
Gaidot Lāčplēša dienu 

  

 Mūsu stāsts  

 par Latvijas vēsturi 



Vai zināt, ka gandrīz pirms simt 
gadiem mūsu vecuma skolēni  

ar ieročiem rokās aizstāvēja savu 
tēvu zemi, mūsu Latvijas valsti?  

  



Mūsu skolas muzejā  
pirms diviem gadiem 
nonāca šī fotogrāfija. 





 
 
 
 
 
 

Uzzinājām, ka  
Hermanis Zeibots,  

mūsu skolas bijušais skolotājs, 
bija Cēsu skolnieku rotas 

dalībnieks.  
 



Kas bija  
Cēsu pulka skolnieku rota? 

 Lai to uzzinātu, devāmies uz Valmieru.  



Valmieras ģimnāzija glabā daudzus Latvijas vēstures stāstus.  
Tur atradām atbildi… 



Skolotāja I. Amoliņa pastāstīja 
par Cēsu pulka  

skolnieku rotas izveidošanu. 



1919.gada maijā  
Valmieras reālskolas vingrošanas skolotājs Lukstiņš  

aicināja 70 skolniekus brīvprātīgi piedalīties Brīvības 
cīņās. Viņiem pievienojās 30 Cēsu reālskolas zēni.  

Visus ieskaitīja Cēsu pulkā un nosauca par  
Cēsu pulka skolnieku rotu. 



rota – 75 līdz 300 karavīri  
(parasti ap 100) 

pulks – 700 līdz 5000 karavīri 
(parasti ap 2500) 



Uzzinājām  
par Cēsu pulka  
skolnieku rotas karogu. 





Šeit mēs skolas svinību zālē 



Valmieras ģimnāzijas Svinību zālē  
piemiņas plāksne  

 
«TO DARĪJU ES. KO DARĪSI TU?». 

 
Tā veltīta bijušajiem audzēkņiem,  

kuri krita Latvijas  atbrīvošanas cīņās 
1919.gadā. 



Godinot varoņus, 
 Lāčplēša dienā  

Valmieras skolēni  
pie šīs piemiņas sienas 

 vienmēr noliek svecītes. 



Valmierā ir  vairākas vēsturiskas vietas,  
kas liecina par Cēsu skolnieku rotu. 





Pētījumu turpinājām Cēsīs 



Cēsīs, 
Palasta un Dārza ielas krustojumā 

atrodas   
piemineklis  

Cēsu skolnieku rotai.  
1919.gada 6.jūnijā pa šo ielu Cēsu 
pulka brīvprātīgo skolnieku rota 

aizgāja cīņā par dzimto zemi 
Latviju.  





Skolnieku rota piedalījās  
visās Cēsu pulka kaujās.  

Pirmā kauja 1919.gada 5.jūnijā notika 
uz Amatas upes tilta.  

  



Pirmajā kaujā krita skolnieks Edgars Krieviņš.  
Pēc nāves viņš tika apbalvots  

ar Lāčplēša Kara Ordeni.  
 



77 Cēsu skolnieku rotas karavīri  
par nopelniem Brīvības cīņās  

tika apbalvoti  
ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

 
 



Triju Zvaigžņu 
ordeni  

par varonību  
Brīvības cīņās 
Skolnieku rotā 

saņēma  
arī mūsu skolas 

skolotājs  
Hermanis Zeibots. 



Šajā foto skolotājs Hermanis Zeibots ar ģimeni –  
sievu Annu Matildi, meitu Rutu.  

 



Lepojamies  
ar mūsu skolas  skolotājiem  

un viņu veikumu  
ne tikai mūsu skolas,  
bet arī Latvijas labā!  



 
 
 
 
 

Prezentāciju veidoja:  
skolas muzejnieki  

Paula Marija Znatnaja, Kārlis Melderis, Sigita Dāldere, 
8.a kl. skolniece Adelīna Smirnova 

 
Konsultēja skolotājas Inguna Poga, Veronika Dzalbe 

 
2018.gada novembrī 


