
Darba lapa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijā 

„Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana. 1987.  – 1991. gads” 

 

1. Atrodiet skaidrojumam atbilstošo jēdziena burtu un apvelciet to! 

1) Politiskās aktivitātes, sabiedrisko organizāciju darbība, arī tautas masveidīga iesaiste sabiedrībā aktuālu 

jautājumu risināšanā un nevardarbīgā cīņā par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu 1986. –

1991. gadā.  

                   A  Pirmā atmoda        B  Brīvības cīņas        C Trešā atmoda 

2) Ekonomisko un politisko pārmaiņu kopums PSRS 1985. –1991. gadā PSKP CK ģenerālsekretāra 

M. Gorbačova vadības laikā. 

                  A  Atklātība („glastnostj”)        B  Baltijas Asambleja        C  Pārbūve („perestroika”) 

3) 1986. gada 10. jūlijā Liepājā nodibinātā Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa. 

                 A  „Helsinki – 86”        B  „Baltica – 88”        C  „Sajūdis” 

4) 1988. gada 8.–9. oktobrī izveidota sabiedriski–politiska organizācija, kuras sākotnējie mērķi un darbības 

virzieni bija Latvijas suverenitātes paplašināšana PSRS ietvaros, pārvaldes demokratizācija, u.c.  

                 A  „Par tiesisku valsti”        B  „Par neatkarīgu Latviju”        C  Latvijas Tautas fronte (LTF) 

 

2. Atrodiet katras personības darbībai atbilstošu notikumu! Ierakstiet tabulā pareizās atbildes skaitli. 

 

              Personība  Skaitlis                              Notikums 

  

1. Dainis Īvāns 
     1985. gada 15. martā ievēlēts par PSKP CK ģenerālsekretāru,  

sākas t.s. pārkārtošanās (“perestroika”) un  

atklātības (“glasnostj”) ēra 

 

 

2. Anatolijs Gorbunovs 
     1988. gada 1.–2. jūnijā Latvijas PSR Rakstnieku savienības 

paplašinātajā plēnuma laikā pirmoreiz publiski paziņo, ka  

padomju vara Latvijā 1940. gadā ir nodibināta ne sociālistiskās 

revolūcijas, bet gan Molotova–Ribentropa pakta  

noslēgšanas rezultātā 

 

3. Konstantīns Pupurs 

 
     No 1988. līdz 1990. gadam bija Latvijas Komunistiskās 

 partijas CK sekretārs un Latvijas PSR AP priekšsēdētājs, 

amatā būdams, atbalstīja LTF izveidi, vēlāk pirmais 

Latvijas Republikas AP priekšsēdētājs 

 

 

4. Mihails Gorbačovs 

 

     “Helsinki – 86” aktīvists, 1988. gadā 14. jūnijā paceļ  

sarkanbaltsarkano karogu pie Brīvības pieminekļa  

Rīgā pēc mītiņa 1941.gada deportēto piemiņai; par  

politiskajām aktivitātēm izraidīts no Latvijas PSR 

 

5. Mavriks Vulfsons 
      Kampaņas pret Daugavpils HES celtniecību aizsācējs, 

1988. gadā 8.–9. oktobra Latvijas Tautas frontes  

1. (dibināšanas) kongresā ievēlēts par šīs organizācijas  

priekšsēdētāju 

3. Ar dotajiem vārdiem pabeidziet iesāktos teikumus!  

 



VALSTS VALODU; ,,PAR LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANU”; 

LATVIJAS TAUTAS FRONTES; ,,PAR LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTISKO STATUSU”; 

OMON; BALTIJAS CEĻĀ 

1)  1988. gada 6. oktobris – Latvijas PSR Augstākā padome pieņem lēmumu par   latviešu valodas statusu, 

tā kļūst par ____________________________________________________________________________.  

2) 1988. gada 8.–9. oktobris – _____________________________________________________________ 

dibināšanas kongress, par organizācijas priekšsēdētāju ievēl Daini Īvānu. 

3) 1989. gada 23. augusts – ___________________________________________cilvēki sadodas rokās no 

Tallinas līdz Viļņai, lai protestētu pret 1939. gada 23. augustā noslēgto Molotova - Ribentropa paktu.  

4) 1990. gada 4. maijs – Latvijas PSR AP ar 138 balsīm ,,par” pieņem deklarāciju ____________________ 

___________________________________________________________ , ar kuru tiek juridiski atjaunota 

pilnīga Latvijas valstiskā neatkarība, tam nosakot pārejas laiku. 

5) 1991. gada 20. janvāris – ___________________________ un citu padomju bruņoto vienību uzbrukums 

Iekšlietu ministrijai un apšaude Bastejkalnā Rīgā, kura laikā gāja bojā pieci cilvēki. 

6) 1991. gada 21. augusts – Latvijas Republikas Augstākā padome pieņem likumu ___________________ 

_________________________________________________, tiek atjaunota pilnīga Latvijas valstiskā 

neatkarība.  
 

4. Sakārto dotos attēlus hronoloģiski! Uzraksti, kādi vēsturiski notikumi tajos redzami!                                                                                                       

 

1) ___________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________________ 

 

5. Kā sauc šo simbolu, ko Trešās atmodas laikā tas simbolizēja? Kāpēc tas kļuva par Trešās atmodas 

simbolu? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


