
Ceļvedis Latvijas vēsturē
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām
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Senākie cilvēki Latvijas teritorijā ienāca pēc lielo ledāju 
nokušanas – aptuveni pirms 12–13 000 gadu. Šajā laikā 
Latvijas teritorijā bija tikai 300–400 cilvēku.
Akmens laikmetā izdzīvoja no tā, ko deva daba – medīja 
savvaļas dzīvniekus un putnus, zvejoja zivis un vāca ēdamos 
augus, ogas un sēnes. 

Pateicoties novērojumiem un milzu pacietībai, senie ļaudis 
pra  ta izgatavot darba rīkus un ieročus no koka, kaula, raga un 
akmens. Senāko periodu vēsturē sauc par akmens laikmetu, 
jo metālus un citus mūsdienu materiālus cilvēki vēl nepazina.
Lai medītu, darināja harpūnas, bultas un lokus. Lai zvejotu 
zivis, no koka stumbra izgreba laivu – vienkoci, taisīja 
makšķerāķus, pina tīklus.Izrotā 

harpūnu!

No kaula darināts 
makšķerāķis. Senie ļaudis 
visvairāk ķēra līdakas, asarus, 
plaužus, sapalus. Kaula harpūnas un šķēps

Kaula bultu iestiprināja koka 
kātā un izmantoja medībās.

Arheologi atrod kaula bultas, 
kas rotātas ar svītriņu, skujiņu, 
krustojumu un līkloču rakstu.

atzĪMĒ 
prIEKŠMEtuS, 

KaS nEIEDEraS 
aKMEnS 

LaIKMEtā!

Ezerrieksts – peldošs ūdensaugs. 
Tā auglis jeb rieksts ir ēdams. 
Šodien Latvijā tas saglabājies 
tikai dažos ezeros, bet akmens 
laikmetā bija plaši izplatīts. 
KodoIu ieguva ar dauzāmās 
vālītes palīdzību.
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Kaula cirvis

No dzintara darinātas rotas – 
piekariņi. Rūpīgi pavērojot, 
tajos var atpazīt dzīvnieku – 
pīlītes, aļņa – un cilvēka figūru.

Ēdiena gatavošanai un 
uzglabāšanai senie ļaudis 
iemācījās darināt māla traukus, 
kurus apdedzināja pavardā 
vai ugunskurā, lai tie būtu 
izturīgāki. Senākie trauki bija 
lieli podi ar smailu dibenu. Tie 
bija izrotāti ar rakstu – ķemmes 
veida iespiedumiem.

Māla trauku lauskas bieži atrod 
seno apmetņu vietās arheoloģisko 
izrakumu laikā. Pētniekiem tās 
palīdz izpētīt, kad un kādi cilvēki 
dzīvojuši šajā vietā. 

No māla darināta cilvēka figūriņa

Akmens cirvji. To izgatavošanai – 
formas izveidošanai, slīpēšanai, 
kātcauruma izurbšanai – bija 
nepieciešamas aptuveni 40 
stundas. Kātu darināja no koka, 
taču līdz mūsdienām zemē 
saglabājušās tikai akmens daļas.

Krama – cieta akmens rīki: 
bultas gals, grieznis.

Apmetnes senākie iedzīvotāji ierīkoja pie lielajām upēm 
(Daugavas, Lielupes) un ezeriem (Lubāna, Burtnieka), to centrā 
dega ugunskurs, apmetni sargāja suns. Apģērbu senie cilvēki 
darināja no kažokādām. 
Lai gan apstākļi dzīvošanai bija skarbi, akmens laikmeta 
cilvēki bija prasmīgi. Zīmējumi un rotājumi uz darbarīkiem un 
ieročiem, no kaula vai dzintara darinātās rotas, apbedīšanas 
tradīcijas liecina par viņu garīgo kultūru.

Ar laiku senie ļaudis sāka 
gatavot plakandibena podus 
un plašāk izmantoja auklas 
iespieduma rotājumu.

Izrotā Savu 
MāLa trauKu!



Dzelzs laikmetā, aptuveni pirms tūkstoš gadiem, tagadējo 
Latvijas teritoriju apdzīvoja latviešu senči – kurši, zemgaļi, 
sēļi, latgaļi un lībieši. Šajā laikā ļaudis darba rīkus un ieročus 
iemācījās darināt no dzelzs. Arheologi mūsdienās atrod 
prasmīgi izgatavotus cirvjus, izkaptis, sirpjus, arkla lemešus, 
kā arī ieročus – šķēpus, bultas un zobenus. 

Latviešu senču ieroči: zobeni, 
šķēpu gali, kaujas cirvis.

Sirpis un izkapts labības 
pļaušanai

Nazis 

Īlens

Dzirkles – šķēres aitu cirpšanai

No dzelzs darināti cirvji. 
Tos izmantoja zemkopji koku 
ciršanai, lai ierīkotu laukus, 
un namdari.

Monētas liecina par maiņas 
sakariem ar Seno Romu un 
citām zemēm. Latvijā ieveda 
bronzu, sudrabu, bet izveda 
mājlopus, zvērādas un dzintaru.

Karavīrus sargāja metāla bruņu 
cepures un lieli, no koka darināti 
un ar ādu apvilkti vairogi.

Novadu centri, piemēram, Jersika, Tālava, Tērvete, Mežotne – 
bija pilskalni ar nocietinātām koka pilīm, taču lielākā daļa 
cilvēku dzīvoja viensētās un ciemos. Pieaugušie vīrieši bija arī 
karavīri, kas sargāja savu novadu.

Izrotā
CIrvJa Kātu!
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Krekla piedurknes galu rotāja 
aptinumi – uz ādas sloksnītes 
vai vilnas pavediena uzvērtas 
bronzas spirālītes.

Vilnas bikses

Vilnas brunči (mūsdienās – 
svārki). Ap vidu tos saturēja 
austa josta.

Vilnas svārki (mūsdienās – jaka)

Ādas josta ar grezniem bronzas 
apkalumiem (rotājumiem)

Sietavas 

Ādas apavi

Stopsakta

Saktas izmantoja gan apģērba 
saspraušanai, gan rotāšanai. 
Trīs pazīstamākie saktu veidi: 
pakavsakta, pūcessakta, 
stopsakta.

Latviešu senči prata darināt īpaši skaistus tērpus un rotas. 
Krekls tika šūts no lina, brunči un bikses no vilnas auduma. 
Sieviešu tērpa skaistākā sastāvdaļa bija villaine, ko rotāja 
ieausti bronzas gredzentiņi. Villaini sedza uz pleciem un 
priekšpusē sastiprināja ar saktu. Gan sievietes, gan vīrieši 
apģērbu rotāja ar saktām, aprocēm, gredzeniem, piekariem, 
sievietes arī ar kaklariņķiem un skaistiem vainagiem. Kājās 
vilka ādas apavus, zeķu vietā aptina auduma lentu (sietavas).

Lina krekls 

Pēc arheoloģiskajos izrakumos 
atrastās villaines fragmentu 
izpētes mūsdienās izgatavota 
tieši tāda pati villaine.

Vainags

Sietavas lietoja zeķu 
vietā, tās tina no pēdas 
uz augšu. 

Ādas apavi 

Pūcessakta

Vilnas cepure, kas rotāta ar 
bronzas spirālītēm.

Karavīra aproce

Pakavsakta

Aproces, saktas, gredzeni, 
vainags, kaklariņķi – 
arheoloģiskajos izrakumos 
atrastās rotas, kuras reiz 
nēsājusi latgaļu sieviete.

Lina kreklsPiekariņi
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Arheoloģiskajos izrakumos pilīs 
atrod dzelzs nažus, šķiltavas, 
stikla un akmens trauku lauskas, 
galda piederumus un citus 
priekšmetus. Atrasti arī metamie 
kauliņi un šaha figūriņas.

Šahs ir viena no senākajām 
galda spēlēm, ko spēlēja arī 
bruņinieki.

Sudraba galda piederumi – 
karote un dakšiņa

Higiēnas piederumu komplekts

Apmēram pirms 800 gadiem Latvijas teritorijā ieradās 
kristīgās ticības sludinātāji un būvēja mūra baznīcas, senākās 
no tām – Ikšķilē un Salaspilī. Viduslaikos Latvijas teritorijā no 
vācu zemēm ieradās arī bruņinieki, kuri būvēja nocietinātas 
mūra pilis. Tie bija labi aizsargāti cietokšņi ar biezām mūra 
sienām, nelieliem logiem, šaujamlūkām, pamatīgiem 
torņiem, nocietinājuma vaļņiem un aizsargmūri. Pilis vēlāk 
kļuva par pārvaldes centriem, nereti pie tām izauga pilsēta. 

Dzelzs bruņās tērpts bruņinieks 
ar zobenu. Bruņas svēra 25–30 
kilogramus, taču labi aizsargāja 
pret pretinieka cirtieniem un 
dūrieniem.

Cēsu pils fragments

Rīga

Bauska

Cēsis

Koknese
Rēzekne

Alūksne

Aizpute
Dobele

Ventspils

Mūsdienās no viduslaiku pilīm dažviet atlikušas vien drupas 
(Rēzeknē, Dobelē), dažviet tās saglabājušās daļēji (Cēsīs), 
dažviet atjaunotas vai uzceltas no jauna (Turaidā un Bauskā). 
Arī Rīgas pils, ko uzbūvēja 1515. gadā, ir atjaunota. Mūsu 
muzejs tajā atradās no 1920. gada.

 atzĪMĒ 
KartĒ, 

KurāS pILĪS 
ESI bIJIS!uzzĪMĒ 

Savu 
ĢErbonI!

Māla trauki: krūze, kauss, krūka

Māla trijkājis ēdiena gatavošanai

Viduslaiku monētas 

Senāk lielās krāsnis būvēja no 
māla plāksnēm ar tukšu vidu 
(krāsns podiņiem). Redzamās 
māla plāksnes daļas rotāja 
dažādi zīmējumi.
Uz viena no podiņiem redzams 
ģimenes ģerbonis. Sākumā 
ģerboņus lietoja bruņinieki kā 
atšķirības zīmes kaujas laukā. 
Tajos attēloja dzīvniekus, ziedus, 
figūras, līnijas un citas lietas. 
Vēlāk ģerboņi kļuva par ģimeņu, 
pilsētu un valstu simboliem.
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Jaunajos laikos (16.–19. gadsimtā) īpaši rosīga saimnieciskā 
dzīve noritēja pilsētās, kuras bija gan tirdzniecības, gan 
amatniecības centri. Lielākā no tām bija Rīga, kurai galvenos 
ienākumus deva osta. Rīgu kā izdevīgu tirdzniecības vietu 
iekāroja svešzemju valdnieki. 

atzĪMĒ prECES, 
KuraS no rĪgaS 

IzvEDa 
un KuraS rĪgā 

IEvEDa  !

Ventspilī 17. gadsimtā 
būvēts kuģis

Medaļā, kas izkalta par godu 
Rīgas ieņemšanai, attēlots 
Zviedrijas karalis Gustavs II 
Ādolfs.

Mākslinieka Pītera Skenka 
darinātajā Rīgas panorāmā 
redzami trīs senāko un lielāko 
Rīgas baznīcu – Doma, 
Pētera un Jēkaba – silueti, 
Rīgas pils (kreisajā pusē) un 
nocietinājuma vaļņi ar torņiem 
pilsētas aizsardzībai. Daugavā 
mākslinieks attēlojis kuģus – 
rosīgās Rīgas biežos viesus.

Rīgā no attāliem novadiem pa Daugavu un citiem ceļiem tika 
piegādāta labība, lini, kažokādas, kokmateriāli un citas preces, 
ko pārdeva Rietumeiropas zemēm. Savukārt Latvijā ieveda 
sāli, siļķes, greznus audumus, metālu un eksotiskas preces – 
piparus, rozīnes, tēju, kafiju. 
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Pilsētas dzīvē nozīmīga bija ne tikai tirgotāju, bet arī prasmīgu 
amatnieku klātbūtne – tie darināja visu nepieciešamo 
pilsētniekiem un apkārtējiem lauku iedzīvotājiem. Viena 
amata pratēji apvienojās īpašās organizācijās – cunftēs. 
Savas cunftes bija, piemēram, maizniekiem, kalējiem, 
kurpniekiem, pulksteņmeistariem, namdariem, zelta un 
sudrabkaļiem. Tirgotāji un amatnieki Rīgā būvēja dzīvojamos 
namus, darbnīcas un noliktavas. Daļa no šiem namiem vēl ir 
saglabājušies un apskatāmi Vecrīgā.

Katrai amatnieku cunftei bija savs 
īpašs kauss.

Kuģu īpašnieki iznomāja 
tirgotājiem kuģus preču 
pārvadāšanai un rūpīgi pierakstīja 
ziņas par pārvadātajām precēm, 
izdoto un saņemto naudu.

Tirgotāja lādē glabāja 
dokumentus, naudu un 
rakstāmlietas, ko ņēma līdzi 
tālos ceļojumos.

Ar īpašu svariņu palīdzību varēja 
pārbaudīt, vai svešzemju nauda 
nav nevērtīgs viltojums.

300 gadus sens darījuma 
dokuments

Kā SauC 
ŠoS aMatuS? 

uzraKStI! 

14
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Griežot dzirnakmeni, 
graudus samala miltos.

Grābeklis siena un labības 
sagrābšanai

Pīts grozs graudu glabāšanai

Abra – koka trauks mīklas 
mīcīšanai un raudzēšanai. 

Labību tīrumā iesēja 
no kaklā iekārtas sētuves.

Sprigulis labības kulšanai. 
Lai iegūtu graudus, tos no 
vārpas izkūla (izdauzīja) 
ar spriguli.

Pirms simts gadiem vairums Latvijas iedzīvotāju dzīvoja 
laukos. No agra pavasara līdz vēlam rudenim zemnieki 
strādāja, lai izaudzētu labību – rudzus, kviešus, miežus, 
auzas, kā arī griķus, pupas un zirņus. Lai varētu iesēt sēklu, 
zemi apara un ecēja. Vasaras beigās labība bija jānopļauj. 
Pēc tam labību izkūla, lai no vārpām iegūtu graudus. Graudus 
samaļot, ieguva miltus, no kuriem cepa maizi. 
Mājlopus – aitas, govis un zirgus vasarā laida ganos, bet ziemā 
tiem bija nepieciešams siens. To sagatavoja vasarā. 
Daudzi darba rīki un sadzīves priekšmeti, piemēram, arkls, 
sētuve, sprigulis, trauki, nedaudz uzlabojot to formu, tika 
izmantoti gadsimtiem ilgi. 

Lize – koka lāpsta, ar kuru 
maizes kukuļus ielika krāsnī 
cepties un izņēma no tās.

Arkls zemes aršanai. 
To vilka zirgs.

Labību un sienu pļāva ar 
izkapti. Īpaši izlocītu asmeni – 
sirpi – izmantoja tikai labības 
pļaušanai.

Ziemā lauku ļaudis darīja rokdarbus: sievietes gatavoja (vērpa) 
dziju; auda lina un vilnas audumu apģērbiem, galdautus, 
dvieļus un segas; adīja zeķes un cimdus.
Vīrieši brauca uz mežu pēc kokmateriāliem, vija virves, greba 
karotes un darināja citus sadzīvei nepieciešamos priekšmetus.

Kā no grauDa 
var tIKt pIE MaIzES? 
SaLIEC prIEKŠMEtuS 

parEIzā SECĪbā!
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Latviešu zemnieku darinātie priekšmeti bija gan praktiski, 
gan arī ļoti skaisti. Īpaši skaists bija tautastērps jeb goda 
tērps. Katrā Latvijas novadā, pat mazākajā pagastā, sievietes 
apģērbā ieauda, izšuva, ieadīja savus īpašos rakstus, kas 
padarīja šo tērpu neatkārtojamu un vienreizēju. Muzejs 
glabā ļoti daudzu tērpu paraugus, kurus izmanto, darinot 
tautastērpu mūsdienās.

Zemgale

Kurzeme

Ar zīmējumiem rotāta koka 
lāde, kurā glabāja apģērbu, 
segas, dvieļus, galdautus. 

Koka zirdziņš – bērnu spēļu 
manta

Adīti vilnas cimdi

LatgaleKurzeme Vidzeme Augšzeme

Vidzeme

Latgale

Ar saktām sasprauda apģērbu 
un ar tām arī rotājās. Vērtīgākās 
saktas nodeva no paaudzes 
paaudzē.

Lellītes apģērbtas dažādu 
Latvijas novadu tautastērpos

Ar vērpjamo ratiņu no vilnas 
vai liniem savērpa diegu.

Dzirkles (šķēres), ar kurām 
cirpa aitu – saudzīgi nogrieza 
tai vilnu.

Kā no 
aItaS vILnaS var 
tIKt pIE CIMDIEM?

SaLIEC parEIzā 
SECĪbā!

Sprēslīca bija koka plāksnīte, 
ar kuru linu kodaļu 
piesprauda pie vērpjamā 
ratiņa. Puiši sprēslīcas 
bieži rotāja ar skaistiem 
kokgriezumiem un dāvināja 
meitām. 
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Viena no spilgtākajām tradīcijām, kuru izkopa latviešu 
biedrības un kori, bija Dziesmu svētki. Svētki stiprināja latviešu 
vienotību – cilvēkus vienoja ne tikai kopīga dziedāšana, bet arī 
dziesmas dzimtajā – latviešu valodā. Pirmie Vispārējie latviešu 
Dziesmu svētki notika 1873. gadā Rīgā. Šī tradīcija kļuvusi 
par latviešu spēka avotu vairāk kā simts gadu garumā un ir 
saglabājusies līdz pat mūsdienām.

Pirmo Vispārējo latviešu 
Dziesmu svētku gājiena 
dalībnieki Vērmanes dārzā pie 
Rīgas Latviešu biedrības nama 
1873. gada 28. jūnijā

II–V Vispārējo Dziesmu svētku 
piemiņas medaļas un nozīmītes

Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku gājiena 
dalībnieki 2015. gada 12. jūlijā

Rīgas Latviešu biedrības 
nozīme. Šī biedrība bija 
ievērojamākā latviešu 
pulcēšanās vieta un kultūras 
dzīves centrs. 

Pirmo Vispārējo latviešu 
Dziesmu svētku karogs

19. gadsimta vidū latviešu zemnieku dēli devās uz pilsētām, 
lai iegūtu labu izglītību. Bieži latvieši devās mācīties uz 
Tērbatas universitāti. Jauno un centīgo latviešu vidū radās 
doma, ka nepieciešams izkopt latviešu valodu, izzināt vēsturi, 
vākt tautasdziesmas, veicināt grāmatu izdošanu latviešu 
valodā, dibināt biedrības un korus. Pirmā latviešu studentu 
pulciņa dalībnieki tika nosaukti par “jaunlatviešiem”. 

Baumaņu Kārļa sarakstītās 
dziesmas “Dievs, svētī Latviju!” 
notis. Tās pirmoreiz iespiestas 
dziesmu krājumā 1874. gadā. 
Dziesma “Dievs, svētī Latviju!” tika 
sarakstīta vīru korim un ieguva 
lielu popularitāti. Ar laiku latvieši 
tieši šo dziesmu sāka dziedāt 
īpaši svinīgos brīžos. Mūsdienās 
tā ir oficiāli apstiprināta Latvijas 
valsts himna. 

Fotogrāfijā redzami pazīstami 
latviešu kultūras darbinieki – 
rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš, 
dzejnieks Kārlis Krūza, latviešu 
tautas dziesmu vācējs un 
apkopotājs Krišjānis Barons, 
komponists Emilis Melngailis un 
rakstnieks Kārlis Skalbe – Rīgā 
20. gs. sākumā.

Rīgas Latviešu 
biedrības nams

atroDI 
LatvIEŠu 

bIEDrĪbaS 
naMu 
rĪgā!

Vērmanes dārzs

M
erķeļa iela

Tērbatas iela

Inženieru

iela

Arhitektu

iela

Kriš
jāņa Barona ie

la

Brīv
ības

 
bulvā

ris

Raiņa bulvāris
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Daudzus gadu simtus Latvijas teritorija bija citu valstu – 
Polijas-Lietuvas, Zviedrijas, Krievijas sastāvā. Tikai 1918. gada 
18. novembrī Latvijas teritorijā dzīvojošie ļaudis pasludināja 
savu valsti, lai paši lemtu likumus, saglabātu un attīstītu 
latviešu valodu un kultūru. Pirmo reizi visi trīs Latvijas novadi – 
Kurzeme, Vidzeme un Latgale – apvienoti vienā valstī. Trīs 
novadi – trīs zvaigznes ir redzami Brīvības piemineklī, valsts 
augstākajā apbalvojumā – Triju Zvaigžņu ordenī, Rīgas pils Triju 
zvaigžņu tornī.

Pirmā Latvijas Republikas 
valdība 1919. gadā

Mākslinieka Anša Cīruļa zīmētās 
pastkartes, kurās redzama 
Latvijas teritorija ar tās trim 
novadiem – Kurzemi, Vidzemi 
un Latgali, apvienotiem vienā 
valstī un Latvijas valsts simbols – 
sarkanbaltsarkanais karogs.

Brīvības piemineklis Rīgā 
ir Latvijas valsts neatkarības un 
brīvības simbols. 
Tas atklāts 1935. gada 
18. novembrī. Pieminekļa 
autors ir tēlnieks Kārlis Zāle.

Rīga svētku rotā, sagaidot 
Latvijas 20. dzimšanas dienu 
1938. gadā

Triju Zvaigžņu ordenis – 
augstākais Latvijas valsts 
apbalvojums, kuru kopš 
1924. gada piešķir par 
izciliem nopelniem 
Dzimtenes (Tēvijas) labā.

Latvijas Republikas Satversmes 
sapulces – pirmā Latvijas 
pilsoņu ievēlētā parlamenta – 
deputāta nozīme. 
Tajā redzams Latvijas valsts 
simbols – ģerbonis.

KāDa Ir 
trIJu 

zvaIgžņu 
orDEņa 
DEvĪzE?

Latvijas armijas kareivis pie 
robežstaba uz Latvijas un 
Padomju Krievijas robežas 
1920. gadā
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Vēl bija grūts ceļš ejams, lai jaunā valsts varētu uzplaukt. Jau 
dažas nedēļas pēc valsts neatkarības pasludināšanas sākās 
Neatkarības karš. Latvijas armija varonīgi cīnījās pret trim 
ienaidniekiem – neatkarīgas Latvijas valsts pretiniekiem.
1919. gada 11. novembrī Latvijas armija no Rīgas padzina 
ienaidnieka karaspēku – bermontiešus – un Neatkarības karā 
tika gūts pārspēks. Šo dienu joprojām svin kā Lāčplēša dienu, 
pieminot varoņus un atzīmējot lielo uzvaru.
Pāris mēnešus vēlāk visa Latvijas teritorija bija brīva no 
svešām varām.

Ienaidnieka karaspēka – 
bermontiešu – sašautā Rīgas 
pils kara laikā 1919. gada 
novembrī. Pils tornī kopš 
1919. gada jūlija plīvoja 
sarkanbaltsarkanais karogs.

Lai aizstāvētu Latviju pret vācu 
karaspēku, 1919. gada vasarā tika 
izveidota Cēsu pulka Skolnieku 
rota. Tajā iestājās Vidzemes 
ģimnāziju vecāko klašu audzēkņi. 
Skolnieku rotas piemiņas karogs 
darināts 1929. gadā.

Latvijas armijas karavīru 
cepures ar kokardēm (cepures 
piespraudēm). Neatkarības kara 
sākumā Vidzemē pie cepures 
piesprauda sarkanbaltsarkano 
karodziņu. Vēlāk biežāk lietoja 
piespraudi ar pirmo Latvijas 
ģerboni. To veidoja uzlēcoša 
saule, burts “L” (Latvija) un trīs 
zvaigznes, kas simbolizē Latvijas 
novadus.

Lāčplēša Kara ordenis, ar 
kuru apbalvoja par varonību, 
aizstāvot Latvijas zemi un valsti. 
Ordeņa devīze – “Par Latviju”. 

Latvijas armijas karavīri pie 
bruņotā automobiļa “Lāčplēsis” 
Rīgā 1919. gadā

Satversmes sapulces 
priekšsēdētājs un vēlākais Valsts 
prezidents Jānis Čakste apbalvo 
karavīrus ar Lāčplēša Kara 
ordeni 1920. gada 11. novembrī

Neatkarības rotas nozīme. 
Neatkarības rota bija viena 
no pirmajām jaunās Latvijas 
armijas vienībām. 

Latvijas armijas karavīri sargā 
Rīgu kara laikā 1919. gada 
novembrī.
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Laikā no 1920. līdz 1940. gadam Latvijā bija rosīga 
saimnieciskā dzīve. Daudzi zemnieki bija ieguvuši zemi un ar 
lielu centību tika iekopti lauki – sēja linus, labību, cukurbietes, 
āboliņu un audzēja mājlopus. Daļu laukos saražotās 
produkcijas, piemēram, sviestu un gaļu pārdeva citām 
valstīm. Pilsētās pēc kara tika atjaunota rūpniecība. Latvijā 
saražotā produkcija bija daudzveidīga – saldumi: konfektes, 
šokolāde, cepumi; pārtikas preces: piena un gaļas produkti, 
dārzeņu konservi, milti un makaroni; kosmētika: krēmi, pūderi, 
smaržas; kokmateriāli, dēļi un mēbeles, dažādi audumi, krāsas, 
porcelāna un stikla trauki, lauksaimniecības mašīnas un pat 
automašīnas. Īpaši jāizceļ Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) 
ražojumi: telefoni, radio aparāti, lidmašīnas, putekļu sūcēji un 
mini fotoaparāts Minox, kas bija tam laikam ļoti moderni un 
kvalitatīvi. 

Latvijā tika radīta sava naudas 
sistēma. Naudas vienība bija 
Latvijas lats. Attēlā redzama 
25 latu banknote un sudraba 
5 latu monēta. Sievietes attēls 
no 5 latu monētas mūsdienās 
redzams uz Latvijas euro 
monētām.

Kosmētikas – krēmu un pūderu 
kārbiņas

Saldumu kārbas

VEF ražotais telefona aparāts

Putekļu sūcējs

Kuzņecova porcelāna fabrikā 
Rīgā ražotie trauki

Radiouztvērējs vEF Super LuX MD

Miniatūrais fotoaparāts Minox

Valsts elektrotehniskā fabrika 
VEF Rīgā ražoja arī vieglās 
lidmašīnas, kuras radīja latviešu 
konstruktori.

Kinoprojektors filmu 
demonstrēšanai

atroDI MūSDIEnu 
IErĪCĒM atbILStoŠuS 

ražoJuMuS!
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Komunāru laukums

50 gadus Latvija nebija brīva un neatkarīga un valsts. 
1940. gadā to ar varu un viltu iekļāva lielās kaimiņvalsts – 
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) sastāvā. 
Mainījās likumi, tika likvidēts privātīpašums – cilvēkiem 
atņēma zemi, veikalus, rūpnīcas, dzīvojamās ēkas. Lai nerastos 
protesti pret notiekošo, tika kontrolēta visu iestāžu darbība un 
katra cilvēka rīcība, tika ieviesta cenzūra – rūpīgi pārbaudīja 
avīzes, grāmatas un citus iespieddarbus, lai cilvēki nevarētu 
brīvi izteikt savas domas un atgādināt par neatkarīgās Latvijas 
Republikas laiku. 

Stingri apsargāta ieslodzījuma 
vieta – labošanas darbu 
nometne pie Intas pilsētas 
Krievijā.

Šo zīmējumu 1941. gadā 
uzzīmēja no Latvijas ar varu uz 
Sibīriju aizvestā vienpadsmit 
gadus vecā Rūta Pāvuliņa.

Apsveikuma kartiņas uz papīra 
vai bērza tāss, kuras izsūtītie 
cilvēki zīmēja un nosūtīja 
saviem mīļajiem uz Latviju. 
Izsūtījumā bija jāpavada daudzi 
gadi un par bēgšanu draudēja 
bargs sods.

Latvijas iedzīvotāji tika sašķelti: daļa tika apcietināti, izsūtīti 
uz tāliem Krievijas novadiem (Sibīriju), aizgāja bojā vai tika 
nogalināti; daļa Latvijas iedzīvotāju, bēgot no vardarbības, 
1944.–1945. gadā devās prom no Latvijas uz Rietumu valstīm. 
Latvijā palikušajiem tika uzspiesta jauna kārtība, citi simboli, 
svētki un tradīcijas, tika nomainīti ielu nosaukumi, bet par 
notikušo nedrīkstēja runāt.

Sarkanbaltsarkano neatkarīgās 
Latvijas karogu nomainīja ar 
Padomju Latvijas karogu, kurā 
redzami padomju varas simboli: 
sarkanā zvaigzne, sirpis un 
āmurs. Sarkanbaltsarkanā karoga 
lietošana bija aizliegta. Ierasto 
svētku – Ziemassvētku, Lieldienu, 
valsts dzimšanas dienas vietā tika 
svinēti citi svētki – Jaunais gads, 
Sieviešu diena, Revolūcijas diena.

Skolēni – pionieru organizācijas 
biedri ar sarkanajiem kaklautiem 
un karogu

Tūkstošiem kilometru no 
Latvijas izsūtījumā darināts 
atmiņu albums. Izsūtītie 
nevarēja nopirkt dāvanas, 
tādēļ viens otram dāvināja 
pašu darinātas lietas no 
pieejamajiem materiāliem.

Sarkanās armijas tanki Rīgā 
1940. gada 17. jūnijā

noSvĪtro 
rĪgaS IELu

SvEŠoS 
noSauKuMuS!
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1985. gadā PSRS sākās nozīmīgas pārmaiņas. Izmantojot iespēju 
brīvāk izteikt savu viedokli, cilvēki Latvijā kritizēja pastāvošo 
kārtību un atgādināja, ka Latvija bija neatkarīga valsts, kuras 
brīvību vardarbīgi iznīcināja. Drosmīgākie cilvēki uzdrošinājās 
doties pie Brīvības pieminekļa ar ziediem un 1988. gadā pirmo 
reizi atkal tika izmantots sarkanbaltsarkanais karogs.
Tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju apvienojās vienā organizācijā –
Latvijas Tautas frontē. Izskanēja prasība atjaunot Latvijas valsts 
neatkarību. Lai parādītu visai pasaulei, ka Latvija vēlas būt brīva, 
tika rīkotas dažādas akcijas. “Baltijas ceļa” laikā 1989. gada 
23. augustā cilvēki Igaunijā, Latvijā un Lietuvā sadevās rokās 
un izveidoja dzīvu ķēdi simtiem kilometru garumā. 

1990. gada 4. maijā tika atjaunota neatkarīga Latvijas 
Republika. Tomēr vēl priekšā bija cīņa ar spēkiem, kas bija 
pret Latvijas brīvību. 1991. gada janvārī Rīgā tika uzbūvētas 
barikādes no smagiem betona bluķiem, pilsētā ieradās 
smagā tehnika, lai aizstāvētu Latvijas valdības ēkas, radio 
un televīziju no pretinieku uzbrukuma. Ļaudis dienu un 
nakti atradās sardzē pie ugunskuriem un pat bez ieročiem 
bija gatavi cīnīties, lai Latvija būtu brīva. Neatkarības 
atjaunošanas procesā Latvijā iesaistījās daudzi tūkstoši 
cilvēku. Vienotība, drosme un ticība labākai nākotnei 
palīdzēja sasniegt mērķi – atjaunot Latvijas neatkarību.

Ielūgums uz koncertu, kas 
veltīts Latvijas valsts dzimšanas 
dienai 1988. gada 18. novembrī.

Radioaparāts, kas izmantots 
barikādēs Rīgā 1991. gadā. 
Tā kā nebija mobilo telefonu, 
svarīgs ziņu iegūšanas veids 
bija radio. Radio pārraidīja 
svarīgus jaunumus, ikvienā 
Latvijas vietā varēja dzirdēt 
drosmīgas uzrunas, aicinājumus 
sapulcēties protesta akcijās. 

Barikādes Rīgā 1991. gada 
janvārī pulcēja tūkstošiem 
cilvēku, kuri brīvprātīgi sargāja 
svarīgus objektus, būvēja 
dažādus aizsprostus pret kara 
tehniku, gatavoja ēdienu 
barikāžu aizstāvjiem, paziņoja 
par notiekošo visai pasaulei.

Auseklītis bija pārmaiņu 
laika simbols. Auseklis ir no 
rīta redzama zvaigzne, tādēļ 
simbolizē jaunas dienas 
sākumu, pamošanos jeb 
atmodu. Arī Latvijas neatkarības 
atjaunošanas ceļš ieguva 
nosaukumu Atmoda. Ausekli 
kā nozīmīti nēsāja pie apģērba, 
lietoja uz dažādiem sadzīves 
priekšmetiem.Tallina

Rīga

Bauska

Rūjiena

Sigulda
Valmiera

Viljandi

Panevēža

Viļņa

IEzĪMĒ KartĒ 
baLtIJaS CEļu!

uzraKStI, Caur 
KurāM vaLStĪM

taS gāJa?
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