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I PASAULES KARŠ  VĀCU FRONTĒ
Turpinot ielūkoties privāto kolekcionāru fotogrāfiju kolekcijās, 

šeit sniegts neliels ieskats, kādu redzēja Latviju un kara lauku 
I pasaules karā vācu armijas karavīri, kuru atstātās fotogrāfijas, at-
miņu albumi ik pa laikam nonāk internetā izsolēs. Ļoti ceru, ka šīs 
unikālās fotogrāfijas nonāk Latvijā – privātpersonu kolekcijās vai 
muzeju fondos. Diemžēl, nokļūstot tirgotāju rokās, mainot saimnie-
kus, daudzas fotogrāfijas zaudē precīzus datējumus, fotogrāfiju bijušo 
īpašnieku stāstus. Paliek attēla momentuzņēmums, interpretācijas 
par fotogrāfijā redzamo notikumu, priekšmetu, vietu.

I pasaules karš Latvijā sākas jau kara pirmajā dienā, kad vācu 
kara flotes kreiseris “Augsburg” apšauda Liepājas pilsētu un ostu. No 
brīža, kad 1915. gadā vācu karaspēks ieņem Kurzemi, Zemgali un 
Augšzemi, frontes līnija gar Daugavu apaug ar dažādām militārām 
būvēm ne tikai pie Rīgas, bet arī Daugavpils, Jēkabpils pusē un citās 
vietās. Interesanti ir atrast fotogrāfijas, kas rāda tam laikam jaunu, 
modernāku karošanas rīku un līdzekļu izmantošanu. Piemēram, 
aviācija, gaisa baloni, aviācijas apkarošanas līdzekļi u.c. Vienas sa-
jūtas pētniekiem un interesentiem rodas, lasot par tā laika notiku-
miem, citas, ja var ieraudzīt tā laika fotogrāfijas, kas šīs parādības ir 
fiksējušas. Arī šoreiz pateicība kolekcionāram Normundam Rečam 
par atļauju izmantot viņa savāktās fotogrāfijas.

Andris Tomašūns 

1. Pēc Kurzemes guberņas un tās galvaspilsētas Jelgavas ieņemšanas Austrumu 
frontē inspekcijas vizītē ierodas Vācijas ķeizars Vilhelms II. Pretī Jelgavas pilij 

1916. gada maijā notiek militāra parāde, ķeizars ierodas ar kuteri pa Lielupi
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2. Jelgava, militārā parāde par godu Vācijas ķeizaram Vilhelmam II

3. Vilhelms II apmeklē Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcu, pilsētas 
domnieki pie baznīcas sagaida viesi
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4. Vācu ieņemtajā Liepājā ieradusies Turcijas militārā delegācija

5. Vācu karavīru apmācība tiltu spridzināšanā Daugavpils frontē, uzspridzinātā 
tilta apskate 
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 6., 7. Daugavpils frontē 1916. gadā vācu būvēts 
dzelzsbetona nocietinājums
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8. Maskēts vācu lielgabals Daugavpils frontē

9. Daugavpils pusē fotografēts vācu “zenītlielgabals”, domāts 
lidmašīnu apkarošanai
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13. Zaļenieku muižā pie Jelgavas uzbūvēta ķegļu spēles vieta

10., 11., 12.  Vācu lidotāju vienība Nr. 22, bijusi pie Jelgavas 1916. gadā



150 VĒSTURES AVOTI

14., 15. 1917. gada septembra sākums, Daugavas forsēšana pa tiltu




