
                               Darba lapa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijā 

                                           „Padomju vara Latvijā. 1944. – 1985. gads” 

 

1. Padomju varu simbolizēja sarkanā zvaigzne, sirpis un āmurs, vadoņu portreti. Uz kādiem ikdienā 

lietotajiem priekšmetiem tie redzami ekspozīcijā? 

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________________ 

Ar kādu mērķi tas tika darīts? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Izsvītro jēdzienus, kas neraksturo ekonomiku Padomju Latvijā! 

PIECGADES PLĀNS; TIRGUS EKONOMIKA; SOCIĀLISTISKĀ SACENSĪBA;           

INDUSTRIALIZĀCIJA; PLĀNVEIDA EKONOMIKA; KONKURENCE; 

AUGSTA KVALITĀTE; BRĀĶIS; BRĪVAIS TIRGUS; PIRMRINDNIEKS; DEFICĪTS 

 

3. Kādas pārmaiņas politikā, ekonomikā, sadzīvē notika pilsētās un laukos?  

MIKRORAJONI; SOVETIZĀCIJA; PROPAGANDA; KOLEKTIVIZĀCIJA      

RUSIFIKĀCIJA; IMIGRĀCIJA 

 
Pilsētās 

 
Laukos 

__________________________________   __________________________________ 

Gan pilsētās, gan laukos: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 



4. Atrodi ekspozīcijā šīs nozīmītes! Pieraksti, kā sauc organizācijas, kuru pārstāvji tās nēsāja un 

kāda vecuma bērni un jauniešu bija šajās organizācijās?  

 

 
 

Nozīmītes attēls 

   
 

Organizācija 
 

   

 

Vecums 
 

   

 

5. Ieraksti tekstā dotos trūkstošos vārdus un iegūsti informāciju par padomju varas virzītajām 

pārmaiņām kultūrā! 

GADADIENA; ZIEMASSVĒTKI; LIETIŠĶĀ; LĪGO; PADOMJU; TAUTU; 

RELIĢISKIE; SOLIDARITĀTES; DZIESMU; MĀKSLAS; BĒRNĪBAS 
 

Neatlaidīgi bija padomju varas centieni izmainīt svētku tradīcijas. Tika ieviesti 

_______________ un pilngadības svētki, svinēta Lielās Oktobra sociālistiskās 

revolūcijas_______________, Darbaļaužu starptautiskās _______________ diena (1. maijs) un citi 

________________svētki.  __________________un Lieldienas bija nevēlami _________________ 

svētki, turklāt 1961. gadā uz laiku tika aizliegta ______________ svētku svinēšana.  

_______________svētkus pārdēvēja par Padomju Latvijas Dziesmu svētkiem, to repertuāra lielāko 

daļu veidoja padomju režīmam un „____________ draudzībai” veltīts repertuārs. Kopš 20. gs. 

60. gadiem lielu popularitāti ieguva tautas _______________māksla, Dzejas, 

_________________un Teātra dienu pasākumi, kas izcēlās ar relatīvu brīvdomību un nacionālo 

stāju. 

 

6. Kādi sadzīves tehnikas priekšmeti redzami 20. gadsimta 60. gadu interjerā? 

 

1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 

4) _____________________________________ 

 

 

Disidents Gunārs Astra (1931-1988): „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 (..).”  

1983. gada 15. decembris. 


