērojami mainījās. Pirmkārt, samazinājās brīvprātīgo pieņemšanas apjomi, 
arvien vairāk karavīru uz latviešu strēlnieku bataljoniem pārnāca no citām 
Krievijas armijas vienībām un bataljonus sāka papildināt ar militārajā dienestā 
mobilizētiem zemessargiem.99 Otrkārt, izpildījusi primāro misiju, OK zaudēja 
sākotnējo vienotību: lielākā daļa komitejas locekļu pārcēlās uz Petrogradu, 
Maskavu, Pleskavu, Tērbatu un citām pilsētām, bet Rīgā palika tikai pieci; 
vienlaikus starp OK locekļiem radās nopietnas nesaskaņas, kas pieauga pat tik 
tālu, ka komitejas faktiskais vadītājs G. Ķempelis Rīgā pārmeta saviem kolēģiem 
Tērbatā un Petrogradā centienus pārņemt komitejas vadību.100 Tomēr tā vietā, 
lai sašaurinātu aktivitātes vai paralizētu darbību savstarpējos strīdos, OK 
pievērsās latviešu strēlnieku bataljonu apgādes problēmu risināšanai. Pamatā 
tas tika darīts ar ziedojumu vākšanas palīdzību: OK pieņēma un nogādāja 
ziedojumus bataljoniem, ar preses starpniecību popularizēja ziedošanu un 
informēja sabiedrību par strēlnieku vajadzībām.

Jau darbības pirmajās dienās OK funkciju nodrošināšanai Rīgā tika izveidots 
birojs, kur strādāja algoti darbinieki un no bataljoniem piekomandēti strēlnieki; 
1915. gada pēdējos mēnešos un 1916. gadā komitejas paspārnē veidojās jaunas 
struktūras. Gādājot par strēlniekiem trūkstošo apģērbu un inventāru, tika 
izveidotas šūšanas un remonta darbnīcas; ziedojumu vākšanas nolūkā OK 
izveidoja Sarīkojumu komisiju, kas organizēja saviesīgus pasākumus Rīgā un 
citās pilsētās.101 Ievērojams OK panākums bija Latviešu strēlnieku bataljonu 
apvienotās lazaretes izveidošana 1915. gada decembrī.102 1916. gada jūnijā 
OK dibināja Palīdzības fondu, kura mērķis bija sniegt materiālu atbalstu 
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ievainotiem un trūcīgiem latviešu strēlniekiem, ierīkot un uzturēt sanatorijas, 
patversmes un īpašas darbnīcas kara invalīdiem.103 Augustā Rīgas pilsēta 
kritušo strēlnieku apbedīšanai OK rīcībā nodeva Meža kapu teritoriju vairāk 
nekā 10 000 kvadrātmetru platībā, liekot pamatus Rīgas Brāļu kapiem,104 bet 
septembrī OK saņēma atļauju dibināt Latviešu strēlnieku pulku muzeju, ko 
1919. gadā pārdēvēja par Latvijas Kara muzeju.105 
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Kārlis Zemītis 

ORGANIZATIONAL COMMITTEE OF LATVIAN RIFLEMEN 
BATTALIONS: ESTABLISHMENT AND WORK DURING THE 

FORMATION OF BATTALIONS, JULY – DECEMBER 1915

During the First World War, in the spring and summer of 1915 when the war 
reached the Baltic provinces of the Russian Empire a group of Latvians - State 
Duma deputies and public fi gures set a goal to obtain permission to establish 
Latvian national volunteer units in the Russian army. Activities of the group were 
successful and on July 19 Commander of Russian Northwestern front ordered 
the formation of two Latvian rifl emen battalions. At the same time, the people 
from the initiative group formed a special Organizational Committee of Latvian 
rifl emen battalions, responsible for recruiting volunteers and organizing the 
formation of battalions. 
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Th e success of the group would not have been possible without an interest 
and help from the highest military command of the Russian army. Since the 
beginning of the year hostilities had been developing unfavourably for Russia, and 
commanders of the Army started to look for any possibility to stabilize the front 
or strengthen combat capabilities and boost the morale of troops at least in some 
sectors of the front. Th at is why the leadership of the Russian army welcomed the 
idea of local inhabitants forming their own national units (in the fi rst year of the 
war such units where allowed for the Armenians and the Poles). It is important to 
note that in time of war support from military administration was crucial, even if 
political leadership of the Empire or local authorities in the Baltic provinces were 
suspicious or against the idea.

In the beginning, the priority of Organizational Committee was to recruit as 
many Latvian volunteers as possible to form all eight rifl emen battalions allowed 
by the Commander of the Northwestern front. To achieve this goal Organizational 
Committee established a Recruitment Commission in Riga with around fi ft een 
branches in other towns and villages, mostly in Governorate of Livonia. Th e net 
of volunteer reception points and special representatives covered most of the 
Latvian inhabited area unoccupied by German troops, including some towns in 
neighboring governorates (Tallinn, Tartu, Pskov) and inland Russia (Moscow, 
Petrograd). It was very important considering the refugees and specifi c conditions 
in Riga – a partially evacuated front line city with restrictions of movement. 
In all, some 8,000 volunteers joined the battalions through the Recruitment 
Commission; most of them (almost 6,300) did it during the fi ve months of 1915. 
Th e next challenge was to provide newly formed battalions with Latvian offi  cers 
from other Russian army units, and starting from September 1915 it was one of 
the main tasks of the Organizational Committee. 

When volunteers’ activities decreased, Organizational Committee extended its 
functions: it made a signifi cant contribution supplying the battalions with clothing 
and equipment, and managed to implement some unforeseen projects with far-
reaching and even national importance, such as Latvian rifl emen battalions’ 
hospital, Riga’s Brothers Cemetery and Latvian War Museum. 
Key words: First World War, Russian Imperial Army, Latvian Rifl eman 
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