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Es esmu latviešu diasporas bērns. Piedzimu Amerikas Savienotajās Valstīs 
1957. gadā.  Vecāki mani sūtīja latviešu sestdienas skolā Ņūdžersijā, 
netālu no Ņujorkas. Problēmas sagādāja latviešu valodas gramatika, mājas 
darbi un mutiskie pārbaudījumi izglītības programmas nobeigumā, 
tomēr, kad 2000.gadā mani aicināja mācīt Latvijas vēsturi, ar sajūsmu 
piekritu. Vēsture ir mācību priekšmets, kas vienmēr ir mani interesējis. 
Diemžēl redzēju, ka ne visiem bija tāda interese par vēsturi kā man, 
turklāt bērniem nebija tādu  valodas zināšanu, kas veicinātu vēstures 
apguvi, tāpēc izveidoju materiālu “Latvijas vēsture dziesmās”.

Ikvienam latvietim svarīgi apzināties savas saknes, it īpaši svarīgi kopt 
latviskumu tālu no Dzimtenes – diasporā. Vēsture mani vienmēr ir 
interesējusi, un es vēlos padarīt vēstures mācīšanos interesantu mūsdienu 
jauniešiem. Vieglāk iemācīties dziedāt dziesmu, nevis atcerēties no galvas 
kādu prozas tekstu, turklāt latviešiem ir daudz dziesmu, kas tieši vai 
netieši saistītas ar kādu nozīmīgu vēstures posmu. Tā radās ideja – saistīt 
vēstures mācīšanos ar latviešu dziesmām.

Darba mērķis – sniegt priekšstatu par svarīgākajiem notikumiem un 
nozīmīgākajām personībām Latvijas vēsturē, saistot tos ar latviešu 
valodas, vēstures un mūzikas mācīšanu. Materiālus var izmantot gan 
pilnībā, hronoloģiski mācot Latvijas vēstures notikumus visa mācību 
gada garumā, gan kā arī atsevišķas idejas mācību stundu metodiskam 
papildinājumam. 

Lai veiksmīgi strādātu ar materiālu “Latvijas vēsture dziesmās”, skolēniem 
nepieciešamas labas latviešu valodas teorētiskās zināšanas un prasmes 
tās lietošanā. Izziņas tekstus skolēni var lasīt paši, vai klausīties skolotāja 
lasījumu. Dziesmu teksti izmantojami gan lasīšanas uzdevumiem, gan 
dota saite uz interneta resursiem, kur dziesmas noklausīties.

Materiālu var izmantot daudzveidīgi – piedāvājot skolēniem aktualizēt 
esošās zināšanas un tad strādāt ar tekstu un leksiku, klausīties dziesmas, 
vai arī dotos jautājumus izmantot nodarbības noslēgumā. Tematu 
padziļinātai izziņai aicinu izmantot arī vietnes: http://epupa.valoda.lv, 
tezaurs.lv, vesture.eu un citus avotus.

Ceru, ka šis būs vērtīgs mācību un metodiskais materiāls gan skolēniem, 
gan Latvijas vēstures skolotājiem.

Ar cieņu,
Mārtiņš Putenis
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1. Laika līnija, cilvēku ienākšana Latvijā
Ar ko sākt?

“Dievs, svētī Latviju!” ir Latvijas valsts himna. To dzied visos svarīgākajos latviešu sarīkojumos gan Latvijā, gan 
ārzemēs, un ar to ieteicams sākt Latvijas vēstures mācīšanu.  
Dziesmas vārdus var uzrakstīt vai nu uz tāfeles, vai uz lapām, kuras izdala skolēniem.
Nodarbības laikā var aicināt skolēnus nodziedāt dziesmu, var arī parādīt kādu tās ierakstu “youtube”:

• Latvijas himna papildināta ar dabas skatiem: https://www.youtube.com/watch?v=FblmDDBSPyo
• Latvijas Valsts himna Zviedrijas hokeja spēlē (2009): https://www.youtube.com/watch?v=dCOvL5fNNKU

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=PU4RW2a2nK0 skat.3.11.2018.

Dievs, svētī Latviju!

Dievs, svētī Latviju,
Mūs’ dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs’ Latvijā!

/Baumaņu Kārlis/

Lasi!

Laika līnija ir veids, kā grafiski parādīt notikumu secību. Vissenākie notikumi atrodas līnijas kreisajā pusē, 
visjaunākie notikumi –  līnijas labajā pusē.
Ļoti seni notikumi – tie, kas notika pirms vairākiem tūkstošiem gadu – notika laikā, ko mēs raksturojam 
ar vārdiem “pirms mūsu ēras” jeb “p.m.ē.” (“before our current era”).  Angļu valodā to rakstām šādi: “B.C.” 
(“before Christ”). Tātad, apzīmējumi „before our current era” un  “before Christ” ir sinonīmi jeb nozīmē 
vienu un to pašu.

300 200 100 0 100 200 300

Pirms Kristus dzimšanas (pr. Kr.)
vai pirms mūsu ēras (p.m.ē.)

Kristus 
dzimšana

Pēc Kristus dzimšanas (pēc Kr.)
vai mūsu ēra (m.ē.)

Nesenākus notikumus parasti apzīmē tikai ar gadu, piemēram, “2018.gads”. Ja tas varētu radīt neskaidrību, 
tad dažreiz pievieno burtus “m.ē.” (mūsu ēra”current era”). Latīņu valodā raksta  “A.D.” , kas nozīmē “Anno 
domini” ( “the year of our Lord”). Analoģiski – „current era” un „the year of our Lord” ir sinonīmi.

Veido laika līniju!

15 000 g. p.m.ē. visā Ziemeļeiropā bija ledus laikmets (“Ice age”). Latvijas teritorija bija pilnīgi pārklāta ar 
ledāju (“glacier”), kas bija vairāk nekā simts metru biezs. Nebija augu, nebija dzīvnieku, nebija cilvēku.

Ap 9.-11. g.t. p.m.ē. ieradās pirmie cilvēki, kas medīja ziemeļbriežus un citus dzīvniekus. Šo laiku var uzskatīt 
par akmens laikmeta (“stone age”) sākumu Latvijas teritorijā. Viņi meklēja, kur būtu labāka vieta medīšanai, 
zvejošanai un ogu lasīšanai. Latvijas teritorijā tika izveidotas nepastāvīgās apmetnes („seasonal settlements”).
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3.g.t. p.m.ē. Latvijas teritorijā ieradās somugri, kas vēlāk kļuva par mūsu ziemeļu kaimiņiem – lībiešiem 
(„Livonians”), igauņiem (“Estonians”) un somiem (“Finns”). Somugru ierašanās aizsāka bronzas laikmetu 
(“bronze age”), jo šajā laikā cilvēki sāka lietot bronzas darbarīkus, kas bija izturīgāki un asāki par akmens 
darbarīkiem. Attīstījās zemkopība. Ņemot vērā faktu, ka klimats kļuva vēsāks, cilvēki ievēroja, ka visu gadu var 
iztikt no zemkopības un var pārtikt no dzīvnieku valsts produktiem. Bronza bija grūti iegūstama,  jo izejvielas, 
no kurām iegūst bronzu – alva (“tin”) un varš (“copper”), nebija plaši izplatītas (Latvijas teritorijā ir pieejama 
tikai purva rūda, tātad, lai iegūtu izejvielas, tās bija jāiepērk).

3.g.t. p.m.ē. Latvijas teritorijā ieradās  baltu ciltis (balts), kas vēlāk kļuva par latviešiem un mūsu dienvidu 
kaimiņiem –  lietuviešiem („Lithuanians”) un prūšiem („Prussians”). Šo laiku var saukt arī par vēlo bronzas 
laikmetu. Balti ir indoeiropiešu tauta.

Ap 1000. g. p.m.ē iesākās dzelzs laikmets (“iron age”), jo šajā laikā cilvēki sāka lietot dzelzs darbarīkus, kas 
bija vieglāk pieejami un izturīgāki par bronzas darbarīkiem. Dzelzi varēja iegūt no jau minētās purva rūdas, 
ko veidoja rūsaina zeme. Sakarsējot rūsu ļoti augstā temperatūrā, varēja to pārvērst par dzelzi. Tā kā bija dzelzs 
darbarīki, arvien vairāk attīstījās zemkopība un lopkopība, jo bija vieglāk art zemi un cirst kokus.

Izskaidro vārdu nozīmi!

Tēvija
Diet
Senči

Ledus laikmets
Akmens laikmets
Bronzas laikmets

Dzelzs laikmets
Ledājs
Alva

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kas ir laika līnija? 
2. Kāds vēstures laikmets bija Latvijas teritorijā 10 000 g.  p.m.ē.?
3. Kad Latvijas teritorijā ienāca pirmie cilvēki? Kurā laikmetā tas bija?
4. Kad Latvijas teritorijā ienāca somugru tautas priekšteči? Kurā laikmetā tas bija?
5. Kad Latvijas teritorijā ienāca baltu tautas priekšteči? Kurā laikmetā tas bija?
6. Kāpēc bronza bija vērtīgāka par akmeni?
7. Kāpēc dzelzs bija vērtīgāka par bronzu?
8. Kura cilvēku nodarbošanās attīstījās akmens un bronzas laikmeta, bronzas un dzelzs laikmeta mijā?
9. Vai somugri ir latviešu tautas priekšteči?

Domā!

 Valdnieks piedzima 30. g.m.ē. un mira 70. g.m.ē. Cik vecs bija valdnieks, kad viņš mira? 
 Valdnieks piedzima 30. g. p.m.ē. un mira 25.g. m.ē. Cik vecs bija valdnieks, kad viņš mira? 
 Pētnieks atrod akmeni, kurā iekalta ziņa: “Ieradāmies šajā vietā 350. g.p.m.ē.”. Kas pētniekam ir zināms? 
 Baltu tautas ienāca Latvijas teritorijā ap 2000. g. p.m.ē. un vēl arvien tur dzīvo.  Cik ilgi baltu tautas šeit 

ir dzīvojušas? 
 Grieķu vēsturnieks Hērodots ir pirmais, kurš raksta par baltiem, nosaucot tos par neuriem. Viņa dzīves 

laiks ir no 484. līdz 425.gadam p.m.ē. Cik garu dzīvi Hērodots nodzīvoja?
Atbildes:

  40 

   55  

   ieraksts nav patiess – cilvēks, dzīvodams 350. g. p.m.ē., nezinātu, ka ēra mainīsies 

   apmēram 4019 gadus 

   59 gadus
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2. Baltu un somugru cilšu nostiprināšanās 
mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijās

Lasi!

Šodien mēs dzīvojam ērtās mājās, kas atrodas dažādās pilsētās. Mēs mācāmies skolās un iepērkamies veikalos, 
bet tā nav bijis vienmēr. 
Tā kā dzelzs darbarīki veicināja zemkopības un lopkopības attīstību, cilvēki varēja dzīvot vienā vietā ilgāku 
laiku. No ģimenēm izveidojās saimes – tie, kas dzīvoja vienā sētā (“homestead”), un ciltis (“tribes”) –  plašākas 
cilvēku grupas, kuras veidoja radi. Vairākas dziesmas to spilgti attēlo.

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=VdGFsCpMGYU   skat.3.11.2018.

Skaista mana brāļa sēta

Skaista mana brāļa sēta,
Tik cēlāi vietiņā.

Kuplis auga ozoliņis,
Pie bāliņa namdurvīm.

Strazdiņš dzieda galotnēi,
Lakstīgala pazarē.

Retam tādi tīrumiņi,
Kā manami brālītim.

Kalnā ievas balti zieda,
Lejā strauja upe tek.

Kalnā teku pušķotiesi,
Lejā balta mazgāties.    

/Latv.t.dz./

 Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=FkWz7TFflO0 skat.3.11.2018.

Sijā auzas, tautu meita

Sijā auzas, tautu meita,
Dod manami kumeļam.
Nesijāšu, ne es došu,
Netīk manam prātiņam.

Tam sijāšu, tam es došu,
Kas tīk manam prātiņam.
Kas tecēja manis dēļi
Lielu ceļa gabaliņ’.

Tautiet’s lūdza, bāliņš lūdza,
Abi lūdza kamanās.
Abiem diviem sirmi zirgi,
Izrakstītas kamanas.

Stundu stāvu domādama,
Kam lai sēžu kamanās?
Vai lai sēžu pie tautieša,
Vai pie sava bāleliņ’.

Labāk sēžu pie tautieša,
Ne pie sava bāleliņ’.
Tautiet’s vedīs visu mūžu,
Bāliņš mazu gabaliņ’.

/Latv.t.dz./
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Ar laiku cilvēkiem bija izdevīgi apvienoties vēl lielākās grupās. Izveidojās koka pilis (“fortresses”), kur dzīvoja 
cilts vadonis un  cilvēki varēja meklēt patvērumu tajās reizēs, kad uzbruka ienaidnieki. Salīdzinājumam ar 
Rietumeiropas attīstību lieti noder nocietinājumu attēli:

Bauskas pils  Āraišu ezerpils rekonstrukcija, 9.-10.gs.

Ap pilīm uz dzīvi apmetās amatnieki, piemēram, podnieki, kurpnieki, kalēji. Ar laiku ap pilīm izveidojās 
pilsētas. Kad vairākas pilsētas apvienojās,  izveidojās valstis, kuras dažreiz sauca par ciltīm. Dzelzs laikmetā 
Latvijas teritoriju apdzīvoja šādas ciltis:
•	 lībieši, somugru tauta, kas dzīvoja Kurzemes ziemeļos, Daugavas un Gaujas krastos;
•	 latgaļi, baltu tauta, kas dzīvoja Latgalē un Vidzemē;
•	 sēļi, baltu tauta, kas dzīvoja Zemgalē uz dienvidiem no Daugavas;
•	 kurši, kas dzīvoja Kurzemē;
•	 zemgaļi, kas dzīvoja Zemgalē.

Avots: Vēstures atlants Latvija Eiropā, Latvijas Kara muzejs, 2008.  

Pieejams: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/skolam/macibu-materiali/latvijas-okupacijas-muzeja-

vestures-atlants-latvija-eiropa-20/
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Tirgotāji bieži apmeklēja vai šķērsoja mūsu zemi. Latvija atradās ļoti izdevīgā vietā Baltijas jūras krastā. Pa 
Daugavu tirgotāji varēja nokļūt tālās zemēs. Ne par velti Daugavas ūdens ceļš bija ieguvis apzīmējumu „no 
varjagiem līdz grieķiem”, jo vikingi (varjagi, arī normāņi) to izmantoja dodoties sirojumos vai tirdzniecības 
nolūkos uz Bizantiju, jo īpaši tās galvaspilsētu Konstantinopoli (mūsd. Stambulu).

Vēlīnais 9.—10. gs. plašāk lietotais „Ceļš no varjagiem uz grieķiem” (violetā krāsā).

Pieejams: https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_route_from_the_Varangians_to_the_Greeks

Tacits, romiešu vēsturnieks 98.g. m.ē. savā darbā „Ģermānija”, raksturoja cilvēkus (viņš tos sauca par aistiem 
jeb Aestorum), kas tajā laikā dzīvoja Baltijas jūras krastos:

“Viņi audzē labību ar pavisam neparastu pacietību. Viņi esot vienīgā tauta, kas vāc dzintaru. Viņi to 
neapstrādātā veidā pārdod un brīnās par augsto cenu, ko iegūst.”
Vēlāk viena no vissvarīgākajām precēm bija medus un vasks.

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=zfU6ZUlmUgo skat.3.11.2018.

Upe nesa ozoliņu

Upe nesa ozoliņu
Ar visāmi bitītēm.

Dravinieka līgaviņa
Tek gar malu raudādam’.

Ziedu svārki mugurāi,
Vaska cimdi rociņā.

Trūka, trūka tev bitīte,
Ja tev trūka, trūkst man ar.

Ja tev trūka sila ziedu,
Trūkst man vaska ritulīš’.

/Latv.t.dz./
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Avots: Vēstures atlants Latvija Eiropā, Latvijas Kara muzejs, 2008.  

Pieejams: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/skolam/macibu-materiali/latvijas-okupacijas-muzeja-vestures-

atlants-latvija-eiropa-20/

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kādas ciltis apdzīvoja Latvijas teritoriju dzelzs laikmetā?
2. Kurās Latvijas teritorijas daļās dzīvoja šīs ciltis?
3. Kāpēc tirgotāji devās uz Latvijas teritoriju?
4. Ar kādām precēm tirgojās senie latvieši?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Saime
Sēta
Cilts

Pils
Bāliņš
Tautietis

Dravnieks
Vasks
Ritulītis
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3. Ticējumi un gadskārtas
Lasi!

Šodien, dzīvojot Latvijā, Amerikas Savienotajās valstīs vai kādā citā zemē, mums ir savs kalendārs, kurā ir 
norādīti vairāki svētki. Tā, piemēram, saskaņā ar katoļu tradīcijām, mēs svinam Ziemassvētkus 25. decembrī. 
Ziemassvētkus mūsdienās svin, lai pieminētu Jēzus Kristus dzimšanas dienu, bet senajam latvietim bija citi 
ticējumi. Šie ticējumi visspilgtāk redzami dainās – senajās latviešu tautasdziesmās, kur cildina Dievu, Laimu, 
Māru. Galvenās seno latviešu dievības un to funkcijas:

Galvenās latviešu dievības

Dievs Laima Māra

Galvenā dievība
Valdīja pār debesi un zemi

Bieži parādās kā sirms vecītis

Noteica cilvēku mūžu un likteni
Bieži parādās ka nabadzīga, vecāka 

sieviete

Gādāja par lopiem un 
dzīvniekiem

Vidējās latviešu dievības

Saule Mēness Pērkons Jumis Ūsiņš

Bāreņu (“orphan”) 
aizstāve

Karavīru aizstāvis Ļaunuma 
iznīcinātājs

Gādāja, lai  laukos 
viss labi aug

Zirgu aizstāvis

Citas dievības

Meža māte Vēja māte Jūras māte Zemes māte Veļu māte

Pārzināja mirušo 
cilvēku garus

Līdzīgi kā kristiešiem, senajiem grieķiem un senajiem romiešiem, arī senajiem latviešiem bija savi stāsti – mīti 
(“myths”) –, kuriem cilvēki ticēja, lai viņu dzīvēs  valdītu miers. Viņi stāstīja nostāstus, pasakas un teikas.

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=EPRS-7tTy4Y skat.3.11.2018.

Pie Dieviņa gari galdi

Pie Dieviņa gari galdi, gari galdi,
Tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Mār’.

Izrakstīja saskaitīja, saskaitīja,
Atdod Dieva rociņai, rociņā.

Nu Dieviņi, tava vara, tava vara
Nu tavai rociņai, rociņā.

Nu tavai rociņāi, rociņai
Pašas Laimas atslēdziņa, atslēdziņ’.

Dod, Dieviņi, kalnā kāpti, kalnā kāpti,
Ne no kalna lejiņai, lejiņā.

Dod, Dieviņi, otram doti, otram doti, 
Ne no otra mīļi lūgti, mīļi lūgt.

Otram devu dziedādama, dziedādama,
Otru lūdzu raudādama, raudādam’.

Ļaunas dienas, ļauni ļaudis, ļauni ļaudis
Vilka mani lejiņā, lejiņā.

Dieviņš ņēma pie rociņas, pie rociņas.
Vilka mani kalniņā, kalniņā.

/Latv.t.dz./
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Senie latvieši  atzīmēja svinamās dienas kalendārā. Viņu dzīve bija cieši saistīta ar sauli un gadskārtām, 
kas noteica, kad jāsēj un  jāpļauj. Latvija, būdama ziemeļvalsts, ļoti izjūt, ka jūnijā dienas kļūst garākas un 
decembrī –  īsākas. Visgarākā diena, vasaras saulgrieži („solstice”),  ir 23. jūnijā (ir pieņēmums, ka arī robežās 
no 20. līdz 23.jūnijam).

Situ koku

Situ koku pie kociņa,
Lai iet saule vakarā.

Lai iet saule vakarā,
Lai uzlēca mēnestiņš.

Mēnestiņš zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā.

Visas bija vakarā,
Auseklīša vien nebija.

Auseklītis aiztecēja
Saules meitu lūkoties.

Mēness ņēma saules meitu,
Pērkons jāja vedībās.

Pa vārtiem izjādams,
Sasper zelta ozoliņu.

Trīs gadiņi saule raud,
Zelta zarus lasīdama.

Ceturtā gadiņā
Uzjem pašu galotnīti.

Jāņu dziesma

Visu gadu dziesmas krāju, līgo, līgo,
Jāņu dienu gaidīdama, līgo, līgo.

Nu atnāca Jāņu diena, līgo, līgo,
Nu dziesmiņas jārisina, līgo, līgo.

Kursim lielu jāņuguni, līgo, līgo,
Pašā Jāņu vakarāi, līgo, līgo.

Lija lietus Jāņu nakti, līgo, līgo,
Lija Jāņu vakariņu, līgo, līgo.

Jāņa bērni samirkuši, līgo, līgo,
Jāņu zāles lasīdami, līgo, līgo.

/Latv.t.dz./

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=62ef4Fh89Mk skat.3.11.2018.

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=bfPHnr-78dw skat.3.11.2018.
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Ziemas saulgrieži (“winter solstice”) ir gada īsākā diena.

10. novembrī, kad lauku darbi bija pabeigti, svinēja Mārtiņus.

Mārtiņa dziesma

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda.

Mārtiņa vakaru
Sagaidīdami.

Vakar Mārtiņš
No Rīgas laidās,
Šodien rītā
Ierībināja:
Deviņi ratiņi,
Simts kumeliņu,
Trīs simti sulaiņi,
Bruņoti vīri.

Atbrauca Mārtiņš,
Atrībināja,
Pakāra mēteli
Vārtsuburāi.
Piesēja Mārtiņu
Tumšajā kaktā:
Kam bites pārlaida
Pār Daugaviņu,

Kam māte necepa
Med’s plācenīšus,
Kam tēvs nedarīj’
Saldalutiņu.
Aizbrauks Mārtiņš
Norībinās,
Aiznesīs mēteli 
Zobena galā.

Senie latvieši svinēja Lielo dienu, dienu pavasarī, kad dienas un nakts garums ir vienāds, un Miķeļus 
29. septembrī, aptuveni tajā laikā, kad rudenī dienas un nakts garums ir vienāds.

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=ZFkOKY1Lyjs  skat.3.11.2018.
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kas bija galvenās dievības, kurām ticēja senie latvieši? Kāda bija to nozīme?
2. Kas bija vidējās dievības, kurām ticēja senie latvieši? Kāda bija to nozīme?
3. Kādas vēl dievības minētas seno latviešu ticējumos?
4.  Kādus svētkus svinēja senie latvieši? Ar ko šīs svinamās dienas ir saistītas?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Daina
Bārenis
Velis

Mīts
Dižens
Ražens

Auseklis
Vedējs
Saulgrieži

Vārtsuburs
Plācenītis
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4. Karošana
Lasi!

Diemžēl ne vienmēr cilvēki dzīvoja mierīgi, laimīgi un priecīgi. Bieži bija kari. Kara iemesli bija dažādi: ciltij 
uzbruka un bija jāaizstāvas,  cilts vadonis nolēma uzbrukt kaimiņiem, lai atņemtu  zemi, sievas, mantu, pilis 
un citu īpašumu. 
Senās ciltis  arī bieži karoja, pat savstarpēji. Kurši bija pazīstami kā vareni kuģotāji, kas devās sirojumos 
(uzbrukumos) uz citām skandināvu valstīm. Dāņu lūgšanās no 9. līdz 13. gadsimtam tiek pieminēti vārdi: 
“Dievs, sargi mūs no kuršiem!”  Tautasdziesmās karošana ir plaši raksturota.
Tā saucamajos „krievu laikos” jeb laikā, kad Latvija bija daļa no Krievijas impērijas, karavīrus iesauca kara 
dienestā uz 25 gadiem. Mūsdienās Latvijā cilvēki netiek iesaukti armijā, jo pastāv profesionālā armija.

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kāpēc senie latvieši karoja?
2. Kāda ir atšķirība starp karošanu un sirošanu?
3. Kādus ieročus tie lietoja?
4. Ar ko senie kurši bija slaveni?
5. Kas notika ar kara uzvarētājiem?
6. Kas notika ar kara zaudētājiem?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Vergs
Sirojums

Drasēt
Pavēnis

Dvēsele
Art

Nu ardievu, Vidzemīte

Nu, ardievu, Vidzemīte,
Nebūšu vairs šai zemē,
Neiešu vairs savā vaļā
Ciema durvis virināt’.

Lai aug purvi, lai aug meži,
Kur gāj caur’ drasēdams,
Nu man drīz būs jādrasēi
Daiļā kara pulciņā.

Kad, māmiņa, tu redzētu,
Kā pušķoj’ tav’ dēliņ’,
Tad tu vairsi neraudātu,
Sava dēla auklējum’.

Uzvilks kara mētelīti,
Uzvilks kara cepurīt’.
Apjozīs ar zobentiņu,
Cels uz stalta kumeliņ’.

Dziedādami, spēlēdami,
Ienaidniekus uzvarēs,
Dziedādami, spēlēdami,
No kariņa mājās nāks.

/Latv.t.dz./

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=4S8mvd7FamQ skat.3.11.2018.
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 Ai, jel manu vieglu prātu

Ai, jel manu vieglu prātu, 
Jauns apņēmu līgaviņ`.

Ne gadiņa nedzīvoju,
Sola kungi karā ņemt.

Es kungiem(i) atbildēju:
Vai es viens(i) karavīrs?

Vēl daža(i) māmiņa(i)
Aug deviņi bāleliņ`.

Tie varēja bruņas nest(i),
Zobentiņus cilināt.

Ai, jel mani vieglu prātu,
Jauns apņēmu līgaviņ`.

/Latv.t.dz./

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=8yuGUsdi7V4 skat.3.11.2018.

Es karāi aiziedams

Es karāi aiziedams,
Atstāj māsu šūpulī.

No kariņa pārnākdams,
Atrod lielu rakstītāj’!

Pavaicāju māmiņai,
Kas tā tāda rakstītāj’?

Tā, dēliņi, tav’ māsiņ’,
Ko atstāji šūpulī.

Rakstītāja, man’ māsiņ’,
Norakst’ kara karodziņ’.

Raksti zilu vai sarkan’,
Mūžam man’ vairs neredzēs’.

/Latv.t.dz./

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=IAsn99R5x9w skat.3.11.2018.

Div’ dūjiņas

Div’ dūjiņas gaisā skrēja,
Abas skrēja dūdodam’s.

Ai, ai, aijajaijā,
Abas skrēja dūdodam’s.

Div’ bāliņi karā jāja,
Abi jāja domādam’.

Vai būs jāti vai nejāti,
Vai palikti sētiņā.

Sētiņā’i laba dzīve -
Jaunas meitas gultu tais’.

Kas taisīja zaldātam’i,
Kas tam klāja paladziņ’?

Zaldāts ceļa gājējiņis,
Kur pakrita, tur aizmig`.

Priežu zari, egļu skujas -
Karavīra paladziņš.

Sūnu cinis, akmentiņis - 
Karavīra spilventiņš.

Kur palika mans bāliņis - 
Karodziņa nesējiņš?

Tur aizgāja, tur palika,
Uz tām prūšu robežām.

Tur staigāja Dieva dēli,
Dvēselītes lasīdam’.

Atraduši dvēselīti,
Ietin baltā villainē.

Ienes klusā pavēnī,
Guldin’ Dieva šūpulī.

Liek eņģeli šūpotāju,
Tas dziedāja aijādams:

Aijā, mīļa dvēselīte,
Karā kauta - nemirus’.

/Latv.t.dz./

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=lKzhPWi44EM skat.3.11.2018.
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Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=331bFceUJsE skat.3.11.2018.

Kalnā kāpu lūkoties

Kalnā kāpu lūkotiesi,
Kas ar manu tēvu zemi,

Vai ar krievi, vai vācieši,
Vai irbīte purināja?

Near krievi, ne vācieši,
Vēl ar mani bāleliņi.

Dārga mana tēvu zeme,
Pirkta tā ar asinīmi.

Tur guļ brāļi, karavīri,
Tur māsiņas, rakstītājas.

/Latv.t.dz./

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=6yOp1H-yGJA skat.3.11.2018.

Karavīri bēdājās

Karavīri bēdājās,
Asiņaina gaisma aust.

Nebēdājat, karavīri,
Sudrabota saule lec.

Sniga sniegi, putināj’,
Stalti jāja karavīr’,

Tālu jāja, nepazina,
Vai bij’ mani bāleliņ’.

Jāja, jāja, tālu tāl’,
Lielā, tālā svešumā,-

Tēvu zemei grūti laiki,
Dēliem jāiet palīgā.

Tēvu zemes brīvestīb’
Pirksim mēs ar asinīm,

Tēvu zemes mīlestību
Mēs ar darbiem rādīsim.

/Latv.t.dz./
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5. Krusta kari
Lasi!

Viduslaiki (“Middle Ages”) –  12.-13.gs.mija līdz 16.gs. Latvijas teritorijā šajā laikā bija nostiprinājušās četras 
tautas: latgaļi, sēļi, kurši un zemgaļi. Bija arī lībieši jeb līvi –  toreizējie somugru pēcteči, kas arī dzīvoja Rīgas 
jūras līča piekrastē. 

Balti ap 13.gs. sākumu. 

Based on a map by en:Marija 

Gimbutas, published in The 

Balts (1963) LCC 63018018.  

Available at Vaidilute.com

Vikingi izmantoja Latvijas upes, it sevišķi Daugavu un Gauju, lai ceļotu uz lielākām pilsētām Krievijā 
un  Āzijā. Braucot pa Daugavu un pēc tam dodoties uz Dņepru vai Volgu,  tirgotāji varēja nokļūt pat līdz  
Melnajai  un Kaspijas jūrai.
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13.gs., notika Livonijas krusta karš. Lai arī dzejoļi “Tālavas taurētājs” un “Beverīnas dziedonis” nav vēsturiski 
patiesi, tie palīdz mums saprast, kā dzīvoja mūsu senči šajos laikos.

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=rA7CXisfIkg skat.3.11.2018.

Tālavas taurētājs

Uz Tālavas biezajiem siliem
Nakts pelēkus palagus klāj;
Pār klusiem koku galiem
Jodi un murgi jāj.

Dus Miervaldis savā pilī,
Guļ viņa ļaužu pulks,
Guļ vaidelaiši un sargi,
Un zīmju gudrais tulks.

Tik augstākās egles galā
Taurētājs nomodā,
Tas spiego pēc ienaidnieka
Tuvu un tālumā.

Te it kā pa sapņiem tam liekas,
Ka slepeni soļi čab,
Ka šķēpi pašķindētu,
Ka zirgu pakavi klab.

Un troksnis ap egli ceļas,
Un bultas augšup skrien,
Un asu cirvju zobi
Egles stumbrā lien.

“Šurp tauri! Kāp zemē! Ciet klusu!
Tu glābsi sev dzīvību;
Mēs algosim tevi ar zeltu,
Ar godu, ar brīvību!”

“Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods!
Kas postīdams viņu šausta,
Uz pekli lai rauj to jods!”

Un taurētājs pūš ar spēku,
Ka koku galotnes trīc, -
Un lejā atskan lāsti,
Un bultas spindz un sīc.

Mirdz lāpu sarkanā uguns,
Sāk cirtiens uz cirtiena līt;
Dreb, šūpojas staltā egle,
Un brakšķ, un gāžas, un krīt.

Un taurētāja krūti
Šķēpi un cirvji šķeļ,
Bet taures skaņas pilī
No miega Miervaldi ceļ.

Un viņš un viņa pulki
Uz cīņu kājas aun,
Un šķēpnešiem pretī drāžas,
Dzen staignājā tos un kaun…

Bet uzvaras gaviļu svētkos
Meitenes vaiņagus pin,
Un varoni sirmā māte 
Sniegbaltos autos tin.

Uz sārta vietu tam taisa
No ozolu pazariem
Un līgava puķēm to kaisa,
Un dzintara gabaliem.

Un kamēr svaidītās liesmas
Pie dieviem jaunekli nes,
Dzied vīri tam slavas dziesmas,
Raud žēli meitenes.

/R.Blaumanis/
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Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=P8K2VvFddRI skat.3.11.2018.  

Beverīnas dziedonis

Beverīnas staltā pilī,
Tālivaldis valdīja.
Viņa slava tālu, tālu
Visās zemēs izpaudās.

Igaunīši, bālenīši,
Naidu cēla Latvijā:
Viņas pilij virsū mācās,
Skaudras bultas šaudīja.

Kara vētra, kara vētra
Pili gāzīs gruvekļos!
Ozolrungas, egļu vāles
Galvas skaldīs varoņiem!

Augstu, augstu vaļā logā
Vaidelotis parādās:
Sirmiem matiem, baltu bārzdu,
Vaidu kokles rociņā.

Strinkšķēja kokles,
Dziedāja vecais,
Igauņiem vāles
Iz rokās šļuka;

Nu vairs nerūca
Kara bungas,
Nu vairs nekvieca
Somu dūkas.

Dziesmu vairogs atsita bultas,
Dziesmu skaņa pārņēma troksni,
Dziesmu vara aizdzina karu,
Tautu izglāba dziesmu gars!

/Auseklis/

Kaut gan visas pārējās Eiropas tautas bija pieņēmušas kristīgo ticību, ciltis, kas apdzīvoja Latvijas teritoriju vēl  
ticēja saviem dieviem jeb bija dievturi. Lai ieviestu kristīgo ticību, nodrošinātu tirdzniecības ceļus un iegūtu 
materiālus labumu, vācu garīdznieki ar karavīru (Teitoņu, vēlāk Vācu un Livonijas ordeņu) palīdzību sāka 
pakāpeniski ieņemt Latvijas teritoriju. Lai veicinātu šo darbu, kareivjiem piedāvāja grēku piedošanu un vietu 
debesu valstībā, ja tie karos pret pagāniem – mūsu senčiem. 

Hronoloģija par senlatviešu pakļaušanu vācu un katoļu baznīcas varai:

 Ap 1180. gadu  mūks Meinhards (arī Meinards) ieradās Latvijā, lai sludinātu kristīgo ticību lībiešiem. 
Meinhards piedāvāja lībiešiem uzbūvēt mūra pili (pirmā mūra pils Latvijā) pie Ikšķiles, bet, 1185.gadā, 
tikko pils bija pabeigta, lībieši atteicās no kristīgās ticības, nomazgādami to Daugavā.

 1196. gadā bīskaps Bertolds kļuva par Ikšķiles bīskapu un ar karavīriem, t.i., bruņiniekiem (tos sauc arī 
par krustnešiem), sāka militārās akcijas, lai piespiestu ar varu lībiešiem pieņemt kristīgo ticību. Bertolds 
mira pirmajā cīņā pret lībiešiem.

 1200. gadā ieradās bīskaps Alberts.

 1201. gadā bīskaps Alberts dibināja Rīgu.  Viņš uzlūdza pie sevis lībiešu vadoņus uz pārrunām, bet viltīgi 
saņēma tos gūstā, spiežot pieņemt kristietību un atdot savus dēlus, kurus nosūtīja uz Vāciju apmācībā.

 1202. gadā bīskaps Alberts nodibināja Zobenbrāļu ordeni –  karaspēku, ar kura palīdzību viņš plānoja 
piespiest Latvijas teritorijā dzīvojošās tautas pieņemt kristīgo ticību.

 1203. gadā lībiešu vadonis Kaupo apmeklēja Romu un atgriezās kā dedzīgs kristietis, karoja pat pret citām 
lībiešu ciltīm.

 1209. gadā krustneši uzbruka latgaļu pilij Jersikai, saņēma gūstā valdnieka Visvalža sievu un piespieda viņa 
cilvēkus pieņemt kristīgo ticību.

 1215. gadā krustneši saņēma gūstā latgaļu Tālivaldi, kurš valdīja Tālavā. Tālivaldi spīdzināja (“tortured”) 
un dzīvu sadedzināja.
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 1230. gadā kuršu ķēniņš Lamekins noslēdza līgumu ar pāvestu (“the Pope”), lai izvairītos no karošanas.

 1236. gadā lietuviešu cilts žemaiši ar zemgaļiem pilnīgi sakāva Zobenbrāļu ordeni un tas beidz pastāvēt. 
Cīņas Latvijas teritorijā turpināja Livonijas ordenis.

 1246. gadā krustneši uzbūvēja pili Kuldīgā, no kuras varēja vieglāk uzbrukt kuršiem.

 1260. gadā pie Durbes kurši sakāva vāciešus, bet līdz 1267. gadam visi kuršu novadi bija vācu rokās.

 1279. gadā zemgaļi Nameja vadībā sakāva Livonijas ordeni un atguva savu seno pili – Tērveti.

 1286. gadā Namejs veda savu tautu trimdā uz Lietuvu.

Vācu mūks Indriķis (arī Neredzīgais Indriķis) sarakstīja hroniku (“Indriķa hronika”) par saviem 
piedzīvojumiem senajā Latvijā 13. gadsimta sākumā, t.i., bīskapa Alberta laikā. Hronika ir vēsturisks 
stāstījums par notikumiem. Ziņas par šo laikmetu var iegūt arī no Atskaņu hronikas. Šī hronika ir sarakstīta 
kā dzejolis, ar atskaņām (“rhymes”) katrā rindiņu pārī. 13. gadsimtā, kad vēl cīnījās  senlatviešu tautas un vācu 
bruņinieki, Livonijas ordeņa bruņinieki dziedāja fragmentus no šīs hronikas, lai cildinātu savus panākumus un 
mudinātu kareivjus uz nākamajām cīņām.

Fragmenti no Atskaņu hronikas  
(Valda Bisenieka tulkojums, 9219.-9230. rinda)

No Cēsīm Rīgā atnācis
bij brālis kāds un atvedis
simt zemessargu sevim līdz,
lai zemgaļus tie sakaut līdz.

To dzirdējuši, nāca nu
ar sarkanu tie karogu,
kam vidū balta josla bija.

To pirmo reizi ieraudzīja
pie Cēsīm, tur tas zināms nācis
un letu zemē plīvot sācis,
kur sievas braši zirgos jāj
un vīriem darbos līdzās stāj.

Šajās rindās tiek pieminēts sarkans karogs ar baltu svītru. Vēsturnieki spriež, ka Latvijas sarkanbaltsarkanais 
karogs ir viens no vissenākajiem valsts karogiem pasaulē.
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kādas ciltis apdzīvoja Latvijas teritoriju 12. gadsimtā?
2. Kurās Latvijas teritorijas daļās tās dzīvoja?
3. Kura somugru tauta dzīvoja Latvijas teritorijā 12. gadsimtā?
4. Kurā Latvijas teritorijas daļā tā dzīvoja?
5. Kā sauca senlatviešu valdniekus? Kā viņiem veicās cīņā ar krustnešiem?
6. Kuras tautas nesa kristīgo ticību Latvijas teritorijā?
7. Kāpēc citas tautas  gribēja valdīt senajā Latvijā?
8. Ko apsolīja krustnešiem, lai tie cīnītos pret baltu ciltīm?
9. Kuras Eiropas tautas pēdējās pieņēma kristīgo ticību?
10. Kā mēs varam uzzināt par notikumiem šajā periodā?
11. Kur tiek pieminēts sarkanais karogs, kuram vidū balta josla?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Viduslaiki
Jods
Murgs
Vaidelotis
Zīmju gudrais tulks
Šaustīt

Pekle
Staignājs
Sārts
Svaidīt
Skaudrs
Druveklis

Vāle
Dūka
Pakļaut
Virskundzība
Krustnesis
Spīdzināt

Trimda
Hronika
Atskaņa
Plosīt
Cildināt
Mudināt



22

6. Livonija un Rīga
Lasi!

13. gadsimta beigās vācieši valdīja visās latviešu un igauņu apdzīvotajās zemēs. Šo apvienoto zemi sauca par 
Livoniju. 

Gerharda Merkatora Livonijas Konfederācijas karte. Parādīts stāvoklis pirms tās sadalīšanas 

Livonijas kara rezultātā (1561).

Lai izvairītos no iespējamās bruņinieku sacelšanās, bijušiem krusta karotājiem, t.i., bruņiniekiem, piešķīra 
zemi. To sauca par muižu.  Jaunais statuss deva tiesības ievākt nodevas (“taxes”) no latviešu zemniekiem. 
Latviešu zemniekiem bija jāiet klaušās – obligātā darbā pie muižniekiem bez samaksas. Tiem bija jāiet arī kara 
gājienos, kad muižas īpašnieki to pieprasīja. Zemnieki bija spiesti pieņemt kristīgo ticību.

Ar laiku klaušas un nodevas palielināja. 13. gadsimtā, t.i., tikko baltu un somugru tautas bija pakļautas 
vāciešiem, klaušas bija četras dienas gadā, bet 16. gadsimtā tās jau bija 4-6 dienas nedēļā. 13. gadsimtā 
nodevas bija desmitā daļa no ražas, bet 16. gadsimtā –  jau ceturtā daļa.

Neražas gados labība slikti auga, bet nodevas tāpat bija jāmaksā. Zemnieki bieži nonāca lielos parādos saviem 
muižniekiem  – tiem bija izdevīgāk pamest savas mājas un doties strādāt kaut kur citur.
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Rīgas panorāma pirms 1547. gada. Autors Hanss Hazentēters. Kokgriezums 

1494. gadā muižnieki panāca, ka pieņem dzimtbūšanas likumu. Šis likums aizliedza zemniekiem atstāt savu 
zemi. Zemnieki tomēr bēga, bieži pat ar vāciešu palīdzību. Ja neaizbēga, viņi ar laiku kļuva par vergiem 
(“slaves”). Dzimtbūšana Latvijas teritorijā pastāvēja līdz 19.gadsimtam, kad to atcēla pakāpeniski (1817. – 
Kurzemē, 1819. – Vidzemē, bet 1861.gadā – Latgalē, kas bija daļa no Vitebskas guberņas). Šis bija ļoti grūts 
laiks latviešu tautai. Tautasdziesmas raksturo šo laiku.

Visgrūtāk šajā laikā klājās bāreņiem (“orphans”).

Ej, saulīte, drīz pie Dieva!

Ej, saulīte, drīz pie Dieva,
Dod man svētu vakariņ’.
Bargi kungi darbu deva,
Nedev’ svēta vakariņ’.

Melna čūska miltus mala
Vidū jūras uz akmeņ’.
Tie jāēdi tiem kungiemi,
Kas bez saules strādināj’.

Teci, teci, kumeliņi,
Nu ar lūku pavadiņ’,
Grūti laiki, bargi kungi,
Nedrīkst ķēdes kaldināt.

/Latv.t.dz./

 Kas tie tādi, kas dziedāja?

Kas tie tādi, kas dziedāja 
Bez saulītes vakarā,
Tie ir visi bāra bērni,
Bargu kungu klausītāj’.

Kurin guni, silda gaisu,
Slauka gaužas asaras,
Trin kā cietu pelavmaizi,
Avotiņā mērcēdami.

Kam,  saulīte, vēlu lēci,
Kur tik ilgi kavējies,
Aiz tiem tāliem kalniņiemi(i)
Bāra bērnus sildīdam’.

/Latv.t.dz./
 

 

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=m5WQm3niPug skat.3.11.2018. 

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=i7Z9K61-S1Q skat.3.11.2018. 
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kā 13. gadsimta beigās  sauca vācu krustnešiem pakļautās apvienotās igauņu un latviešu zemes?
2. Kādas tiesības piešķīra bijušajiem vācu bruņiniekiem?
3. Kas bija klaušas? 
4. Kādi pienākumi bija jāpilda zemniekiem?
5. Kā veicās bijušajiem bruņiniekiem un viņa pēctečiem?
6. Kādu likumu pieņēma 1494. gadā? Kā tas ietekmēja latviešu zemniekus?
7. Kāpēc bāreņu dziesmas sevišķi nozīmīgas latviešu tautai?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Muiža
Muižnieks
Klaušas
Nodevas
Pūrs

Kalt
Liedināt
Neraža
Dzimtbūšana
Vergs

Kaldināt
Pelavmaize
Bārenis
Launags
Velēnas

Rīkste
Ķēvīte
Svilpastīte
Piņorēts
Vagars

Gumzāt 

Dziedāj’ tautu tīrumāi

Dziedāj’ tautu tīrumāi,
Uz akmeņa stāvēdam’,
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mana māmuliņ’.

Gan dziedāju, gan raudāju,
Nedzird mana māmuliņa.
Sveša māte gan dzirdēja,
Tā par mani nebēdāj’.

Ai, Dieviņi, augsta saule,
Kad vakaru sagaidīš’ ?
Sveša māte, ne māmiņa,
Man iedeva launadziņ’.

Nepūšati, auksti vēji,
Man nebija villainīt’s:
Plānu deva sveša māte,
Bez ieloka paladziņ’.

Bīsties grēka, sveša māte,
Neraudini bārenīt’,
Bārenītes asariņas
Maksā zelta gabaliņ’.

/Latv.t.dz./

Maza biju, neredzēju

Maza biju, neredzēju,
Kad nomira tēvs, māmiņ’,
Nu uzgāja ganīdama,
Kur gulēja tēvs, māmiņ’.

Baltā smilšu kalniņāi,
Zem zaļāmi velēnām.
Celies augšā, tēvs, māmiņa,
Es pacelšu velēniņ’.

Es tev teikšu, tēvs, māmiņa,
Ko man dara sveša māt’,
Sveša māte mani sūta
Pie ābeles rīkšu griezt.

Pie ābeles piespiedosi
Kā pie savas māmuliņ’s;
Birst ābelei balti ziedi,
Birst man gaužas asariņ’s.

/Latv.t.dz./

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=3EiTE4g_t90 skat.3.11.2018. 

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=akW7-Uy7ffE skat.3.11.2018. 
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7. Reformācija
Lasi!

Kad krustneši senajā Latvijā ieviesa kristīgo ticību, tā bija katoļu kristīgā ticība (“catholicism”). Krievijā un 
citās austrumu Eiropas zemēs vairākums cilvēku bija pareizticīgie (“Eastern orthodox” vai „Greek catholics”– 
kristiešu ticība, kas atdalījās no katoļu ticības jau 11. gadsimtā). Pat Jersikā tās iekarošanās brīdī atradās 
vairākas pareizticīgo baznīcas.

Katoļu baznīcas vadoņi bieži rūpējās vairāk par savu labklājību, nevis dvēseļu pestīšanu. Bīskapi bija ar mieru 
vadīt karaspēku un rīkoties viltīgi, lai panāktu savus mērķus un gūtu sev materiālu labumu. 

16. gadsimta sākumā vairāki katoļu garīdznieki dzīvoja netikumīgi un  neieradās uz dievkalpojumiem. 
Bija pieņemts, ka cilvēks varēja ar ziedojumu izpirkt savus grēkus, pat tos, ko viņš vēl nebija izdarījis. Pēc 
ziedojuma veikšanas cilvēks saņēma grēku izpirkšanas dokumentu, ko dēvē par indulgenci. Katoļu baznīcai šis 
bija liels ienākumu avots. Populārs bija teiciens: “Tiklīdz nauda lādē krīt, dvēs’le debess priekā mīt.” 

Vācu priesterim Mārtiņam Luteram  nepatika šī baznīcas rīcība. 1517. gada 31. oktobrī Luters pienagloja pie 
Vitenbergas (Vācijā) baznīcas  durvīm savas sūdzības par katoļu baznīcas rīcību. Kā teiktu šodien, “it went 
viral” jeb ziņas izplatījās strauji. Šo posmu sauc par reformāciju.

Pastāv versija, ka 1510. gadā Mārtiņš Luters viesojās Rīgā Ziemassvētku laikā. Lai izgreznotu savu telpu, 
Luters nocirta un ienesa telpā eglīti, ko viņš izpušķoja. Tā Rīgā sākās Ziemassvētku eglītes tradīcija.

Livonijā reformācija ātri ieguva piekritējus. Bet ne tikai tādēļ, ka Luters rīkojās taisnīgi. Muižniekiem 
nepatika, ka baznīcas priesteriem un bīskapiem bija tik liela nozīme Livonijas ikdienas dzīvē. Reformācijā tie 
redzēja iespēju samazināt baznīcas varu. Daudz muižnieku pavēlēja saviem zemniekiem, t.i., latviešiem, pāriet 
jaunajā ticībā.

Latviešiem bija labums no jaunās ticības ieviešanas. Dievkalpojumi notika latviešu, nevis latīņu valodā, sāka 
veidot pirmās skolas, kur arī daži latvieši varēja mācīties lasīt un rakstīt. Vācu priesteris Georgs Mancelis (arī 
Juris Mancelis)1654. gadā sarakstīja sprediķu grāmatu, kas bija pirmā prozas grāmata latviešu valodā, savukārt 
vācbaltu valodnieks Kristofers Fīrekers iztulkoja vairākas dziesmas latviešu valodā. 
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kā sauc divus kristīgās ticības atzarus, kas eksistēja 16. gadsimta sākumā?
2. Kāpēc radās neapmierinātība ar katoļu ticības vadoņiem?
3. Kā cilvēki varēja iegūt grēku piedošanu katolicismā?
4. Kurš katoļu priesteris izteica neapmierinātību ar katoļu baznīcu? Kā viņš to izdarīja? Kā sauc šo posmu?
5. Kāpēc šī kustība ieguva daudz piekritēju Livonijā?
6. Kādu labumu latvieši ieguva no reformācijas?
7. Kāds ir Georga Manceļa devums?
8. Kāds ir Kristofera Fīrekera devums?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Katoļu ticība
Pareizticība

Dvēseles pestīšana
Izpirkties no grēkiem

Reformācija
Kaist

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils  
(K. Fīrekera tulkojums)

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils,
Kur bēdās varam tverties,
Augsts Palīgs, kas mūs nepievils,
Pie kā mēs varam ķerties!
Visļaunais ienaidnieks,
Kam grēku darīt prieks,
Tas gādā nakt’ un dien’
Uz ļaunu viltu vien.
Kas var no viņa glābties?

Ak, mūsu spēciņš ļoti vājš.
Kas pastāvēt gan spējis?
Par mums stāv mūsu Pestītājs,
Ko Dievs Pats izredzējis!
Tam Jēzus Kristus vārds,
Kas tapis krustā kārts,
Viņš – stiprais karavīrs,
Svēts Dievs un cilvēks tīrs.
Tā elkon’s paliks varens!

Lai būtu velnu diez kāds bars,
Kas mūs grib aprīt kāri,
Mūs tomēr sarga Dieva Gars,
Tas elles varai pāri!
Kas valda tumsībā,
Gan kaist viņš niknumā.
Bet ko mums padarīs?
Dievs viņu nosodīs!
Viens vārdiņš to spēj aizdzīt!

Tam Dieva vārdam nebūs rimt,
Lai trako, kam tīk trakot.
Dievs neļaus Savai laivai grimt,
Glābs Savu vārdu sakot.
Grib tie mūs nāvē dzīt
Un mantu nolaupīt.
Lai notiek Dieva prāts,
Tiem labums nav nekāds;
Mums Debess manta paliek!

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=vilRPL2IZsQ skat.3.11.2018. 
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8. Svešas varas cīnās par Livonijas mantojumu
Lasi!

1558. gadā sākās karš, ko uzsāka Krievijas cars (“tsar”) Ivans Bargais (Jānis Briesmīgais), kurš bija slavens ar 
nežēlīgumu – viņš bieži piesprieda nāves sodu saviem pilsoņiem un pat nogalināja savu dēlu. Livonijas zemi 
viņš smagi izpostīja. 

Pēc kara bija  bads (“famine”) un mēris (“plague”). Pētnieki uzskata, ka Vidzemē nomira viena trešdaļa 
cilvēku. Krieviem neizdevās noturēt varu Livonijā. Teritoriju sadalīja starp vairākām citām toreizējām 
lielvalstīm. Vidzeme un Dienvidigaunija, tāpat kā  Kurzeme un Zemgale nonāca poļu rokās.  Vidzemē un 
Ziemeļigaunijā izveidoja Pārdaugavas hercogisti (Dukedom of Livonia), bet Kurzemē un Zemgalē izveidoja 
Kurzemes un Zemgales hercogistes (“dukedom”), kas zvērēja uzticību Polijas ķēniņam, bet rīkojas neatkarīgi 
no tā. Hercogistē valdīja vācieši – tie paši, kas valdīja Livonijā pirms kara. Vēlāk abas hercogistes apvienojas 
un Kurzemes – Zemgales hercogs Jēkabs pat ieguva kolonijas Āfrikā (Svētā Andreja sala Gambijā) un Amerikā 
(Tobāgo sala).

Latvijas apgabaliem bija atšķirīga vēsture aptuveni 200 gadus pēc Livonijas 
sadalīšanas

194

K rievu laiks :
V idzemē (1721-1918)
Latgalē (1772-1918)
K urzemē un

Zemgalē (1795-1918)

Livonija

Kur
ze

m
e 

un
Zem

ga
le

Latgale

Vidzem
e

K urzemes  Hercogis te (1561-1795)

P oļu laiks  Latgalē (1561-1772)

P oļu laiks  V idzemē (1561-1629) Zviedru laiks  V idzemē (1629-1721)

Pagāja daudzi gadsimti, bet latviešu stāvoklis būtiski nemainījās. Daži latvieši gan nokļuva pilsētās un pat 
ieguva zināmu turības līmeni, taču vairākums latviešu dzīvoja laukos un bija pakļauti  vācu muižniekiem. 
Jāuzsver, ka izdaudzinātajos labajos zviedru laikos Vidzemē tika nostiprināta dzimtbūšana, tādējādi panākot, 
ka zemnieku tiesības tiek maksimāli ierobežotas.

Kad poļi pārņēma varu Latgalē, tie piespieda latviešu zemniekus pāriet atpakaļckatoļticībā.
Latgale nonāca Krievijas impērijas varā 1772. gadā, bet Kurzemes – Zemgales hercogiste – 1795.gadā.

LIVONIJA
                                            1561                                1629                                             1721 1772    1795                           1918

Kurzeme un Zemgale Kurzeme Hercogiste Krievu laiks
Latgale Poļu laiks Krievu laiks

Vidzeme Poļu laiks Zviedru laiks Krievu laiks

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kurš uzsāka karu pret Livoniju 1558. gadā?
2. Kādas grūtības bija jāpārvar latviešiem šajā laikā?
3. Kas valdīja Livonijā pēc kara?
4. Kādus panākumus guva hercogs Jēkabs?
5. Kādu ticību pieņēma Latgales latvieši, kad poļi nāca pie varas?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Cars Bads
Mēris Hercogiste
Pans
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9. Tautas atmoda. Jānis Cimze, Auseklis, 
Andrejs Pumpurs

Lasi!

Bija daži  cilvēki, kas  bija ieinteresēti apgaismības 
ideju īstenošanā Latvijas teritorijā. Šeit jāpiemin 
publicists Garlībs Merķelis, kas savā grāmatā 
“Latvieši” pastāstīja pasaulei,  cik grūtos apstākļos 
jādzīvo latviešu dzimtzemniekam. Jāpiemin Gotfrīds 
Stenders (Vecais Stenders), kas izveidoja latviešu ābeci, 
vārdnīcu un enciklopēdiju, un Ernsts Gliks, vācu 
mācītājs, kas pārtulkoja Bībeli latviešu valodā.

Bija skaidrs –  ja latvieši vēlas uzlabot savu stāvokli, 
tad tas jādara pašiem.

Pēc vairākiem nemieriem (“riot”) dzimtbūšanu Baltijā 
atcēla pakāpeniski – Igaunijā – 1816. gadā, Vidzemē – 
1817. gadā, Kurzemē – 1819. gadā, bet Latgalē – 
1861. gadā.  Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Latvijas 
teritorijā izveidojās bagāto saimnieku slānis, kas varēja 
atļauties sūtīt savus dēlus skoloties. Tādējādi Tērbatā 
(mūsd. Tartu) un Peterburgā (mūsd. Sanktpēterburga) 
izveidojās pirmā latviešu inteliģence, kas nodarbojās 
ar publicistiku, mūziku un mākslu, kā arī ar citām 
radošajām nozarēm.

Posmu starp 1850. gadu un 1890. gadu, kad latviešu labklājība uzlabojās, sauc par tautas atmodas laikmetu, 
kurā liela loma bija dziesmai.

Viens no pirmajiem tautas atmodas laikmeta darbiniekiem ir Jānis Cimze. Viņš nodibināja skolotāju 
sagatavošanās kursus un lika pamatus kora dziedāšanas kultūrai.

1864. gadā Dikļos notika pirmie latviešu Dziesmu svētki. Tie bija lokāli svētki, kas pulcēja galvenokārt vietējos 
dziedātājus (apmēram 120) un skatītājus. 1873. gadā Rīgas Latviešu biedrība sarīkoja pirmos Vispārējos 
Dziesmu svētkus, kur pulcējās ap 1000 dziedātāju no visas Latvijas ar apmēram 20 000 skatītāju.  Programmā 
skanēja vairākas J. Cimzes dziesmas. Šajos svētkos pirmo reizi dziedāja pašreizējo Latvijas himnu tikai ar 
nomainītu vārdu – “Dievs, svētī Baltiju”. 

Auseklis sacerēja „Gaismas pili”, spēcīgu dzejoli, kurā simboliskā veidā atgādināja latviešiem par to, ka viņiem 
tika atņemta zeme, un mudināja atbrīvoties no svešas varas. Ietvertie vārdi – „Gaismu sauca, Gaisma ausa/ 
Augšām cēlās Gaismas pils!” kļuva par nosacītu pirmās atmodas simbolu

Andrejs Pumpurs sacerēja eposu “Lāčplēsis”, kurā spilgti parādīja tautas nolaupīšanu krustnešu laikos un 
idealizēja tautas varoni Lāčplēsi, kam lemts kādreiz atgriezties, lai atbrīvotu latviešu tautu no svešas varas.

 Titullapa no Ernsta Glika veiktā pirmā Bībeles tulkojuma 

latviešu valodā. 1689
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Fragments no A. Pumpura eposa “Lāčplēšis”

Virsaiši ap Zilo kalnu, 
Jūs to postu nezināt, 
Kurš šai pašā laikā draudē 
Mūsu tautu samaitāt; 

Zināt, ka pie Rīdziņ-grīvas 
Daugavmalā apmetās 
Sveši ļaudis, kuriem līvi 
Atļāva še tirgoties; 

Vēlāk viņiem piebiedrojās 
Dzelzu bruņu nesāji, 
Kuri katru pavasaru 
Pulkiem šeitan atnāca. 

Tagad viņi Rīdziņ-grīvā 
Būvējuši cietoksni, 
Ikšķilē un Salas pili 
Mūra pilis cēluši; 

Un no turienes kā zvēri 
Glūn uz laupījumu vien.

Krauklīt’s sēž ozolā (J. Cimzes aranžējums)

Krauklīt’s sēž ozolā,
Zelta kokle rociņā,
Ok tai ri-di, ok tai ri-di,
Zelta kokles rociņā.

Vai, krauklīt, tu redzēj’,
Kur aizveda mūs’ māsiņ’ ?

Pār purviem, pār mežiem,
Pār smalkiem krūmiņiem.

Tur aizved’ mūs’ māsiņ’
Uz bagātu Kurzemīt’.

Tur dzīvoj’ mūs’ māsiņ’
Kā sarkana brūklenīt’.

/Latv.t.dz./

Gaismas pils

Kurzemīte, Dievzemīte,
Brīvas tautas auklētāj`!
Kur palika sirmie dievi,
Brīvas tautas dēliņi,
Jā, tautas dēliņi.

Tie līgoja vecos laikos
Gaismas kalna galotnē.
Visapkārt egļu meži,
Vidū gaiša tautas pils.

Asiņainas dienas ausa
Tēvu zemes ielejā;
Vergu valgā tauta nāca,
Nāvē krita varoņi.

Ātri grima, ātri zuda
Gaismas kalna staltā pils.
Tur guļ mūsu tēvu dievi,
Tautas gara greznumi.

Sirmajam(i) ozolam(i)
Pēdīgajo ziedu dod:
Tas slēpj svētu piles vārdu
Dziļās siržu rētiņās,
Jā, siržu rētiņās.

Ja kas vārdu uzminētu,
Augšām celtos vecā pils,
Tālu laistu tautas slavu,
Gaismas starus margodam`!

Tautas dēli uzminēja
Sen aizmirstu svētumu:
Gaismu sauca, Gaisma ausa!
Augšām ceļas Gaismas pils!

/Auseklis/

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=9t6NkrWCf0g skat.3.11.2018. 

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=PqX5EqNnVfs skat.3.11.2018. 
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kāda ir Garlība Merķeļa nozīme?
2. Kāda ir Gotfrīda Stendera nozīme?
3. Kāda ir Ernsta Glika nozīme?
4. Kā sauc latviešu vēstures periodu, kas bija  19.gs. 50.-60.gados?
5. Kādi nopelni bija Jānim Cimzem?
6. Kur sākās latviešu Dziesmu svētku tradīcija?
7. Kādu nozīmīgu dziesmu dziedāja 1. Vispārējos latviešu dziesmu svētkos? Kurā gadā tie notika?
8. Kāda nozīme bija Ausekļa dzejolim “Gaismas pils”?
9. Kāda nozīme bija Andreja Pumpura eposam “Lāčplēsis”?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Valgs Rētiņa
Virsaitis Draudēt
Cietoksnis Glūnēt
Grīva
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10. Krišjānis Barons, Krišjānis Valdemārs, 
Atis Kronvalds

Lasi!

Latviešu tautas atmodas laikmeta vadītājiem nebija viegli mudināt tautu uz neatkarību. Baltvācu muižniecība 
mēģināja pārvācot izglītotos latviešus un uzskatīt viņus par vāciešiem, bet cara ierēdniecība mēģināja 
latviešus pārkrievot, īstenojot rusifikācijas politiku un aizliedzot latviešu valodas lietošanu skolās un pārvaldes 
institūcijās.

Nozīmīgākie latviešu tautas atmodas laikmeta darbinieki bija Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons un 
Kronvaldu Atis.

Krišjānis Valdemārs studēja Tērbatas Universitātē, kur kopā ar līdzīgi domājošiem latviešu studentiem rīkoja 
studentu vakarus. Tajās pārrunāja latviešu tautas stāvokli un meklēja risinājumus, kā to uzlabot. Viņš saprata, 
ka latviešiem jāizglītojas un jāsasniedz ekonomiskā labklājība. Nodibināja jūrniecības skolu Ainažos, kurā 
latviešu jaunieši varēja iegūt zināšanas, kas iederējās Latvijas ideālajā ģeogrāfiskajā situācijā – zeme pie Baltijas 
jūras ar Daugavas ūdens ceļu, pa kuriem varētu vest lielu daļu Krievijas  preču uz tirgiem Rietumeiropā.

Krišjānis Barons bija Krišjāņa Valdemāra studiju biedrs Tērbatas Universitātē. Pēc studijām viņš pārcēlās 
uz dzīvi Pēterburgā, Krievijas galvaspilsētā, kur kopā ar K. Valdemāru izdeva nozīmīgu laikrakstu latviešu 
valodā “Pēterburgas Avīzes”. Bet dzīves galvenais darbs un devums latviešu tautai bija viņa 40 gadus ilgais 
darbs, apkopojot vairāk nekā 250 000 latviešu tautasdziesmas (dainas), ko izdeva 13 sējumos. Tautasdziesmu 
izdevums paaugstināja latviešu pašapziņu.

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=E1lKwDP9kTI&index=5&t=0s&list=PLENwzp1zIJj68_CxFa64HhR9uMPFkclYz skat.3.11.2018.

Upe un cilvēka dzīve 

Mazs avots kalnā ceļas
Un saulei pretī smaid’,
Un jautri straujos viļņus
Uz krēslu lejup raid’.

Tam prātā auglīgas druvas,
Kam spirgtas rasas trūkst,
Viņš sapņo no paradīzes,
Kur dzīvības koks pats žūst.

Bet klintis tam pretī kraujas
Un cieti ceļu slēdz,
Jo tumšāki kalnu ēna
Tur apakšā leju sedz.

Te krūts tam vareni ceļas,
Tas droši un lepni plūst,
Un gāžas pāri pār klintīm,
Kaut dziļumā iekšā grūst.

Ir dažas klinšu drupas
Ar troksni zemē irst,
Un daža lāsīte slepen’
Kā asara mirdz un birst.

Un lejā ar jaunu spēku
Tas viļņodams tālāk iet,
Un visas malu malas
Zeļ, zaļo, kuplo, zied.

/K.Barons/
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Kronvaldu Atis arī studēja Tērbatā, bet vairākus gadus pēc K. Valdemāra un K. Barona. Viņš kļuva par dedzīgu 
oratoru un par tautas, valodas un kultūras aizstāvi. Viņa runas fragments:

“Nav priekš latvieša augstāka goda un svētākas laimības, kā tikai par savas tēvzemes labklāšanu 
strādāt, par savas mazās, nabadzības novārdzinātās tautas atspirgšanu rūpēties, par tēvu valodas 
izplaukšanu dzīvē un skolā, sviedrus netaupīt un tādā garā līdz ar savu tautu celties, stāvēt un 
cīnīties līdz pēdējam asins pilienam.”

Avots: http://www.alausa.org/media/files/macibu-materiali/Vesture_Pirmais_gads_2011.pdf  (skat. 3.11.2018.)

Kronvaldu Atis saprata, ka nepieciešams pilnveidot latviešu valodu, lai raksturotu mūsdienu dzīvi, tādēļ 
izdomāja vairākus jaunvārdus, ko ikdienā lietojam vēl šodien, piemēram,
apstāklis, burtnīca, dzeja, līdzekļi, nākotne, pagātne, vēsture, vēstule, cietoksnis.

Kuri šajā tekstā ir Kronvaldu Ata darināti vārdi?

Lai paliek pagātnē vēstures kaujas, šodien man gribas rakstīt dzeju vai gleznot neatvairāmo arhitektūras pērli – 
Rundāles pili. Paskatieties paši – cik skaists skats paveras pie horizonta!

Atbildes: pagātne, vēsture, kauja, dzeja, gleznot, arhitektūra, horizonts

Atbildi uz jautājumiem!

1. Raksturo Krišjāņa Valdemāra dzīvi un devumu latviešu tautas atmodas laikmetā!
2. Raksturo Krišjāņa Barona dzīvi un devumu latviešu tautas atmodas laikmetā!
3. Raksturo Kronvaldu Ata dzīvi un devumu latviešu tautas atmodas laikmetā! Kādus vārdus radīja 

Kronvaldu Atis?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Pārvācošana
Pārkrievošana
Daina

Druvas
Irt
Orators

Novārdzināts
Atspirgšana
Izplaukšana

Apstāklis
Līdzeklis
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11. Sociālisms un Jaunā strāva
Lasi!

19. gadsimtā Amerikas Savienotajās Valstīs, Eiropā un citur notika pārmaiņas. Šo posmu pasaulē sauc par 
„rūpniecisko revolūciju” (arī industriālo revolūciju , “Industrial revolution”). Ja līdz 19.gs. cilvēki galvenokārt 
nodarbojās ar zemkopību un amatniecību, tad šajā laikā cilvēki sāka strādāt lielās rūpnīcās, tomēr darba 
stundas bija garas un algas nelielas. Latvieši ļoti asi izjuta šīs pārmaiņas. Kaut gan dzimtbūšanu atcēla un 
zemniekus atbrīvoja no piesaistes zemei, viņi manīja, ka pasaules ekonomiskā situācija mainās.

Šajā situācijā daudz latviešu klausījas sociālistu filozofus un aktīvistus, kas sludināja strādnieku revolūciju – 
esošās Krievijas cara vadītās politiskās iekārtas maiņu, kurā zemnieki un strādnieki pārņemtu varu un īstenotu 
sociālisma pamatideju – sociālo vienlīdzību. Sociālisma kustību Latvijā sauca par Jauno strāvu. Sociālisti bieži 
mudināja strādniekus uz streikiem, lai pieprasītu piemērotākus darba apstākļus un algas. Fabriku īpašniekiem 
tas nepatika.

Ievērojami šīs kustības dalībnieki bija Jānis Pliekšāns (dzejnieks, kas publicēja savus darbus ar pseidonīmu 
Rainis) un Pēteris Stučka, kas vēlāk kļuva par pirmo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas vadītāju.

1890. gadā  P. Stučka un Rainis izdeva laikrakstu “Dienas Lapa”, kas popularizēja Jaunās strāvas idejas.  
Par revolucionārajām idejām Raini apcietināja un izsūtīja uz Pleskavu un Slobodsku Krievijā, kur viņš 
salaulājās ar rakstnieci Elzu Rozenbergu (Aspazija).

Tomēr sociālisma idejas turpināja izplatīties Latvijā un Krievijā. Kad krievu armija atklāja uguni uz 
streikotājiem Pēterburgā 1905. gada janvārī un mazliet vēlāk arī Rīgā, situācija sasniedza lūzuma punktu. 
Asiņainā svētdiena Pēterburgā un notikumi Rīgā aizsāka streiku un nemieru kustību visā Krievijā.  
Nemiernieki dedzināja muižas un izrēķinājās ar saviem apspiedējiem – muižniekiem.  
Šo laiku sauc par 1905. gada revolūciju.

Cara armija ar laiku izklīdināja nemierniekus un sāka viņus nežēlīgi sodīt. Daudzi bēga uz ārzemēm, 
lai izvairītos no soda. Arī Rainis ar savu sievu Aspaziju devās trimdā un Šveici, kur viņi aktīvi rakstīja 
iedvesmojošas lugas, rakstus un dzejoļus, turpinādami cīņu pret netaisnīgo iekārtu, strādnieku un zemnieku 
apspiešanu.

Kaut gan 1905. gada revolūcija beidzās ar tās apspiešanu, latvieši tomēr saprata, ka viņiem ir spēks un var cerēt 
uz izmaiņām.

Lauztās priedes 

Vējš augstākās priedes nolauza,
Kas kāpās pie jūrmalas stāvēja.
Pēc tālēm tās skatieniem gribēja sniegt,
Ne slēpties tās spēja, ne muguru liekt.

– Tu lauzi mūs, naidīgā pretvara,
Vēl cīņa pret tevi nav nobeigta.
Vēl ilgās pēc tāles dveš pēdējais vaids,
Ik zarā pret varu šņāc nerimstošs naids.

Un augstākās priedes pēc lūzuma
Par kuģiem no ūdeņiem iznira,
Pret vētru lepni cilājās krūts,
Pret vētru cīņa no jauna dūc.

– Brāz bangas tu, naidīgā pretvara,
Mēs tāles sniegsim, kur laimība.
Tu vari mūs šķelt, tu vari mūs lauzt,
Mēs tāles sniegsim, kur saule aust.

/Rainis/
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kā sauc posmu 19. gadsimtā, kad mainījās cilvēku pamatnodarbošanās?
2. Kāda bija cilvēku pamatnodarbošanās 19. gadsimtā?
3. Kā sauc kustību, kas saskanēja ar strādnieku sūdzībām? Ko tā sludināja?
4. Kāda bija Pētera Stučkas nozīme?
5. Kāda bija Raiņa nozīme?
6. Kā sauc notikumu, kas sākās Pēterburgā 1905. gada janvārī un pārņēma Latviju un Krieviju?
7. Kā beidzās šis posms?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Rūpniecība
Revolūcija
Fabrika
Sociālisms

Streiks
Izrīkoties
Padoms
Slepkavot

Dvest
Vaids
Iznirt
Brāzt

Šķelt
Apspiešana
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12. Otrā atmoda un Pirmais pasaules karš
Lasi! 

Eiropā 19. gs. –20.gadsimta mijā lielvalstis izveidoja divus militāros blokus – Trejsavienību un Antanti. Šajos 
militārajos blokos ietilpostošās valstis valdīja daudzās kolonijās visā pasaulē. Nozīmīgas bija Vācija, Krievija, 
Austroungārija, Francija un Lielbritānija. Šīs lielvalstis bija konkurentes par varu pasaules tirgos. 1914. gada 
28. jūlijā Serbijā viesojās Ferdinands – Austroungārijas troņa mantinieks. Tur viņu teroraktā nogalināja serbu 
separātists Gavrilo Princips. Austrija vainoja Serbiju, bet Krievija pieteicās atbalstīt Serbiju. Vācija atbalstīja 
Austriju, Anglija un Francija atbalstīja Krieviju. 

Karš pārņēma lielāko 
Eiropas daļu.

Tikai gadu pēc kara 
sākuma, 1915. gadā, 
Vācija uzbruka Krievijai. 
Tā kā Latvijas teritorija 
bija Krievijas impērijas 
daļa, Vācijas kara ceļš 
veda cauri Latvijai. Vācu 
dzelzs divīzijas ieņēma 
Kurzemi un lielu 
Zemgales daļu, kara 
fronte nostabilizējās pie 
Daugavas. Šis ir viens 
no iemesliem, kādēļ 
Daugava tiek dēvēta par 
Likteņupi.

Eiropa pirms I Pasaules kara. 

Avots: http://www.diercke.

com/kartenansicht.xtp?artI-

d=978-3-14-100790-9&sei-

te=36&id=17469&kar-

tennr=1
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Ap 800 000 cilvēku devās bēgļu gaitās uz Krievijas iekšzemi, ņemot līdzi lopus un pat fabrikas, bet daudz 
mantu sadedzināja.

Krievijai karā neveicās. Meklēdama  papildspēkus, krievu valdība 1915. gadā piekrita izveidot latviešu 
strēlnieku bataljonus – vienības, kuras vadītu latviešu virsnieki. Daudzi latvieši redzēja iespēju, ka no šīm 
vienībām varētu kādreiz izveidoties armija, kas atbrīvotu Latviju gan no vāciešiem, gan  no krieviem.

Visi astoņi Latviešu strēlnieku bataljoni  varonīgi cīnījās. It sevišķi vērts pieminēt Ziemassvētku kaujas 
1916. gadā, kur latvieši uzvilka baltus mēteļus, lai sniegā viņus neredzētu. Strēlnieki pārsteidza vāciešus, 
bet solītā krievu atbalsta nebija, un latviešiem bija jāatkāpjas. Vēl jāpiemin cīņas Nāves salā (vieta netālu no 
Ikšķiles, Daugavas kreisajā krastā), kur uz trim pusēm bija Daugava, bet uz ceturto – fronte ar vāciešiem.  
Un, protams, kaujas pie Mazās Juglas, kur dzīvības zaudēja ievērojams skaits kareivju. Latviešu strēlnieki šīs 
vietas aizstāvēja neskaitāmus mēnešus, izturot pat uzbrukumus ar indīgām gāzēm. 

Pateicoties neefektīvai armijas virsvadībai, Krievijas karaspēkam bija jāatkāpjas uz Krievijas iekšzemi. Kopā ar 
krieviem devās  arī latviešu strēlnieki.

Ievadhimniskais rekviēms

Kaut Ferdinands ir nošauts,
Viņš paliks mūžam dzīvs.
Ja kāds ir citās domās,
Tas paliks auksts un stīvs.

Plīv ielās sēru lentes,
Aust tumšos toņos rīts,
Un skumstošajai tautai
Pat suņi gaudo līdz.

Piedz.
Ak, Austrija, ak, Austrija,
Beidz krogos alu dzert,
Steidz lielgabalus pielādēt
Un visus gaisā spert.

Plīv ielās sēru lentes,
Aust tumšos toņos rīts,
Un skumstošajai tautai
Pat suņi gaudo līdz.

Jo Ferdinants ir miris,
Viņš bija mūsu balsts.
Pie stroķiem, sievas, vīri,
Ir jāglābj ķeizarvalsts.

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kad sākās Pirmais pasaules karš? Kāpēc tas sākās? Kāpēc tas skāra Latviju? 
2. Ko daudzi Latvijas iedzīvotāji darīja, kad tuvojās fronte?
3. Ko Krievijas valdība izveidoja, lai palīdzētu cīņā ar vāciešiem?
4. Kādi panākumi bija izveidotajām vienībām? Kā tauta vērtēja  šīs vienības?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Rekviēms
Sērot
Skumt
Stroķis

Impērija
Sīvs
Tronis
Mantinieks

Kara fronte
Strēlnieks
Bataljons
Trīt

Čuguns
Plakt
Kairs
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13. Revolūcija Krievijā, kara beigas, 
Latvijas neatkarības pasludināšana

Lasi!

Daudzi Krievijas pilsoņi bija neapmierināti. Strādnieki vēl joprojām sūdzējās par apspiesto stāvokli. Karavīri 
bija neapmierināti ar slikto kara rezultātu. Neapmierinātība pieauga, un spiediena rezultātā 1917. gada 
februārī tā dēvētās Februāra revolūcijas laikā  cars atteicās no troņa. Varu uz astoņiem mēnešiem pārņēma 
demokrātiska valdība A.Kerenska vadībā, bet arī tā nevarēja pastāvēt. Jau 1917. gada novembrī šo valdību gāza 
un varu pārņēma komunisti Vladimira Ļeņina vadībā. Šo notikumu sauc par Oktobra revolūciju. Tās rezultātā 
tika izveidota Krievijas Padomju Sociālistiskā republika, kas 1922.gadā pārauga Padomju Savienībā.

Komunistiem bija gan atbalstītāji, gan pretinieki. Sākās pilsoņu karš (“civil war”). Tieši latviešu strēlnieki 
aizstāvēja Ļeņinu, tajā laikā nezinot, ka komunistu valdība nākamajā gadsimtā nogalinās, izsūtīs uz Sibīriju un 
nomocīs vairāk nekā 60 000 latviešu.

Vācu armijas karaspēks iegāja Krievijā un pat piespieda Ļeņina valdību parakstīt Brestļitovskas miera līgumu, 
ļoti labvēlīgu Vācijai. Bet Vācijas armijai rietumu frontē, kur tā cīnījās pret Franciju, Angliju un Amerikas 
Savienotajām Valstīm, neveicās tik labi –  jau 1918. gada novembrī Vācijas ķeizars bija spiests atteikties no 
varas un karš bija zaudēts. Karš oficiāli beidzās 1918. gada 11. novembrī , un iepriekšējais miera līgums tika 
anulēts (“annulled”).

Latviešu politiskās partijas izmantoja šos juku laikus un 1918. gada 18. novembrī pasludināja Latviju 
kā neatkarīgu demokrātisku republiku. Nozīmīgu darbu veica Zigfrīds Meierovics, kurš jau 1918. gada 
23. oktobrī saņēma Anglijas atzinumu, ka Latvijas valdība ir atzīstama kā „de facto” (“in reality”) Latvijas 
pārvaldes institūcija. 1921.gadā viņš panāca vēl nozīmīgāku Latvijas „de iure” (“likumīgu”) atzīšanu.

Autors: Vilis Rīdzenieks. LR proklamēšanas akts. Fotogrāfija. 

Pēc Latvijas valsts pasludināšanas klātesošie nodziedāja 
“Dievs, svētī Latviju!” trīs reizes.
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kādas pārmaiņas notika Krievijas valdībā 1917. gadā?
2. Kāda nozīme bija latviešu strēlniekiem šajos notikumos?
3. Kā mainījās situācija karā 1917. gadā?
4. Kā beidzās Pirmais pasaules karš?
5. Kāda nozīme bija Zigfrīdam Meierovicam šajā notikumā?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Pilsonis
Pilsoņu karš
Lāsts
Varmācība

Graut
Skarbs
Važa
Jūgs

Izsūcējs
Liekēdis
Grūt
Purpurstars

Ķeizars
Anulēt
De facto
De jure

Internacionāle

Uz cīņu mosties, darba  ļaudis,
Tu visu zemju vergu bars!
Zem bada lāsta vienmēr snaudis,
Pēc cīņas slāpst mums brīvais gars.
Mēs varmācības troni grausim,
Grūs netaisnība, trūkums skarbs.
Mēs jaunu pasauli sev celsim,
Kur valdīs taisnība un darbs.

Piedz.  
Tā ir pēdējā kauja,
Kas ar uzvaru nāk.
Ar internacionāli
Nu katrs atdzimt sāk!

Ne cars, ne vadoņi, ne dievi
Mums jaunu gaismu nenesīs.
Tik pašu rokas, pašu spēki
Lems laimi, važas saraustīs
Un, lai mēs savu laimi spētu
Ar stipru roku iekarot,
Nost visas važas - kalsim šķēpus,
Vēl dzelzij karstai kvēlojot.

Piedz.
Tik mēs, kas darba jūgā svīstam,
Mēs - visu zemju strādnieki,
Mums pieder pasaule, mēs lemsim,
Nost izsūcējus, liekēžus!
Un, ja par asinssuņu bariem
Grūs nikni dusmu pērkoni,
Par mums ar saviem purpurstariem
Lej saule dzīvīb’s uguni.

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=9-MyyB_h3bg 
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14. Latvijas neatkarības karš
Lasi!

Pēc neatkarības pasludināšanas jaunā Pagaidu valdība ar Jāni Čaksti kā Valsts prezidentu un Kārli Ulmani 
kā Ministru prezidentu priekšgalā ķērās pie darba. Darbs bija milzīgs. Valsts bija I Pasaules kara izpostīta, 
trūka līdzekļu, cilvēku un, protams, starptautiskas atzīšanas. Tāpat nebija armijas, teritoriju bija okupējis vācu 
karaspēks, kas nebija apmierināts ar notikumiem, un tajā pašā laikā Pēteris Stučka gribēja komunistu valdību 
Latvijā. Līdz ar to Latvijas proklamēšanas brīdī Latvijas zeme nebija brīva no vācu un lielinieku militārajiem 
spēkiem.

Liela nozīme bija Anglijas diplomātiem. Viņi nebija pārliecināti par J. Čakstes/K. Ulmaņa valdību, tomēr 
negribēja Padomju Savienības paplašināšanosu. Kaut gan angļi negribēja redzēt arī atjaunotu vācu karaspēku, 
tie saprata, ka tāds būs nepieciešams, lai pretotos komunistiem.

Beidzot vienojās – latvieši izveidos savu armiju ar pulkvedi Oskaru Kalpaku kā pirmo Latvijas armijas 
virspavēlnieku. Tā kā finansējumu deva Vācija, Kalpaka armija bija pakļauta  vācu ģenerālim Golcam, kam bija 
uzdots karot pret Padomju Savienības Sarkanarmiju. Šeit abu intereses sakrita, tādēļ sadarbība tika izveidota.

Dramatiski notikumi norisinājās Rīgā. Vācu spēki īstenoja t.s. Balto teroru – izrēķināšanos ar komunistu 
spēkiem. Politiskā situācija mainījās 1918. gada decembrī – Rīgu ieņēma boļševiki ar P. Stučku priekšgalā 
un aizsāka Sarkano teroru – izrēķināšanos ar vācu spēku atbalstītājiem. Līdz ar situācijas maiņu, 
J. Čakstes/K. Ulmaņa Pagaidu valdībai bija jāpārceļas uz Liepāju. Pēc neilga laika komunisti piespieda Golca 
un Kalpaka karaspēku atkāpties līdz pat Ventas krastam.

1919. gada 3. martā Rīdigera fon der Golca un Kalpaka apvienotais karaspēks šķērsoja Ventu un uzsāka 
Latvijas atbrīvošanu. Diemžēl  jau 6. martā kaujā krita pulkvedis Oskars Kalpaks. 

1919. gada 16. aprīlī vācu atbalstīta grupa centās gāzt Čakstes/Ulmaņa valdību un iecelt citu valdību Andrieva 
Niedras vadībā. Apvērsums neizdevās un 1919. gadā Latvijas teritorijā bija jau trīs “valdības” –  
J.  Čakstes/K. Ulmaņa, P. Stučkas un A. Niedras.
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Brīvības cīņas - III

1919. gada 25. maijā vāciešu un latviešu apvienotais karaspēks atbrīvoja Rīgu no komunistiem. No ziemeļiem 
jauna Latvijas armijas daļa t.s. Ziemeļlatvijas brigāde Jorģa Zemitāna vadībā kopā ar igauņiem sāka atbrīvot 
Vidzemi. Kaut gan lielais drauds, t.i., komunisti, vēl bija Latgalē un armijām vajadzēja kopīgi cīnīties tur, 
tomēr fon der Golcs pavēlēja vācu armijai uzbrukt šai ziemeļu Latvijas armijas daļai. Varonīgās cīņās (ar 
studentu palīdzību) latvieši pieveica vāciešus pie Cēsīm. Fon der Golcam pavēlēja atstāt Latviju un atgriezties 
Vācijā. 

Palika tikai Latgales atbrīvošana. Viltīgais fon der Golcs tomēr neatgriezās Vācijā. Viņš atkāpās līdz Jelgavai. 
Tur viņš vienojās ar Pāvelu Bermontu, kurš it kā gribēja cīnīties pret komunistiem Krievijā, ka Golca karavīri 
iestāsies kā brīvprātīgie Bermonta armijā. Tās vadonis oficiāli bija Bermonts, bet īstenībā – Golcs. 1919. gada 
oktobrī fon der Golcs ar Bermonta armiju devās uz Rīgu. Atkal varonīgie latvieši  aizstāvēja Rīgu un uzvarēja 
bermontiešus. Izšķirošās cīņas notika no 3. novembra līdz 11. novembrim. Tās rezultējās ar nacionālo spēku 
uzvaru – 11.novembrī mēs pieminam Bermontiādi un svinam Lāčplēša dienu.

Tagad gan varēja vērst visus spēkus uz Latgali, lai atbrīvotu to no komunistiem. Palīgā nāca poļu karaspēks, un 
līdz 1920. gada 1. februārim Latgale bija atbrīvota.
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Brīvības cīņas - IV

1919. gada 11. augustā Latvija un Padomju Savienība parakstīja mieru līgumu, kurā Padomju Savienība 
atsakās no Latvijas teritorijas “uz mūžīgiem laikiem”.



40

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kādi politiskie spēki kontrolēja Latvijas teritoriju 1918.-1920. gados?
2. Nosauc trīs valdības un to vadītājus Latvijā 1919. gadā!
3. Kas bija Latvijas valdības priekšgalā neatkarības dibināšanas laikā?
4. Kas veidoja konkurējošas valdības?
5. Kādi šķēršļi bija jāpārvar jaunajai valdībai?
6. Kāpēc Anglija bija ieinteresēta Latvijas notikumos?
7. Kurš karaspēks iebruka Latvijā 1918. gadā?
8. Kādi panākumi bija Padomju Savienības karaspēkam 1919. gadā?
9. Kas notika 1919. gada 6. martā?
10. Kādi notikumi 1919. gada pavasarī liecināja par Rīdigera fon der Golca neuzticamību?
11. Kur notika izšķirošās cīņas pret Rīdigera fon der Golca armiju?
12. Kas bija Pāvels Bermonts un par ko viņš vienojās ar Rīdigeru fon der Golcu?
13. Kur un kā notika izšķirošās cīņas pret bermontiešiem? Kā mēs šodien svinam šo dienu?
14. Kurš palīdzēja Latvijai atbrīvot Latgali no komunistiem? Kad tas notika?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Pagaidu valdība
Okupēt
Pulkvedis

Virspavēlnieks
Sarkanarmija
Apvērsums

Drauds
Viltīgs
Utains

Daugav’ abas malas

Daugav`s abas malas
Mūžam nesadalās:
Ir Kurzeme, ir Vidzeme, 
Ir Latgale mūsu.

Ai-rai, ai rai-di-ra! 
Ir Kurzeme, ir Vidzeme, 
Ir Latgale mūsu.

Laima, par mums lemi,
Sargā mūsu zemi!
Viena mēle, viena dvēs`le,
Viena zeme mūsu.

Ai-rai, ai rai-di-ra! 
Viena mēle, viena dvēs`le,
Viena zeme mūsu.

Daugav`s abas malas
Mūžam nesadalās:
Ir Kurzeme, ir Vidzeme, 
Ir Latgale mūsu.

Ai-rai, ai rai-di-ra! 
Ir Kurzeme, ir Vidzeme, 
Ir Latgale mūsu.

/Rainis/
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15. Latvija parlamentārisma un autoritārisma 
periodos (1920-1940)

Lasi!

Pēc miera līgumu parakstīšanas, Latvija bija neatkarīga un brīva, bet karā izpostīta. Kaut gan Pagaidu valdība 
bija darbojusies, tā bija tikai Pagaidu valdība – valdība, kas darbosies līdz tam brīdim, kad valdību ievēlēs 
demokrātiskā veidā.

Pirmo demokrātisko vēlēšanu laikā tika ievēlēta Satversmes sapulce (“Constitutional Convention”), kas 
pieņēma valdības un vēlēšanu principus. Satversmes (“Constitution”) pirmie trīs panti ir šādi:

1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.
2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.
3. Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un 

Zemgale.

Satversme noteica Saeimu (“Parliament” jeb “Congress”), kas sastāvēja no 100 deputātiem, Valsts prezidentu 
un Ministru prezidentu ar savu kabinetu. Tika strikti nodalīta lēmējvara, izpildvara un tiesu vara.

Satversmes sapulce pieņēma agrārreformas (“agrarian reform”) likumu, kas noteica atņemt zemi baltvācu un 
poļu muižniekiem un atdot to brīvības cīņu karotājiem un citiem bezzemniekiem.

Agrārā reforma, 1937.gads.  Avots: www.csb.lv
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Ekonomiskā situācija pamazām uzlabojās, bet Saeimā bija nesaskaņas. 1934. gada 15. maijā toreizējais 
Ministru prezidents Kārlis Ulmanis veica apvērsumu, atlaižot Saeimu un apvienojot Ministru prezidenta un 
Valsts prezidenta amatus. Kārlis Ulmanis kļuva par Latvijas valsts diktatoru. Ikdienā tika lietots apzīmējums 
„vadonis”. 

Kaut arī demokrātijas bija iznīcināta, daudz cilvēku bija apmierināti, jo valsts veica lielas investīcijas 
lauksaimniecībā un ekonomiskā situācija turpināja uzlaboties. 

Svēts mantojums

Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
Un svētīts tas, kurš drošs par viņu krīt,
Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai,
Un saulei liek pār mūsu druvām līt.

Nekur virs zemes neapsveiks tik silti
Vairs mūs neviens, kā apsveic druvas šīs,
Gar kurām augšup slejas bērzu ciltis
Un alkšņi, šalcot, veras debesīs.

Par visiem svētumiem, ko sirdī nesam,
Lai šo ikviens sev pirmā vietā liek:
No zemes šīs mēs izauguši esam,
Par zemi šo mums galva jānoliek.

                   /L.Breikšs/

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kādu galveno valsts likumu izstrādāja pēc Latvijas atbrīvošanas? Ko tas noteica?
2. Kā rīkojās ar lauku īpašumiem?
3. Ko izdarīja Kārlis Ulmanis savas valdīšanas laikā?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Satversme
Suverēns
Saeima
Deputāts

Kabinets
Agrārreforma
Mantojums
Druva

Bērzs
Alksnis
Šalkt
Ekonomika

Diktators
Zaiga
Sils
Ķīla



43

16. Otrais Pasaules karš. Latvijas okupācija  
un Baigais gads

Lasi!

Pēc Pirmā pasaules kara daudzās Eiropas valstīs valdīja demokrātija, bet jau 20. gadu beigās optimisms sāka 
zust. Ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs pie varas bija diktatori. No 1922.gada J. Staļins skarbi valdīja 
Padomju Savienībā,  Ā. Hitlers ar nacistu partiju (“Nazi”) nostiprināja savu varu Vācijā. Vācija arvien vairāk 
bruņojās. 1938. gadā Hitlers Vācijai pievienoja Austriju (t.s. Austrijas anšluss), bet 1939. gada martā ieņēma 
Čehoslovākiju. It kā izjūtot nākotnes pārmaiņas, dzejnieks Edvarts Virza 1939.gadā sacerēja dzejoli “Baiga 
vasara”, kurā viņš pareģo tautas likteni nākamajos gados.

Baiga vasara

Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs.
Būs puķes skumjas, bišu medus rūgts.
Uz tāliem ciemiem kumeļš netiks jūgts,
Un jasmīns zarains maijā neuzziedēs.

Par velti saule dienu tumsu kliedēs,
Prieks Jāņu naktī nenāks pat lūgts,
Un rokā savītīs zieds tikko plūkts,
Būs klajums baigs, aiz katra krūma biedēs.

Vējš miglu sarkanu pār laukiem dzīs,
Bez laika kokiem augļi nokritīs,
Par nastu būs, kas ir, un kas nava.

Pats zemes dziļums taujāts paliks kluss,
Jo pārvērtusi ūdens avotus
Par vērmelēm būs nodevība tava.

/E.Virza/

Pasaulei nezinot, Ā. Hitlers un J. Staļins vēlējās noslēgt draudzības līgumu, kurā abas valstis solītu 
neuzbrukt viena otrai. To parakstīja 1939. gada 23. augustā. Šo dokumentu pazīst kā Molotova-Rībentropa 
paktu. Slepenā protokolā Vācija un Padomju Savienība vienojās sadalīt Austrumeiropu. J. Staļins ieguva 
Austrumpoliju, Baltijas valstis, Somiju un Besarābiju,  savukārt Ā. Hitlers ieguva Rietumpoliju un tiesības 
brīvi rīkoties Centrāleiropā. J. Staļins saprata, ka viņš varēs ieņemt Latviju, Lietuvu un Igauniju bez Vācijas 
iebildumiem. Anglija un Francija beidzot saprata – karš Eiropā ir neizbēgams, jo gan Vācija, gan Padomju 
Savienība apdraud demokrātiju visā pasaulē.

Jau 1939. gada 1. septembrī Vācija iebruka Rietumpolijā, savukārt Anglija un Francija pieteica karu Vācijai. 
Septembra beigās Padomju Savienība ieņēma Austrumpoliju. Interesanti, ka atšķirībā no Hitlera, Staļins bija 
nodrošinājies ar argumentāciju – PSRS iebruka Polijā, lai „aizstāvētu” slāvu tautas intereses. 

Lai īstenoto Baltijas okupāciju, Staļins Igaunijai, Latvijai un Lietuvai pieprasīja “draudzības līgumu” un 
tiesības tajās izveidot militārās bāzes. Bija skaidrs, ka Baltijas valstīm jāpiekrīt vai pašām jāuzsāk karš ar 
Padomju Savienību. Šajā laikā Hitlers aicināja visus vācu izcelsmes iedzīvotājus no Baltijas valstīm atgriezties 
Vācijā. Tādējādi ap 70 000 Latvijā dzīvojošie baltvācieši pameta Latviju, lai dotos uz savu etnisko dzimteni. 

1940. gada jūnijā J. Staļins bija gatavs turpināt iesākto darbu. 1940. gada 16. jūnijā Padomju Savienība 
pieteica ultimātu Latvijas valdībai, pieprasot valdības maiņu un atļauju PSRS armijai netraucēti ienākt Latvijas 
teritorijā. K. Ulmanis piekrita, aicinot tautu nepretoties un sakot savu leģendāro frāzi: “Es palikšu savā vietā – 
Jūs palieciet savās”.

17. jūnijā Latvijā iebrauca Padomju Savienības tanki. Beidzās Latvijas neatkarība un sākās okupācijas gadi. 
Pirmo okupācijas gadu sauc par Baigo gadu. Padomju Savienības slepenā policija, pazīstama kā čeka  jeb 
NKVD, vadīja teroru pret iedzīvotājiem.
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Sākās lielas pārmaiņas: tika īstenota kolektivizācija - zemniekiem atņēma zemi un sadalīja to bezzemniekiem. 
Ieviesa Padomju Savienības naudu –  rubli. Līdz ar to Latvijas nauda (lats) kļuva nevērtīgs. Latvieši pārdeva 
savu personīgo īpašumu, lai iztiktu.

K. Ulmani izsūtīja uz Padomju Savienības iekšzemi, kur viņš mira 1942. gadā. Daudzi viņa valdības un 
armijas vadītāji tika apcietināti.

Padomu Savienība sarīkoja jaunas Saeimas vēlēšanas ar tikai vienu kandidātu sarakstu. Tās bija falsificētas 
vēlēšanas un šo sarakstu “ievēlēja” ar 97% balstiesīgo (“votes”).

Jaunā Saeima nobalsoja par lūgumu Padomju Savienībai uzņemt Latviju savā sastāvā. Līdz ar to nelikumīgā 
Latvijas okupācija, aneksija un inkorporācija PSRS sastāvā tika juridiski pamatota kā tautas griba.

Sāka dibināt kolhozus („collective farm”) un sovhozus (“state collective farm”) – zemniekiem atņēma zemi, lai 
to varētu apvienot ar citu zemnieku zemēm, ko visi kopīgi apstrādātu. Zuda motivācija pūlēties, jo zemnieki, 
nu jau kolhoznieki, paši nevarēja vairs gūt no darba personīgu labumu.

Latviešu nacijai vissāpīgākā rīcība bija komunistu terors pret tautu. Patriotiskie un mazliet turīgākie bieži tika 
apcietināti, spīdzināti un nogalināti. Par himnas dziedāšanu draudēja izsūtījums vai pat nāvessods.

Terora kulminācija bija 1941. gada 13. jūnija naktī uz 14. jūniju. Uz Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 
15 500 cilvēku, ieskaitot bērnus un sirmgalvjus. Daudz mira ceļā, daudz mira smagos spaidu darbos nežēlīgos 
apstākļos un tikai neliels izsūtīto daudzums atgriezās Latvijā pec Staļina nāves 1953.gadā.

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kādi vadoņi nāca pie varas Padomju Savienībā un Vācijā starpkaru periodā? 
2. Kādi notikumi liecināja par Ā. Hitlera militāro agresiju?
3. Kāda vienošanās bija starp Ā. Hitleru un J. Staļinu? Kā to sauc un kad tā tika parakstīta?
4. Kas notika Polijā pēc šīs vienošanās?
5. Kā J. Staļins rīkojās ar Baltijas valstīm 1939. gada rudenī?
6. Kādu aicinājumu Ā. Hitlers izteica baltvāciešiem? Cik baltvāciešu Latvijā to pieņēma?
7. Raksturo notikumus Latvijā 1940. gada 16. un 17. jūnijā!
8. Kā sauc to gadu, kas Latvijā sākās 1941. gada 17. jūnijā?
9. Kādas pārmaiņas notika Latvijā šajā laikā?
10. Kas ir kolhozs?
11. Kas notika 1941. gada 14. jūnijā?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Nacists
Līgums
Pakts
Protokols

Iebildums
Slepenā policija
Čeka
Terors

Rublis
Lats
Kolhozs
Bende

Noskūties
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17. Nacistiskās Vācijas okupācija
Lasi!

Kamēr Padomju Savienība plānoja turpmākas cilvēku izsūtīšanas uz Sibīriju un padomju režīma 
nostiprināšanu nu jau Latvijas PSR, Ā. Hitlers un viņa domubiedri nolēma pārtraukt „draudzības” jeb 
stavstarpējās neuzbrukšanas līgumu ar Padomju Savienību. Vācijas uzbrukums sākās 1941. gada 22. jūnijā.  
Tas bija straujš un spēcīgs – jau jūlija pirmajās dienās karaspēks bija Rīgā un līdz 8. jūlijam tas bija ieņēmis 
visu Latviju.

Latvieši, kas bija piedzīvojuši Baigo gadu, sveica vāciešus kā atbrīvotājus. Viņi nezināja, ka vāciešiem bija 
līdzīgi  latviešu tautas iznīcināšanas plāni. Pirmie, kas izjuta nacistu nežēlastību, bija ebreji (“Jews”). Nacistu 
plānos bija pilnīga šīs tautas iznīcināšana. 

Ebreju iznīcināšanu nacistu laikā sauc par holokaustu (“holocaust”). Jau pirmajās vācu okupācijas dienās sāka 
apcietināt ebrejus, tos nošāva vai piespieda pārcelties uz dzīvi iežogotos rajonos, ko sauca par geto (“ghetto”). 
1941. gada novembrī un decembrī Rīgas geto iztukšoja, jo aptuveni 25 000 ebreju tika piespiesti doties uz 
Rumbulu, kur tos mežā nošāva. Līdz vācu okupācijas beigām tika nogalināti apmēram 75 000 Latvijas ebreju 
un vēl 20 000, kas tika ievesti no citām Eiropas zemēm.

Ģen. Štālekera sagatavotā 

karte par nogalināto ebreju 

skaitu nacistu okupētajā 

teritorijā (Ostlande- 

Austrumzeme).

Kaut gan vācu armijas uzbrukums Padomju Savienībai sākās ļoti strauji, ar laiku uzvaru daudzums mazinājās. 
Vācieši cieta smagus zaudējumus īpaši Kurskas un Staļingradas kaujās, tāpat arī Ļeņingradas blokāde bija 
neveiksmīga. 1943. gadā pretēji starptautiskiem likumiem Vācija sāka mobilizēt latviešus armijā. Izveidoja 
divas – 15. un 19. – Latviešu leģiona divīzijas. Daudz latviešu cerēja, ka leģions ļaus atgūt Latvijas neatkarību, 
bet vācieši leģiona 19. divīziju nosūtīja uz kara fronti Padomju Savienības iekšzemē, kur daudzi zaudēja savas 
dzīvības, kamēr 15. divīziju nosūtīja uz Vāciju.
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Vācieši atkāpās, un jau 1944. gada vasarā Sarkanā armija šķērsoja Latvijas austrumu robežu. Salīdzinot ar 
1940. gadu, kad okupācija tika pamatota ar līgumsaistību nepildīšanu, šoreiz PSRS spēki sevi dēvēja par 
atbrīvotājiem no nacistu režīma.
Vācieši, leģionāri un tūkstošiem latviešu bēgļu atkāpās uz Kurzemi. Šo teritoriju nosauca par “Kurzemes katlu” 
jeb par “Kurzemes cietoksni”. Sarkanarmija sešās kaujās mēģināja šo teritoriju ieņemt. Tā zaudēja apmēram 
200 000 karavīru, bet uzvarēt neizdevās. Šajā laikā daudz latviešu izmantoja iespēju bēgt uz Zviedriju vai 
Vāciju. 1945. gada 8. maijā karš beidzās ar Vācijas kapitulāciju (“capitulation” jeb “surrender”). Līdz ar to 
8.maijs Eiropā nu jau tradicionāli tiek pieminēts kā II Pasaules kara beigas. Savukārt bijušās PSRS valstīs 
kā kara beigas un nacisma sagrāves dienu piemin 9.maiju, jo telegramma par Vācijas kapitulāciju sasniedza 
Maskavu tikai 9. maijā. Līdz ar kapitulāciju karavīriem pavēlēja nolikt ieročus. Bija simtiem, varbūt pat 
tūkstošiem latviešu karavīru, kas nolēma turpināt slēpties mežos, lai turpinātu cīņu par Latvijas brīvību.  
Šos partizānus sauc par “meža brāļiem”.

Paliec sveiks, mans mazais draugs

Rīgas meičām nu skumjas kļūst sejas,
Latvju zēni karot projām brauc,
Klusē dažs, bet citi tikai smejas,
Šķiroties tie meitenītei sauc:

Paliec sveiks, mans mazais draugs,
Mani tramvajs nesabrauks,
Mani sabrauks krievu tanki
Tur, tālu Volhovā, Volhovā.

Kaut gan tālu no dzimtenes esam
Un no mīļās meitenītes ar,
Tomēr sirdī domas mēs tik nesam:
Ko gan mana līgaviņa dar`?

Paliec sveiks, mans mazais draugs,
Mūsu mīlas laiks bij jauks.
Gaidi mani atkal mājās
Tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus!

Vai tā atceras mani un gaida,
Kad pār ielām mēness gaismu lej,
Jeb vai citam laimīgi tā smaida,
Citu skūpsta, dzer un jautri smej.

Paliec sveiks, mans mazais draugs,
Mūsu mīlas laiks bij jauks.
Gaidi mani atkal mājās
Tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus!

Bet mēs traucam uz priekšu un traucam,
Mūsu naidnieks uzvarēts reiz būs.
Mūsu meičas neuzsmaidīs citam,
Gaidīs mājās pārnākam reiz mūs.

Paliec sveiks, mans mazais draugs,
Mūsu mīlas laiks bij jauks.
Gaidi mani atkal mājās
Tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus!

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=3uphT2k6-hk&bpctr=1534699174 skat.3.11.2018.
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kad un kā beidzās Baigais gads?
2. Kā sveicināja vāciešus? Vai tas bija pamatoti?
3. Kā vācieši rīkojās, kad ienāca Latvijā?
4. Kas notika Rumbulā 1941. gada rudenī?
5. Kā vācieši rīkojās, kad neveicās karā?
6. Kur cīnījās Latviešu leģiona divīzijas?
7. Kā sauca  Padomju Savienības armiju?
8. Kur nostabilizējās fronte pēc Padomju Savienības armijas ienākšanas Latvijā? Kā sauca šo rajonu 

pēdējos kara mēnešos?
9. Cik karavīru zaudēja Padomju Savienības armija, mēģinādama ieņemt Kurzemi?
10. Kurā datumā beidzās Otrais pasaules karš?
11. Kā latviešu karavīri turpināja cīņu pret Padomju Savienību? Kā viņus sauca?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Ebreji
Holokausts
Geto
Apslāpt

Mobilizēt
Leģions
Divīzija
Kapitulācija

Partizāns
Meža brāļi
Nelietis
Pūst pīlītes

Veļupe
Glaims
Liekulis

Pēdējo leģionāru dziesma Kurzemē

Mēs nelūdzam to kas bij vakar
Daudz ļaunāk var ēlāties jau rīt.
Vai Staļins vai Čerčils mūs pakārs,
Vienalga kā kauliņi krīt.

Nu sapnis par dzimteni zudis 
Ar visu kas latvietim dārgs.
Mēs zinām ka postā mūs grūdīs
Kāds bandīts un nelietis vecs.

Mēs uzspļaujam skanīgām frāzēm
Un večiem kam pravieša balss.
Vien šņabis ko dzeram bez glāzēm
Mums stāsta - vairs tālu nav gals.

Lai nepūš vairs pīlītes naivas, 
Ka vēl kaut kur taisnība mīt.
Pār Kurzemes veļupēm laivās
Daudz biedru jau aizairēs rīt.

Tiem nepalīdz glaimi un ziedi
Ko liekuļi svīzdami pin
To acīs tumst vaidi un biedi 
Kad kāzas ar kaulaino svin.

Mēs nelūdzam to kas bij vakar
Daudz ļaunāk mums klāsies jau rīt.
Vai Staļins vai Čerčils mūs pakar
Vienalga kā kauliņi kauliņi krīt.

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=XImeOJaKU6I&bpctr=1534699833 skat.3.11.2018.
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18. Trimda
Lasi!

Kara laikā  daudzi latvieši labprātīgi atstāja vai  bija spiesti atstāt Latviju. Jau pieminētie izsūtītie uz Sibīriju  
1941. gada 14. jūnijā, 15. divīzijas leģionāri, kuri nonāca kara gūstekņu nometnēs, daudzi Latviju atstāja arī 
brīvprātīgi, baidoties no Padomju varas atgriešanās un atcerēdamies teroru, kas valdīja Baigajā gadā. Daži 
nonāca Zviedrijā, bet lielākā daļa nonāca Vācijā, kur kara pēdējos mēnešos pietrūka darba spēka fabrikās. 
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Pēc kara vairākums latviešu bēgļu nonāca dīpīšu (“DP” jeb “displaced persons”) nometnēs, kuras izveidoja 
Vācijā. Neatrodot nodarbošanos un/vai reaģējot uz starpvalstu līgumiem, ar laiku bēgļi sāka izceļot uz tālākām 
zemēm, galvenokārt Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādu, Austrāliju, Venecuēlu un Angliju. Trimdas 
zemēs latvieši centās uzsākt jaunu dzīvi – sāka mācīties mītnes zemes valodu, izglītoties, iegādāties mājas, 
veidot ģimenes. Latvieši veidoja savas latviskās organizācijas, piemēram latviešu skolas, korus, tautas deju 
grupas un politiskās organizācijas, kas turpinātu cīņu par neatkarīgu Latviju. 
Mūzikas ansambļi, kā, piemēram, “Brāļi Graši” un “Čikāgas piecīši” dziesmās uzsvēra tautas izjūtas par 
pazaudēto brīvību.

Zeme, zeme 

Neraud’, māsiņ, gan drīz nākšu,
Varbūt būšu jau mājās rīt.
Tālu jāsi, neapstāsi,
Nevarēšu tev’ sagaidīt.

Vēlos redzēt svešas zemes,
Tur, kur saule spožāk mirdz.
Tur, kur nekad netumst debess,
Tur, kur brīva būt var sirds.

Zeme, zeme, kas tā zeme,
Ja tev īstas brīves nav?
Brīve, brīve, kas tā brīve,
Ja tev savas zemes nav?

Paliec, bāliņ, nesteidz projām,
Viena būšu bez tevis es.
Noriet saule, laiks ir klātu
Doties projām svešzemēs.

Vēlos redzēt svešas zemes,
Tur, kur saule spožāk mirdz.
Tur, kur nekad netumst debess,
Tur, kur brīva būt var sirds.

Zeme, zeme, kas tā zeme,
Ja tev īstas brīves nav?
Brīve, brīve, kas tā brīve,
Ja tev savas zemes nav.

Gaidu, gaidu, nesagaidu
Dienu gaišo, kad būsi tu.
Ceru, ceru, ilgi ceru,
Cik vēl ilgi, to nezinu.

Vēlamies mēs mūsu zemi
Atkal brīvu redzēt drīz.
Laima, lūdzams, mums to lemi.
Kad to reiz kāds sapratīs?

Zeme, zeme, kas tā zeme,
Ja tev īstas brīves nav?
Brīve, brīve, kas tā brīve.

/U.Grasis/

Pazudušais dēls 

Debess malā redzu jaunu rītu
Drīz saule jūras viļņos rotājas
Vēl stunda šinī skaļā lidmašīnā
Pirms viss ko gaidu acīm parādās

Sēž blakus kāds no Krievijas
Un rāda fotogrāfijas
Bet negribu tās redzēt neparko
Manu draugu domas, manas ar
Tik vienu jūtu cilā, skar
Gar spārnu redzu savu mīļāko

Labrīt Rīga, Vai Tu mani redzi?
Tu māte, es tavs pazudušais dēls
Dzimu te, bet augu tālā Amerikā
Vai atgriezties man mājās reiz būs lemts

Kads vecs, vecs vīrs man pienāk klāt un prasa
Vai tēvs par mani daudz Tev stāstīja?
Vai minēja kur Viesturmaļu taka
Kur augām, kur mūs saule sildīja

Nāk ļaudis viens pēc otra klāt
Tie negrib jautāt, runāt stāt
Tu redzi Rīga cik tie mīļi man
Bet Brīvīb’s Mātes zvaigžņu loks
Ir sveštautiešiem tikai joks
Ap pieminekli dzērājdziesmas skan

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=CSW-3mkpRa8  skat.3.11.2018.
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Ar laiku trimdas latviešu skaits samazinājās mirstības un asimilācijas dēļ.  Daudzi nonāca vietās, kur nebija 
aktīvas latviešu kopienas, kas palīdzētu saglabāt latviešu valodu. Trimdas aktīvākie latvieši ietekmēja Rietumu 
valstu (piemēram,  Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas) politiku, kas bija saistīta ar Padomju Savienību un 
Latvijas interesēm. Latvieši ieguva pasaules preses uzmanību, kad 1980. gadā  Madrides drošības konferencē 
sarīkoja demonstrāciju, kurā mācītājs Māris Ķirsons publiski aplēja Padomju Savienības karogu ar savām 
asinīm. Latviešu jaunieši protestējot pieslēdzās pie Padomju Savienības sūtniecības vārtiem, rakstīja vēstules 
pasaules nozīmīgākajiem laikrakstiem, viesojās pie Spānijas valdības ar lūgumiem atbalstīt Latvijas neatkarības 
centienus. Bieži latvieši sadarbojās ar igauņiem un lietuviešiem, kam bija līdzīgas sūdzības par atņemto brīvību 
un nelegālo valsts okupāciju. Visus trimdas gadus Amerikas Savienotās Valstis  un dažas citas Rietumu zemes 
neatzina Padomju Savienības nelegālo okupāciju Baltijas valstīs.

Mācītājs Māris Ķirsons 

Eiropas Drošības un 

sadarbības konferences 

laikā 1980. gada 11. oktobrī 

Madridē protestē pret 

Baltijas okupāciju. 

No Viļa Vītola kolekcijas 

dāvināts muzeja un 

pētniecības centra „Latvieši 

pasaulē” fotogrāfiju 

krājumam. Autors: nezināms.

Atbildi uz jautājumiem!

1. Uz kurieni devās latviešu bēgļi pēc Otrā Pasaules kara?
2. Kā sauca nometnes Vācijā, kurās nometināja šos bēgļus?
3. Uz kurām zemēm izceļoja daudz latviešu?
4. Kā latvieši ārzemēs turpināja cīņu par Latvijas neatkarību?
5. Kas ir asimilācija? Kā tā ietekmēja latviešu sabiedrību ārzemēs?
6. Kāda ir Amerikas Savienoto Valstu attieksme pret Latvijas okupāciju?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Dīpīšu nometne
Sārts

Kvēlot
Asimilācija
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19. Padomju Savienības okupācijas gadi
Lasi!

Kad Latvijā atgriezās Padomju Savienības armija, cilvēkiem bija bail, ka atriebsies tiem, kas sadarbojās ar vācu 
okupantiem. Atriebība arī notika, piemēram, Padomju Savienība uzskatīja, ka leģionāri bija kolaboranti ar 
nacistiem, kaut arī viņi brīvprātīgi nepieteicās armijā. Daudzus apcietināja un dažus izsūtīja uz Sibīriju, citiem 
piesprieda nāves sodu.

Turpinot centienus izveidot komunismu Latvijā, Padomju Savienība mudināja zemniekus apvienoties 
kolhozos. Kad tas neizdevās, tika īstenots otrais deportāciju vilnis - 1949.gada 25. martā tika izsūtīti vairāk 
nekā 40 000 cilvēku, lai masveidīgi un ar teroru panāktu zemnieku iestāšanos kolhozos un forsētu kolektīvo 
saimniecību veidošanu.

Padomju Savienībā strauji ritēja industrializācija - Latvijas PSR cēla lielas fabrikas, kurām vajadzēja daudz 
darbaspēka. To ieveda no citām Padomju Savienības daļām. 1935. gadā apmēram 10%  iedzīvotāju bija krievi, 
bet 1989. gadā –  jau  34% iedzīvotāju. 

Iedzīvotāju skaits pēc tautības Latvijā, Centrālās Statistikas 

pārvalde 2018. 

Pieejams: https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/data/

Skoleniem/iedzivotaju_etniskais_sastavs.pdf

XX gs. 50. gados nostiprinājās nacionālkomunistu 
kustība, kas iestājās par komunistisko ideoloģiju, 
bet bija pret straujo industrializāciju un migrācijas 
politiku. Bija daži “nacionālkomunisti”, kuri 
1959. gadā centās ierobežot tālāku pārkrievošanos, 
bet tos atlaida no darba.

Latvijā valdīja bailes, ka „čeka” apcietinās. Vēstules 
un ziņas cenzēja  (“censored”) –  izsvītroja daļas, 
kas nebija piemērotas. Grāmatas, kas nepauda 
pietiekami lielu cieņu pret V. Ļeņinu un J. Staļinu, 
nepublicēja. Bija aizliegti visi bijušās Latvijas oficiālie 
simboli, piemēram, sarkanbaltsarkanais karogs, 
ģerbonis un himna. Savukārt neoficiālie simboli 
un svētki, piemēram, Līgo, Ziemassvētki un citi 
tradicionālās kultūras svētki, tika vai nu aizliegti vai 
pielāgoti/pārcelti uz citu datumu, atbilstoši valdošajai 
ideoloģijai. 

Dziesmu svētkus svinēja, bet tie cildināja citas Padomju Savienības tautas, it sevišķi Krieviju. Ar laiku aizliedza 
svinēt Jāņus.

Tomēr liela daļa latviešu neaizmirsa atņemto neatkarību. Bieži cilvēki paslēpa Latvijas karogu bēniņos, gaidot 
to dienu, kad Latvija atkal būs neatkarīga. Citi centās mākslā ierakstīt kaut ko netieši, kas paustu mīlestību 
pret Latviju.
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Starp vislielākajiem varoņiem šajā posmā var uzskatīt disidentus (“dissidents”). Tie bija cilvēki, kas bija ar 
mieru izciest smagu sodu – apcietināšanu, izsūtīšanu uz Sibīriju un citas mokas –, lai aizstāvētu cilvēku un 
Latvijas tiesības.

Sevišķu cieņu ir pelnījis disidents Gunārs Astra, kuru vairākkārt apcietināja un sodīja par pretpadomju rīcību. 
Savā pēdējā notiesāšanā viņš teica: “Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man spēku šeit stāvēt 
un elpot. Mūsu tauta ir daudz cietusi un tādēļ iemācījusies un pārcietīs arī šo tumšo laiku.” Kaut gan viņu 
amnestēja (“amnesty”), mājupceļā viņš saslima un vēlāk nomira. Ir aizdomas, ka Padomju Savienības slepenā 
policija viņu noindēja. 

Ļoti svarīgs cilvēks bija arī latviešu disidente, PSRS okupācijas laika pretošanās kustības dalībniece Lidija 
Doroņina-Lasmane, kura veica pretpadomju literatūras norakstu veikšanu un izplatīšanu. Doroņina-Lasmane 
2018. gada septembrī tika pieteikta Nobela Miera prēmijai. 

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kā atriebās Padomju Savienība, atgriežoties Latvijā Otrā pasaules kara beigās?
2. Kā padomju Savienība veicināja kolhozu veidošanu?
3. Kā Padomju Savienība veicināja pārkrievošanu okupētajā Latvijā?
4. Kā Padomju Savienība apspieda latviešu nacionālisko domāšanu un aktivitātes?
5. Kā latvieši pauda nacionālās idejas?
6. Kas bija disidenti?
7. Kas bija Gunārs Astra?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Kolaborants
Nacionālkomunisti

Cenzūra
Vīdams

Disidents
Amnestija
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20. Trešās atmodas pirmssākumi
Lasi!

Padomju Savienības sauklis un pamatuzstādījums bija „Visu zemju proletārieši, savienojieties”, tādējādi PSRS 
komunistiskās partijas vadītāji cerēja ieviest komunismu visās zemēs. Lai īstenotu šo plānu, tā veidoja armiju 
un bieži draudēja ar savu militāro spēku. Kodolieroču (“nuclear weapons”) skaitu palielināja. Daudz raķešu 
un kodolieroču bija novietoti Latvijas teritorijā. Padomju Savienība piešķīra lielus pabalstus zemēm, kurās bija 
komunisms. 

Kad 1985. gadā pie varas Padomju Savienībā nāca jauns vadītājs Mihails Gorbačovs, viņš īstenoja divas 
ļoti nozīmīgas pārmaiņas. Pirmo sauca “glasnostj”, kas aicināja iedzīvotājus būt atklātiem par problēmām 
ekonomikā un sabiedrībā. Cenzūra vairs nebija tik stingra, pieļāva valdības un tās lēmumu kritiku. Otrā 
pārmaiņa bija “perestroika” –  pārmaiņas ekonomikā; pieļāva privātīpašumu un rietumnieciskāku tirgošanos.

Latvieši, kā arī citas Padomju Savienības apspiestas tautas izmantoja jauno atklātību, lai izteiktu savu 
neapmierinātību ar komunismu, vides piesārņošanu (“pollution”), privilēģijām, kas bija komunistiem  un 
Padomju Savienības armijas virsniekiem. Dziesmas mudināja uz patriotismu.

Dzimtā valoda

Vienā valodā, raud visi ļaudis, 
Vienā valodā, valodā tie smej.
Tikai dzimtā valoda, dzēš sāpes,
Prieku dziesmas dod, atdod pasaulei.

Dzimtā valodā ir māte, māte, dzimtā valodā 
Vīns vēl saldāks, dzimtā valodā pasmejies 
Pie sevi pats.

Kad tu nespēsi ne dziedāt, ne raudāt, 
Kad tu nespēsi vairs it nekā - ar debesīm,
Zemi tu klusēsi, tas būs tavā dzimtā valodā.

Dzimtā valodā ir māte, māte, dzimtā valodā 
Vīns vēl saldāks, dzimtā valodā pasmejies 
Pie sevi pats.

/G.Vieru, atdz. I. Ziedonis/

Zaļā dziesma

Pieskaries zemei, zeme ir balta.
Zeme ir balta, pirms brīža bij zaļa.
Dod savu siltumu, atkal būs zaļa.
Atceries, atceries, atceries - tava daļa ir zaļa.
Atceries, atceries - viss tavā vaļā.

Krusa ir krusa, salna ir salna,
Migla ir migla pār visu līdz šim.
Uz kura kalna uguni kursim,
Kur mēs šovasar ziemosim?

Kā gan tu domā, cik ļoti no svara,
Cik ļoti no svara viens ugunskurs?
Ko gan tu, lāsteka, lāsteka, darīsi, kad,
Kad tevī viens saules īlentiņš durs?
Kad tevī viens saules īlentiņš durs?

Krusa ir krusa, salna ir salna,
Migla ir migla pār visu līdz šim.
Tik, cik būs uguņu uz katra kalna,
Tik mēs arī šeit dzīvosim.

/M.Melgalvs/

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=eYN4GgWj1hQ

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=ncbpfaiWDjI
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kā Padomju Savienība atbalstīja komunismu citās zemēs?
2. Kas bija Mihails Gorbačovs? Kad viņš nāca pie varas? Kādas pārmaiņas viņš veica? Kā tās sauca?  

Kā latvieši izmantoja šīs pārmaiņas?
3. Kas notika 1987. gada 14. jūnijā?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Kodolierocis
Pabalsts
„Glasnostj”

„Perestroika”
Vides piesārņošana
Krusa

Salna
Lāsteka
Īlentiņš



55

21. Folkloras kustība – Trešās atmodas 
dzinējspēks

Lasi!

Garajos okupācijas gados latviešu senā kultūra tika nicināta un apspiesta. Padomju Savienības valdība uzsvēra 
skatu uz nākotni, kurā strādnieki dzīvos laimīgi, katrs saņemdams to, ko viņam vajag. Latvisko tautas tradīciju 
kopšanu uzskatīja par aizdomīgu un pretpadomisku. 

Ņemot vērā ekonomisko stagnāciju un laikmeta maiņas, cilvēkiem bija apnikuši tukšie komunistu saukļi 
(“slogans”) par V. Ļeņinu, par laimīgo darba tautu, par cīņu un komunisma uzvaru. Šādos apstākļos tieši 
latviskās tradīcijas bija iedvesmojošas.

Pirmās tautas atmodas laikā tautu saviļņoja eposs 
“Lāčplēsis”,  šoreiz tā bija Māras Zālītes un Zigmara 
Liepiņa rokopera „Lāčplēsis”.

Folkloras festivālā “Baltica” 1988. gada jūnijā 
„Skandinieku” vadītājs Dainis Stalts pirmo reizi  
okupācijas laikā  nesa sarkanbaltsarkano Latvijas 
karogu starptautiskā sarīkojumā. Pāris mēnešus vēlāk 
to aktieris Ēvalds Valters un rakstnieks Alberts Bels 
uzvilka Rīgas pils Svētā gara tornī.

Ēvalds Valters un rakstnieks Alberts Bels uzvelk Latvijas karogu Rīgas pils Svētā Gara tornī. 

Autors: nezināms. 1988.gada 1.novembris.

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kāpēc folklora kļuva populāra Trešās atmodas laikā?
2. Kuru Pirmās atmodas eposu iestudēja Latvijā?
3. Ko folkloristi izdarīja 1988. gada jūnijā?
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22. Trešā atmoda
Lasi!

Tauta saprata, ka ar protestiem, dziesmām un teātra izrādēm Latvija brīvību neiegūs. Vajadzēja politisku 
rīcību – organizācijas un cilvēkus, kas mainītu valdības likumus un Latvijas attiecības ar  Padomju Savienību.

1988. gada vasarā un rudenī vairākos sarīkojumos runāja par demokratizāciju, ekonomiku, migrāciju, par 
latviešu valodu un tautas simboliem. Rīkotājiem draudēja sods, bet varas iestādes neuzdrošinājās masveidā 
veikt apspiešanu.

Lai kontrolētu nacionālisma situāciju, Latvijas komunistiskā partija sekmēja Latvijas Tautas frontes (LTF) 
izveidi ar mērķi, ka tā būtu marionešu organizācija. Tomēr situācija mainījās un LTF  kļuva par nozīmīgu 
nacionālisma ideju paudēju. 1988. gada 7. oktobrī notika LTF pirmais kongress. Tautas frontē iestājās vairāk 
nekā 200 000 Latvijas iedzīvotāju. Par LTF vadītāju kļuva Dainis Īvāns. Pretstatā izveidojās arī Interfronte – 
komunistu līdzjutēji un citi, kas bija pret Latvijas neatkarības centieniem. 

Kaimiņu valstīs notika līdzīgas pārmaiņas, jo tika nodibinātas organizācijas: Lietuvā – Sajūdis, bet Igaunijā - 
Rahvarinne. 

Pasaule brīnījās, ka 1989. gada 9. novembrī Berlīnes mūri (“Berlin wall”), kas kopš 20.gadsimta 
sešdesmitajiem gadiem bija atdalījis Reitumberlīni no komunistiskās Austrumberlīnes, nojauca. Novembrī 
sākās ilgstošas demonstrācijas pie mūra, pieprasot tā nojaukšanu. Ņemot vērā, ka PSRS bija pārstājusi finansēt 
Austrumvācijas valdību, tai nekas cits neatlika kā piekrist, un ļaudis abās mūra pusēs gavilēja. Nepilnu gadu 
vēlāk, 1990. gada 3. oktobrī, Austrumvācija apvienojās ar Rietumvāciju.

Polijā, Ungārijā un citās Austrumeiropas zemēs bija citas demokrātijas izpausmes.

1989. gada vēlēšanās Latvijas Tautas fronte un tās atbalstītāji ieguva balsu vairākumu Latvijas PSR Augstākajā 
Padomē. Tika pieņēmti vairāki nozīmīgi likumi par latviešu valodas saglabāšanu, imigrācijas samazināšanu un 
no PSRS neatkarīgāku banku sistēmas izveidi un ekonomiku.

1989. gada 23. augustā, 50 gadus pēc Molotova – Rībentropa pakta parakstīšanas, gandrīz divi miljoni 
latviešu, igauņu un lietuviešu savienojās rokās, lai izveidotu Baltijas ceļu – garu cilvēku ķēdi, kas sākās Tallinā 
(Igaunijā), turpinājās Rīgā un beidzās Viļņā (Lietuvā). Demonstrācija simbolizēja šo tautu vēlēšanas izlabot 
nelikumīgo Padomju Savienības okupāciju šajās valstīs. Par to plaši informēja visu pasauli. Šo miermīlīgo 
demonstrāciju joprojām uzskata par vienu no pasaules visfenomenālākajām tautas manifestācijām. Šī bija tik 
tiešām iedvesmojoša akcija, jo pat 24 gadus vēlāk – 2013.gadā – Baltijas ceļa idejas iedvesmoti analoģisku 
akciju īstenoja kataloņi, iestājoties par savu brīvību no Spānijas.

1990. gada 4. maijā Latvijas Augstākā Padome pieņēma Latvijas Republikas neatkarības deklarāciju, 
izmantojot specifisku pantu Padomju Savienības konstitūcijā, kas ļauj atsevišķām Padomju Savienības 
valstīm izstāties no Padomju Savienības. Šo ļoti nozīmīgo notikumu svin  4. maijā kā Latvijas neatkarības 
atjaunošanas dienu. 
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 Saule, Pērkons, Daugava

Saule Latvi sēdināja
Tur, kur gali satiekas
Balta jūra, zaļa zeme 
Latvei vārtu atslēdziņa

Latvei vārtu atslēdziņa
Daugaviņas sargātāja
Sveši ļaudis vārtus lauza
Jūrā krita atslēdziņa

Zilzibeņu pērkons spēra
Velniem ņēma atslēdziņu
Nāvi, dzīvi Latve slēdza
Baltu jūru, zaļu zemi
Nāvi dzīvi Latve slēdza
Baltu jūru, zaļu zemi

Saule Latvi sēdināja
Baltas jūras māliņā
Vēji smiltis putināja
Ko lai dzēra latvju bērni

Dzīves ūdens, nāves ūdens
Daugavā satecēja
Es pamērcu pirksta galu
Abus jūtu dvēselē
Nāves ūdens, dzīves ūdens
Abus jūtu dvēselē

Piedz. x2
Saule mūsu māte
Daugav - sāpju aukle
Pērkons velna spērējs
Tas mūsu tēvs

/Rainis/

Manai dzimtenei 

Man stāstīja Daugaviņ, 
Kā liktenis vīdamās,
Dziesma savus svētkus svin,
Ar bāliņu celdamās.
Tā dziedāja bāleliņš,
Pret likteni stāvēdams,
Viņa dziesmā gadu simts
Kā mūžiņis krāsojās.

Piedz.
Vēl nāks piektais gads,
Asins lietus līs,
Un visaugstākās priedes nolauzīs.
Iesim strēlniekos,
Dziesma vētru sēs,
Mūžam gaismas pils
Kalnā gavilēs.

Lai balstiņis vīdamās,
Pār novadu aizvijās,
Dziesma savus svētkus svin,
Ar bāliņu celdamās.
Tā dziedāja bāleliņš,
Ar Daugavu nemirstīgs,
Viņa dziesmā gadu simts
Kā mūžiņis krāsojās.

Piedz.
Cauri sirdīm mums
Lauztās priedes augs,
Jaunā gaitā mūs
Jauni rīti sauks.
Tālāk mūžībā
Dziedot iesim mēs,
Mūžam gaismas pils
Kalnā gavilēs.

/J. Peters, R.Pauls/

 

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=WeovGfNEEsk skat.3.11.2018.

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=lnuyeLdymmw
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kāpēc politiskā rīcība bija nepieciešama Latvijas neatkarības atjaunošanai?
2. Kā sauca galveno politisko grupu, kas sāka  cīņu par Latvijas neatkarību? Cik cilvēku tajā iestājās?  

Kas bija organizācijas vadītājs?
3. Kā sauca organizāciju, kas izveidojās tai pretstatā?
4. Kādas pārmaiņas notika Austrumvācijā 1989. un 1990. gadā?
5. Kādi panākumi bija LTF Latvijas Augstākajā Padomē?
6. Kā atzīmēja Molotova-Rībentropa pakta parakstīšanas piecdesmito gadadienu?
7. Kādu rezolūciju pieņēma Latvijas Augstākā Padome 1990. gada 4. maijā?
8. Kā mēs to svinam šodien?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Manifestācija
Rezolūcija
Ietvars

Tik un tā 

Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies necenties tā,
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies necenties tā,
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

Piedz.
Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu,
Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu.
Mazliet par mazu, lai palaistu vienu
Pasaules plašajos ceļos.
Par mazu, lai laistu vienu.
Es līdzi ceļos.

Nāk rudens izgreznot Latviju,
Bet nepūlies necenties tā,
Mums viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

Piedz.
Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu,
Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu.
Mazliet par mazu, lai palaistu vienu
Pasaules plašajos ceļos.
Par mazu, lai laistu vienu.
Es līdzi ceļos.

Nāk rudens izgreznot Latviju,
Bet nepūlies necenties tā,
Mums viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

Nāk rudens izgreznot Latviju,
Bet nepūlies necenties tā,
Mums viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

/M.Zālīte, U.Stabulnieks/

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=232ExKLWpy8
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23. Barikādes, augusta apvērsums un neatkarības 
atjaunošana

Lasi!

Komunistu atbalstītāji Latvijā un Padomju Savienībā ar draudiem un vardarbību centās apspiest šos 
nacionālistiskos centienus. No Padomju Savienības iesūtīja speciālu armijas nodaļu OMON, pazīstamu kā 
melnās beretes (“black berets”). Tie ar ieročiem un tankiem ieradās Rīgā, lai iebiedētu latviešu tautu. Arī 
Lietuvā un Igaunijā iesūtīja OMON vienības. OMON vairākkārt piekāva nacionālistiski noskaņotos pilsoņus, 
atklāja uguni un destabilizēja trauslo situāciju, lai provocētu baltiešus uz kaut kādu pretreakciju, kas saasinātu 
konfliktu.

1991. gada 2. janvārī OMON ieņēma Preses namu uz aizliedza izplatīt Latvijas Tautas frontes informāciju.

1991. gada 13. janvārī Viļņā (Lietuvā) OMON 
ar Padomju Savienības armijas palīdzību aplenca  
valdības ēku un pārņēma televīzijas raidīšanas torni. 
Ar tankiem un šautenēm uzbruka iedzīvotājiem – 
tika nogalināti 14 cilvēki un ievainoti 110. Kad 
Latvijā par to uzzināja, Latvijas Tautas frontes vadītāji 
aicināja Latvijas iedzīvotājus pulcēties Rīgā Doma 
laukumā. Ieradās ap 200 000. Tie spontāni sāka celt 
barikādes, kas radītu šķēršļus Padomju Savienības 
armijas vienībām.

Barikādes Vecrīgā. 

1991. gada 3. martā Latvijas iedzīvotājiem bija jānobalso:

“Vai esat par demokrātisku un neatkarīgu Latviju?”

73%  Latvijas iedzīvotāju balsoja nobalsoja “jā”.  Jāpiemin, ka aptuveni trešā daļa no “jā” balsotājiem bija 
nelatvieši.

Padomju Savienības komunisti un viņu vadītājs M. Gorbačovs bija zaudējuši kontroli. Krievijas vadītājs Boriss 
Jeļcins valstī radīja vēl demokrātiskāku noskaņu, bet citi bija neapmierināti, ka zūd centralizētā vara.

1991. gada 19. augustā astoņi toreizējie Padomju Savienības valdības, armijas un VDK darbinieki izolēja 
M. Gorbačovu, kamēr viņš bija atvaļinājumā Krimā un pasludināja kara stāvokli (“martial law”). Latvijā (un 
arī citās republikās) OMON ieņēma televīzijas torni un radio raidītāju. Šo periodu sauc par „augusta puču”.

OMON  Latvijā pieprasīja, lai Augstākā Padome izpilda viņu rīkojumus. Turpretim Augstākā Padome 
pasludināja „pučistu” rīcību par nelikumīgu. Arī Krievijā tauta bija neapmierināta ar „pučistiem”. Kad Boriss 
Jeļcins nostājās uz armijas tanka, lūdzot, lai tas nešauj uz valdības ēku, pučs beidzās.  21. augustā vara bija 
atkal M. Gorbačova rokās.

Šajā laikā Latvijas Augstākā Padome paziņoja, ka tā pieņēmusi lēmumu –  pārejas posms ir beidzies un  
turpmāk Latvija būs neatkarīga valsts. Līdzīgus lēmumus pieņēma Igaunijā un Lietuvā.
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1991. gada 6. septembrī Padomju Savienība atzina Latviju kā neatkarīgu valsti un 1991. gada 31. decembrī 
beidza pastāvēt. PSRS tiesību mantiniece Krievijas Federācija izveidoja Neatkarīgo Valstu sadraudzību. Tā 
bija politiska un ekonomiska valstu apvienība, kas dibināta 1991. gadā Minskā pēc bijušās PSRS sairšanas. 
Tās kodolu izveidoja Krievija, Baltkrievija un Ukraina, bet 1991. — 1993. g. NVS pievienojās Moldova, 
Armēnija, Gruzija, Uzbekistāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Azerbaidžāna un Turkmenistāna. NVS 
izveidošanas mērķis bija šo valstu ekonomikas un aizsardzības politikas koordinēšana.

Senā kalpu dziesma

Sauciet kalpus
sauciet no tumšiem siliem uz ceļa
Pūtiet ragus
tirgos un ielu stūros cik spēka

Piedz.
Rīt vai parīt
Valdniece modīsies no miega

Lepnie kungi,
pametiet savu godu un naudu.
Lūdziet sievām
novēlēt savus bērnus tai kalpos.

Jūras malā
septiņsimt gadu bēdas tā izguļ.
sauciet kalpus, 
sauciet no tumšiem siliem uz ceļa.

Rīt jau modīsies mūsu valdniece,
klausīsies pēc savu kalpu dziesmām.
Mēs dziedāsim mūsu valdniecei
karalienei Latvijai caur mūžiem!

/K.Dimiters/

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kas bija OMON? Kāpēc to ieveda Latvijā?
2. Ko OMON darīja?
3. Kas notika Viļņā 1991. gada 13. janvārī?
4. Kā uz notikumiem Viļņā reaģēja Latvijā?
5. Kā sauc šo laiku?
6. Kas notika 1991. gada 3. martā?
7. Kas notika Krievijā 1991. gada augustā? Kā tas ietekmēja notikumus Latvijā? Kā beidzās šis 

„saspīlētais” posms?
8. Kas notika 1991. gada 6. septembrī?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Berete
Iebiedēt
Provocēt

Pretreakcija
Aplenkt
Barikāde

Šķērslis
Iekšlietu ministrija
Izolēt

Atvaļinājums
Kara stāvoklis
Pučs

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=nLQzYoKS2is skat.3.11.2018
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24. Valsts attīstīšana
Lasi!

Līdzīgi kā pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918.gadā, valdībai tagad bija daudz uzdevumu, kurus tā 
risināja. Tā pieņēma 1922. gadā izstrādāto Satversmi, kas bija mazliet novecojusi, bet to uzreiz varēja izmantot.

Ņemot vērā, ka okupācijas laikā gan zeme, gan majas un uzņēmumi (nekustamais īpašums) bija nacionalizēti, 
sākās privatizācijas periods. Valsts īpašumus privatizēja, atdodot tos īpašniekiem. Taisnīgi atlīdzināja, kam tie 
bija atņemti, taču valdīja korupcija. 

Pilsonību piešķīra tiem, kam tā piederēja pirms Latvijas neatkarības zaudēšanas, gandrīz visi latvieši ieguva 
pilsonību, bet mazākumtautībām tika dota iespēja iegūt pilsonību naturalizējoties. 

Jāatzīst, ka netika ņemta vērā cilvēku politiskā stāja, balsojot par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tas 
raisīja jaunu būtisku problemu – sabiedrības šķelšanos. Ieviesa brīvā tirgus cenas, bet tās inflacijaas dēļ tika 
paaugstinātas neatbilstoši algām. 1992. gadā ieviesa Latvijas rubli, vēlāk – 1993. gadā Latvijas latu. 1994. gadā 
vienojās par Padomju Savienības armijas spēku izvešanu no Latvijas, tāpat arī 2007. gadā tika parakstīts 
Latvijas – Krievijas robežlīgums, saskaņā ar kuru Latvija zaudēja daļu no Abrenes teritorijas, kas Padomju 
Savienības okupācijas gados tika anektēta (“annexed”). Jāatzīmē, ka Abrenes jautājums nav viennozīmīgs, 
jo tā neietilpa Vidzemes guberņas sastāvā un tika pievienota Latvijai pēc Latvijas-Krievijas miera līguma 
parakstīšanas 1920. gadā kā stratēģiski svarīgs dzelzceļa mezgls ar lielu latviešu iedzīvotāju skaitu. 

1993. gadā katoļu pāvests (“the Pope”) apmeklēja Latviju. Tas bija emocionāls brīdis, jo, izkāpjot no 
lidmašīnas viņš skūpstīja Latvijas zemi un uzrunu teica latviešu valodā, lai arī pēc izcelsmes ir polis un latviešu 
valoda nav viņa dzimtā valoda.
1994. gadā Amerikas Savienoto Valstu prezidents Bils Klintons apmeklēja Latviju. Vizīte nostiprināja Latvijā 
dzīvojošo cilvēku pārliecību par atkārtoti uzsāktā neatkarības kursa turpināšanu jau kā starptautiski atzītai 
valstij.

ASV prezidents Bils Klintons pie Brīvības pieminekļa sarokojas 

ar nacionālos tērpos tērptiem jauniešiem. 

Foto no ASV vēstniecības Latvijā arhīva, 1994.

Latviešu sportisti un mūziķi ir guvuši un turpina gūt 
panākumus pasaules mērogā. Jāatzīmē, ka Latvijas 
valsts delegācija olimpisko spēļu laikā ir ieguvusi 
27 godalgotas medaļas.
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Mana dziesma 

Kad dators izslēgts un telefons kluss
Ļauj pie Tevis man šovakar nākt
Gribu mācīties pirmos soļus
Un pirmo dziesmu sākt

Tāls ir zvaigznes ceļš
Uz kurieni tev mani vest?
Pa taciņu mazu gar Gauju
Vai pasaulē loku mest?

Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās

Teic, Ziemeļu vējš
No kurienes manī tāds spīts?
Pēc negaisa vienmēr būs saule
Pēc nakts vienmēr rīts

Un Tu, ugunskurs kvēls
Ar tevi man sildīt un degt
Redzēt biezākā tumsā
Jāņu vaiņagos pāri lēkt

Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās

Pielieku soli tuvāk
Un jūtu, ka tur esi Tu
Kaut varētu vienmēr tā stāvēt
Starp mirkli un mūžību

Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās

/R.Kaupers/

A

Atbildi uz jautājumiem!

1. Raksturo Satversmi, īpašuma tiesības, pilsonību, pāriešanu uz brīvo tirgu, valsts naudu, Padomju 
Savienības armiju, robežu ar Krieviju!

 Kādi bija rezultāti?
2. Kurš apmeklēja Latviju 1993. gadā?
3. Kurš apmeklēja Latviju 1994. gadā?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Korupcija
Cinisms

Pensionēts
Aneksēts

Pāvests
Dators

Klausies!
https://www.youtube.com/watch?v=lAYkndpGGlU skat.3.11.2018.
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25. Emigrācija
Lasi!

Latvija gribēja nodrošināt savu neatkarību, veidojot ciešu sadarbību un integrāciju ar pārējo Eiropu, tātad, 
orientējās uz Rietumiem. Lielu nozīme šo centienu īstenošanā bija toreizējai Latvijas Valsts prezidentei  
Vairai Vīķei-Freibergai.

2004. gada 1. maijā Latviju uzņēma Eiropas Savienībā (“European Union”). Tas radīja Latvijai vairākas 
ekonomiskas priekšrocības, ieskaitot brīvu tirgu gandrīz visām precēm Eiropā, finansiālu atbalstu un izdevīgus 
naudas aizdevumus dažādiem projektiem Latvijā, neierobežotas ceļošanas un strādāšanas iespējas Eiropā 
Latvijas pilsoņiem. Tajā pašā datumā Latviju uzņēma NATO, militārā aliansē, kuru veido Rietumeiropas 
valstis un arī Amerikas Savienotās Valstis. Tas deva drošības garantijas Latvijai, jo NATO pamatprincips – ja 
kādai NATO valstij uzbrūk, tad visas NATO valstis palīdz. Iestāšanās  NATO radīja iespējas modernizēt 
Latvijas aizsargspējas. Vēl šodien Latvijas karavīri ar NATO sabiedrotajiem patrulē Afganistānā un dažos citos 
konflikta rajonos pasaulē.

XXI gadsimta pirmā desmitgade iezīmējās ar dižķibeli („crisis”). Lētie banku aizdevumi kārdināja daudzus – 
cilvēki aizņēmās naudu, būvēja mājas, viesnīcas un citus uzņēmumus. Ātrā peļņa mudināja cilvēkus aizņemties 
vēl vairāk, bet tad augšupeja pēkšņi apsīka un iestājās ekonomiskā krīze. Cilvēki zaudēja darbu, nespēja atdot 
parādus un bankrotēja. Tajā pašā laikā valdībai bija jāsamazina palīdzība bezdarbniekiem un pensionāriem. 
Daudz Latvijas iedzīvotāju devās meklēt labāku dzīvi ārzemēs. Eiropas Savienības neierobežotās ceļošanas,  
strādāšanas iespējas  un daudz lielākās algas šo procesu veicināja.

Latvijā, kā arī citur pasaulē bija manāma korupcija valdībā un veidoja uzņēmumos. Oligarhi (“oligarchs”), 
kas bija ieguvuši lielu bagātību, atradās savā amatā pat tad, kad bija pārliecinoši pierādījumi par viņu vainu.  
Citi oligarhi, nopirkuši ietekmīgus laikrakstus Latvijā, varēja ietekmēt, kādas ziņas nonāk cilvēkiem (t.i., 
vēlētājiem).  Tas negatīvi ietekmēja vēlēšanas un valsts demokrātiskos pamatus. 

No 2010. gada līdz 2018. gadam no Latvijas izceļoja vairāk nekā 113 000 iedzīvotāju. Dzīvojot diasporā, mēs 
un mūsu vecāki esam daļa no šis grupas. Vai kādreiz atgriezīsimies Latvijā?

Atbildi uz jautājumiem!

1. Kā sauc Latvijas Valsts prezidenti, kurai ir liela nozīme Latvijas integrācijas veicināšanā?
2. Kurā ekonomiskajā grupā Latvija tika uzņemta 2004. gadā?
3. Kurā militārajā aliansē Latvija tika uzņemta 2004. gadā?
4. Ko Latvijai deva iestāšanās NATO un ES?
5. Kas ir oligarhi? Kā tie ietekmēja Latvijas valsts darbu?
6. Kāpēc daudz Latvijas iedzīvotāju atstāja Latviju?
7. Vai tu kādreiz dzīvosi Latvijā?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Integrācija
Priekšrocības
Alianse

Pamatprincips
Bankrots
Oligarhs

Aizspriedumains
Amats
Stūra māja
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26. Skats uz Latvijas nākotni
Lasi!

Tuvojamies ekspedīcijas pa Latvijas vēsturi noslēgumam. Nākotnē rakstīs jaunas vēstures grāmatas, kuras 
raksturos šodienas notikumus un varbūt pat mūsu devumu Latvijai. 

Kas notika Latvijā 2018. gadā?

2018. gadā Latvija svinēja savu simtgadi. Tā ir atzīta valsts, un latviešiem ir ievērojami sasniegumi ekonomikā, 
politikā, kultūrā un sportā. Latvija ir 71. vietā starp 226 pasaules valstīm iekšzemes kopprodukta ražošanā, 
42.vietā Pasaules bankas konkurētspējas indeksā, 24.vietā preses brīvības un 1.vietā makroekonomikas 
stabilitātes jomā. Tā ir kļuvusi par lielu tranzīta zonu, pa kuru pārvadā preces starp Krieviju un  Eiropu. 
Korupcijas līmenis Latvijā gan ir augsts –  tā atrodas 40. vietā no 175 valstīm. Tas liecina, ka Latvija nav 
vienīgā valsts, kas ar to cīnās. Latvijas sportistiem ir nozīmīgi sasniegumi basketbolā, hokejā, tenisā un 
citos sporta veidos. Latviešu kora kultūru uzskata par vienu no visattīstītākajām visā pasaulē, un pasaules 
slavenākajās operās bieži uzstājas mūsu mūzikas zvaigznes.

Lai arī vēsturnieki nenodarbojas ar nākotnes pareģošanu, balstoties uz faktiem un pagātnes, kā arī esošās 
situācijas analīzi, varam mēģināt uzdot jautājumu, balstoties uz globālajām tendencēm pasaulē: Kāds ir 
pareģojums Latvijas nākotnei? Līdzīgi citām zemēm, Latvija turpinās cīnīties ar globālām sekām, kas saistītas 
ar zemeslodes sasilšanu, terorismu, ienākumu nevienlīdzīgumu un imigrāciju no citām valstīm. Jauns drauds 
Latvijai – hibrīdkarš  – karošanas metode, kas mēģina bojāt valsts un tās iedzīvotāju datorsistēmas un datu 
bāzes.  Latvija cīnās pret korupciju valdībā un ekonomikā.

Iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās emigrācijas un zemās dzimstības dēļ. Latvijā joprojām ir plašs 
mazākumtautību procentuālais īpatsvars (37,8%), Daļa sabiedrības pakļaujas Krievijas propagandai, kas 
mēģina pārliecināt, ka Latvijā notiek plaša minoritāšu tiesību apspiešana.

Kopš Latvijas teritorijā dzelzs laikmetā izveidojās pirmie nocietinātie pilskalni (pārvaldes centri), Latvijas 
liktenis vienmēr ir bijis saistīts ar spēcīgo kaimiņvalstu interesēm un rīcību. Šodien vislielākās bažas rada 
Krievijas politika. Kaut gan pagājuši simts gadi kopš Latvijas dibināšanas un 27 gadi kopš neatkarības 
atjaunošanas, Latvijas neatkarība tomēr ir trausla. Pēdējos desmit gados Krievija iebrukusi un atņēmusi 
teritoriju Gruzijai un Ukrainai.

Kā liecina vēsture, latviešu tauta ir sīksta. Tā pārdzīvoja krustnešu iebrukumus un poļu, zviedru un vācbaltiešu 
varas laikus. Tā izcieta karus, badu un mēri. Tā izcieta smagās komunistu represijas. Tieši šis sīkstums 
dod cerību, ka Latvija un tās iedzīvotāji neatlaidīgi turpinās uzsākto kursu demokrātijas un ekonomiskas 
stabilitātes virzienā.
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Atbildi uz jautājumiem!

1. Kuru vietu Latvija ieņem starp pārējām pasaules valstīm iekšzemes kopproduktu ziņā?
2. Kuru vietu Latvija ieņem starp pārējām pasaules valstīm izglītības līmeņa ziņā?
3. Kuru vietu Latvija ieņem starp pārējām pasaules valstīm korupcijas ziņā?
4. Kādi nopietni draudi ir Latvijai un latviešiem?
5. Kas notiek ar iedzīvotāju skaitu Latvijā?

Izskaidro vārdu nozīmi!

Iekšzemes kopprodukts
Zemeslodes sasilšana
Ienākumu nevienlīdzīgums
Hibrīdkarš

Joma
Sarūk
Propaganda
Minoritāšu apspiešana

Trausls
Sīksts


