
Darba lapa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībai - gatavošanās 

eksāmenam: “Latvija no valsts dibināšanas līdz mūsdienām”. 
 

    Hronoloģija. Klausies, skaties, pabeidz teikumus. 

1. 1914. gada 1. augusts – 1918. 

gada 11. novembris 

 

2. 1918. gada 18. novembris – 

1940. gada jūnijs 

 

3. 1918. gada decembris – 1920. 

gada 11. augusts 

 

4. 1920. gada 1. maijs   

5. 1934. gada 15. maijs   

6. 1939. gada 23. augusts  

7. 1940. gada 16.,17. jūnijs  

8. 1940. gada 21. jūnijs   

9.  1940. gada 21. jūlijs   

10.  1940. gada 5. augusts  

11.  1941. gada 14. jūnijs   

12.  1941. gada 22. jūnijs – jūlijs  

13.  1943. gada februāris   

14.  1944. gada jūlijs  

15.  1945. gada 8. maijs   

16.  1949. gada 25. marts   

17.  1953. gada marts   

18.  1985. gads  

19.   1987. gads 14. jūnijs   

20.  1988. gada oktobris   

21.  1989. gada 23. augusts  

22.  1990. gada 4. maijs  

23.  1991. gada janvāris  

24.  1991. gada 21. augusts  

25.  2004. gads  

 

 

 
 



Darbs ar vēstures avotiem: 

 

Kāds politiskais režīms ir atpazīstams, kas par to liecina? Zem katra teksta fragmenta pieraksti avota 

(laikraksta) burtu. 

 

A “Jaunākās Ziņas”, 1936. g. 19. novembris  

B “Kurzemnieks”, 1944. g. 18. novembris  

C “Latvija”, 1932. g. 18. novembris  

D “Latvijas Vēstnesis”, 2004. g. 20. novembris 

E “Neatkarīgā Cīņa”, 1991. g. 20. novembris 

F “Londonas Avīze”, 1980. g. 14. novembris 

 

1. “Vēl palicis tikai neliels zemes stūrītis, kurā šodien brīvi plīvo sarkanbaltsarkanais karogs. Latviešu 

tauta, kura šim karogam tic un seko, šodien klīst bēgļu gaitās, klīst sāpju gaitās visās debespusēs.” 

 

 

2. “Šo man gribētos saukt par mūsu cerību gadu. Ir jau tiesa, esam arvien cerējuši un bieži bijis jāviļas. Bet 

latviešu sīkstā daba nepadodas. Tomēr šogad ir daži izcili notikumi, kas dod jaunas cerības uz brīvību 

mūsu zemei. Afganistanas okupācija un tās tautas izslepkavošana ir radījusi lielu saviļņojumu un 

atgādinājusi pasaulei Baltijas valstu okupāciju un upurus, ko tās vēl arvien nes. Pasaulei atvērušās acis, 

ka tāds stāvoklis nevar turpināties bezgalīgi. Vēl viens svarīgs notikums ir Polijas streiki, kas lieku reizi 

pierādīja, ka komunistu režīms nespēj apslāpēt tautas gribu pēc brīvības un demokrātiskas valsts 

iekārtas.” 

 

 

3.  “Šogad pirmo reizi pēc piecdesmit gadu okupācijas Latvijas Republikas proklamēšanas diena tika 

atzīmēta brīvā valstī, tādēļ jo svinīgi.” 

 

 

4.  “Man kā prezidentei prieks jūs sveikt šodien šajā atjaunotajā ēkā mūsu atjaunotajā, brīvajā Latvijas 

Republikā un it sevišķi šajā gadā, kad Latvijas vēsturē mēs pašķiram pavisam jaunas lapaspuses. No šā 

gada pavasara kā NATO dalībvalsts Latvija var būt droša par savu suverenitāti, drošāka, nekā jebkad 

savā vēsturē ir bijusi. Kā Eiropas Savienības pilntiesīga dalībvalsts Latvija tagad ir tiesīga ne tik vien 

spīdēt kā jauna zvaigzne zvaigznājā kā toreiz, dibinot mūsu republiku, bet arī piedaloties tajos lemšanas 

procesos, kas noteiks mūsu kontinenta dzīvi un nākotni.” 

 

 

5.  “... Stāvot mūsu valsts dzīves gadu maiņā , lai neaizmirstam, ko esam ieguvuši kā neatkarīgas valsts 

pilsoņi: mums ir vesela virkne brīvību, kādas agrāk nezinājām: vārda, preses, biedrošanās, sirdsapziņas 

brīvības.” 

 

 

6.   “Valsts svētku vakarā valsts prezidents pilī uzņēma viesus. ... lielās saimes vidū , visu sveikts un 

sumināts, valsts prezidents bija viesmīlīgā namatēva lomā, pret visiem laipns un sirsnīgs”. 

 

 

 

 


