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Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 

Vēstures valsts 25. olimpiādes 3. posms 
2019. gada 25. martā 

 

1. uzdevums.           (7 punkti) 

Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā! 

A Kārļa Ulmaņa vadītais valsts apvērsums 

B Nodibināts pirmais kolhozs LPSR “Nākotne” 

C Rokoperas “Lāčplēsis” pirmizrāde 

D Latvijas nacionālo partizānu darbības beigas 

E Izveidoti astoņi latviešu strēlnieku bataljoni 

F Tika sasaukta Latvijas Satversmes sapulce 

G Pieņemta deklarācija "Par Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanu" 

H Tika dibināta Latvijas Universitāte

 

2. uzdevums.                                     (12 punkti)  

Ieraksti tekstā trūkstošos jēdzienus, vārdus un nosaukumus! 

Pēc ______________________PSRS neatzina Baltijas valstu __________ un __________ faktu. Tādēļ 

Padomju Savienībai bija svarīgi pēc iespējas ātrāk un pilnīgāk tās iekļaut savā politiskajā, ekonomiskajā un 

sociālajā sistēmā jeb _______________. Latvijas teritorijā esošās rūpnīcas tika nacionalizētas, pakļautas PSRS 

interesēm kā arī tika būvētas jaunas rūpnīcas un tādēļ notika masu ________________. Tā veicināja 

rusifikāciju un latviešu valodas pozīciju vājināšanos. Būtisks process bija arī lauksaimniecības 

___________________, kas radīja milzīgas pārmaiņas kā ekonomikā, tā arī lauku iedzīvotāju dzīvesveidā. 

Viensētu, patstāvīgu saimniecību vietā tika veidotas lielas, valstij piederošas saimniecības. Viens no svarīgiem 

uzdevumiem bija arī kultūras dzīves pārveide padomju garā. _______________________ tēlotājā mākslā, 

literatūrā, teātrī, mūzikā tika pasludināts par vienīgo pieņemamo mākslas stilu. Mākslai bija jābalstās uz tautas 

tradīcijām un bija jābūt saprotamai tautai. Tajā pašā laikā tai bija jāatbilst marksisma-ļeņinisma 

____________________ principiem. Literatūrā, mākslā, teātrī, kino ir samērā maz līdz 80. gadu beigām radītu 

darbu, kas parādītu reālo dzīvi Padomju Latvijā. _______________ un ________________ dēļ, kas ierobežoja 

vārda brīvību, tādas tēmas kā represijas, etniskās pretrunas, latviešu valodas diskriminācija, ideoloģijas uzliktie 

ierobežojumi u.c. netika aplūkotas. 20. gs. 80. gadu 2. pusē Latvijas teritorijā sākās sabiedriski politisks 

process, ko dēvē par ______________ jeb _________________, kuras  mērķis bija izstāšanās no PSRS, 

Latvijas neatkarības atjaunošana. 

Skolēna šifrs: 
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3. uzdevums.   Atrisini krustvārdu mīklu!                                    (19 punkti)              

 

Vertikāli 

  
1. Starptautiska organizācija, sāka darboties 1917. gadā. Mērķi: attīstīt meiteņu fiziskās iemaņas, prātu, 

paaugstināt garīgo vērtību skalu. 

3. Starpkaru periodā populārākais žurnāls. To izdeva Emīlija un Antons Benjamiņi. 

4. Ieceltu amatpersonu jeb t.s. profesiju parlaments, ko izveidoja pēc 1934.g. 15. maija valsts apvērsuma ar 

mērķi palielināt valsts monopolu un lomu, kā arī mazināt ārzemju kapitāla nozīmi. 

5. Latvijas prezidents laikā no 1930. - 1936. gadam. 



3 

25. olimpiāde vēsturē. 3. posms 

8. Plānota pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības dzīves jomā. 

10. Uzskatu un ideju sistemātiska izplatīšana, izskaidrošana un argumentēšana, lai ar pārliecināšanas palīdzību 

iegūtu piekritējus. 

11. 1931. gadā izdotā romāna “Nameja gredzens” autors. 

12. Latvijas valsts pamatlikums, konstitūcija. 

15. Akadēmiska mūža organizācija, kas vieno sabiedriskus studentus un augstskolu pabeigušos biedrus. 

16. Politiķis, valstsvīrs, diplomāts. Latvijas pirmais ārlietu ministrs. 

 

Horizontāli 

 
2. Tēls, kas Latvijas Republikas ģerbonī simbolizē Kurzemi un Zemgali. 

6. Varas iestāžu aizliegums pavairot un izplatīt informāciju, kuru tās uzskata par nevēlamu un / vai bīstamu. 

7. Akciju sabiedrība, kas Latvijas teritorijā montēja dažādu modeļu automobiļus no ASV koncerna "Ford 

Motors" piegādātajām detaļām. 

9. Jaunatnes organizācijas, Latvijā sāka veidoties pēc ASV lauku jaunatnes organizācijas parauga. Mērķis - 

radīt un attīstīt jaunatnē interesi par lauksaimniecību, darbu lauku sētā, vairot tēvzemes mīlestību. 

13. Valtera Capa izgudrotā un „VEF” ražotā foto minikamera, kas ir pasaulē pazīstamākais Latvijas dizaina 

piemērs. 

14. Tautas padomes priekšsēdētājs, Satversmes sapulces prezidents, Latvijas valsts prezidents. 

17. Pirmais cilvēks Latvijā, kurš 1923. gadā aizstāvēja zinātņu doktora disertāciju - ievērojams zinātnieks 

(mikrobiologs). Politikā - 1940. gadā sadarbojās ar PSRS okupācijas režīmu. 

18. Organizācija Latvijas Republikā 1919.-1940. gados, kas policijas vadībā gādāja par miera, drošības un 

kārtības uzturēšanu savā apkārtnē. 

19. Starpkaru perioda Latvijā ievērojams mākslinieks. Gleznas "Madonna ar ložmetēju" autors. 

 

4. uzdevums.  Kas ir šo literāro darbu autori?                           (7 punkti)  

Ieraksti atbilstošo burtu tukšajā vietā pirms darba nosaukuma!  

4.1. ____ “Dvēseļu putenis”  A Aleksandrs Grīns   B Viktors Eglītis  C Rainis   

4.2. ____ “Homo Novus”  A Mārtiņš Zīverts   B Eriks Ādamsons    C Anšlavs Eglītis 

4.3. ____  “Meža meitas”  A Inga Ābele   B Sanita Reinsone   C Andra Neiburga  

4.4. ____  “Bille”   A Ārija Elksne    B Vizma Belševica   C Visvaldis Lāms   

4.5. ____ “Duna”    A Andra Neiburga  B Sanita Reinsone  C  Inga Ābele 

4.6. ____ “Svina garša” A Andris Akmentiņš B  Rolands Briedis  C  Māris Bērziņš 

4.7. ____ “Pilsēta pie upes”       A Fridrihs Milts  B Gunars Janovskis    C Teodors Zeltiņš 
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5. uzdevums. Izpēti kartes un atbildi uz jautājumiem!      (11 punkti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

\ 

5.1. Kādas etniskās grupas 1935. g. Bauskā nedzīvoja, bet 1959. g. dzīvoja?  

1) __________________________; 2) __________________________. 
5.2. Kuru etnisko grupu skaits ievērojami samazinājās, ja salīdzina 1935. un 1959. g. datus par Rīgu? 

1) __________________________; 2) __________________________; 3) __________________________. 

5.3. Kādu vēsturisku notikumu dēļ samazinājās katras uzrakstītās etniskās grupas skaits? 

1)_____________________________________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________________ 

5.5. Kurā pilsētā 1935. g. dzīvoja viena etniskā grupa, bet 1959.g. divas? ____________________________ 
5.6. Kura etniskā grupa ievērojamā skaitā dzīvoja Liepājā 1959.g. (salīdzinot ar 1935.g.)?_______________ 

6.7. Kāpēc šīs etniskās grupas pārstāvji (tāpat kā Ventspilī) apmetās arī šajā pilsētā? ___________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Etnisko grupu īpatsvara izmaiņas 

starp 1935. un 1959.g. rajonu un 

lielāko pilsētu griezumā. (I. Mežs, Ā. 

Nēmets. 1935. gada tautskaites datu 

pielāgojums rajonu un mūsdienu pagastu 

iedalījumam. // Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis, 2014,  68. Sēj. 3./4. Nr., 

69.lpp.) 
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6. uzdevums.              (7 punkti) 

Izpēti tabulu, izlasi apgalvojumus un izvēlies pareizo atbildi katram apgalvojumam: patiess / nepatiess / 

nepietiek informācijas, lai atbildētu. Izmanto tikai tabulā sniegto informāciju. 

 

6.1. Studentu kopējā skaita ziņā Latvija uz 10 
tūkst. iedzīvotāju (30,3 sievietes) bija otrā 

vietā Eiropā aiz Igaunijas (37,7 sievietes), bet 

studējošo sieviešu skaita ziņā — pat pirmajā 
vietā. 

o Patiess 

o Nepatiess  
o Nepietiek informācijas, lai atbildētu  

 

6.2. Latvijas Konservatorijā studentu sieviešu  

un vīriešu skaits bija līdzīgs: 1933./1934. g. 
mācījās 147 sievietes un 148 vīrieši, par 

mācību spēkiem strādāja 12 sievietes (~32% 

no kopskaita). 
o Patiess 

o Nepatiess  

o Nepietiek informācijas, lai atbildētu 
 

 

 

 
 

 

 

6.4. 1933./34. g. Dārzkopības vidusskolā zinības 
apguva 12 meitenes jeb 17 % no skolēnu kopskaita.   

o Patiess 

o Nepatiess  
o Nepietiek informācijas, lai atbildētu  

 

6.5. Latvijas valsts izglītībai izdeva 14,7% no 
budžeta, kamēr pārējās Eiropas valstis vidēji 

12,1%.  

o Patiess 

o Nepatiess  
o Nepietiek informācijas, lai atbildētu  

 

 

 

 

6.6. Pamatskolās, papildu skolās un bērnudārzos 

strādāja 8556 skolotāji: 4810 sievietes  (56%) un  
3746 vīrieši, mācījās 1047 97 meitenes un 114 754 

zēni. 

o Patiess 
o Nepatiess  

o Nepietiek informācijas, lai atbildētu 

 
6.7. Svešvalodu (angļu un franču) apgūšanu 

sekmēja Angļu valodas institūts un Franču valodas 

institūts, kurā strādāja speciālisti no Anglijas un 

Francijas. 
o Patiess 

o Nepatiess  

o Nepietiek informācijas, lai atbildētu

 

 

 

6.3. 1933./34. g. Latvijas Mākslas 

akadēmijā mācījās 66 sievietes (~41% no 

kopskaita). 
o Patiess 

o Nepatiess  

o Nepietiek informācijas, lai atbildētu 
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7. uzdevums.  Izpēti karikatūru un atbildi uz jautājumiem!     (15 punkti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Uz kuru vēstures periodu attiecas karikatūra? ________________________________________________ 

7.2. Ko simbolizē? 
Cilvēks tronī:  ____________________________________________________________________________ 

Pakāpieni:   ______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Cilvēki ar karogiem: _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 

7.3. Kāda neatkarīga (karikatūras tapšanās brīdī pastāvoša) valsts tajā ir simbolizēta? Kas par to liecina?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

7.4. Kāda, Tavuprāt, ir autora attieksme pret karikatūrā attēloto? Kas par to liecina? ____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7.5. Vai šādu karikatūru varēja legāli publicēt valstī, kurā valdīja tronī esošais cilvēks? Pamato savu atbildi!  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7.6. Paskaidro, kas mainījās Latvijas teritorijas iedzīvotāju dzīvē saistībā ar karikatūrā attēlotajiem 

politiskajiem procesiem? (Uzraksti trīs izmaiņas.) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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8. uzdevums                                (14 punkti) 

8.1. Izpēti vēstures avotus A, B un C un uzraksti prasīto, izmantojot avotos sniegto informāciju 

un savas zināšanas!  

No A avota iespējams secināt, ka mazpulku kustība Latvijas teritorijā radās____________________ 

Pamatojums: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

No B avota iespējams secināt, ka mazpulku kustība Latvijas teritorijā radās____________________  

Pamatojums:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

No C avota iespējams secināt, ka mazpulku kustība Latvijas teritorijā radās____________________ 

Pamatojums: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Kāda atšķirība / pretruna parādās tajā, kā mazpulku kustības aprakstīta A un B avotos, bet attēlota C 

avotā?___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Pamato, kādēļ šāda atšķirība / pretruna pastāvēja. ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8.2. Izlasi avotu D un izmantojot tajā sniegto informāciju un savas zināšanas izpildi prasīto!  

 

Par kādu bērnu - jauniešu kustību darbību stāstīts D avotā?  

1)______________________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________________  

Pamato, kāpēc šīs kustības 20. gs. 20. un 30. gados Latvijā darbojās nelegāli? 

 

Pamatojums Nr. 1 _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Pamatojums Nr. 2 _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



8  

25. olimpiāde vēsturē. 3. posms 

Kur šo kustību veidošana bija sevišķi apgrūtināta – pilsētā vai laukos? Pamato savu atbildi!  

Atbilde: _________________________________________________________________________ 

Pamatojums: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. uzdevums            (6 punkti) 

 

Izpēti fotogrāfijas E, F, G un H avotu! Aizpildi tabulu. Izmanto informāciju, kas iegūstama 

avotos un savas zināšanas! 

 

Atzīmē ar X fotogrāfijām atbilstošās nozīmes. Pamato savu izvēli!  

 

Foto-

grāfija 

H1 H2 H3 H4 Neatbilst 

neviena 

nozīme  

Pamatojums 

E       

 

 

 

 

 

 

F       

 

 

 

 

 

 

G       
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10. uzdevums                                      (12 punkti)  

Izlasi avotus I, I1, J, J1 un uzraksti uz kuru 20. gs. Latvijas vēstures periodu attiecas katrs no 

šiem avotiem. Pamato savu atbildi ar diviem argumentiem, izmantojot avotos sniegto 

informāciju un savas zināšanas!  

Avots Latvijas vēstures 

20. gs. periods 

Pamatojums 

I   

I1   

J   

J1   
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11. uzdevums                     (12 punkti) 

Izlasi avotus I, I1, J, J1, izmantojot avotos sniegto informāciju un savas zināšanas, uzraksti 

prasīto!  Kādas vērtības minētas vēstures avotos? Pamato ar diviem argumentiem, kādēļ, Tavuprāt, 

to autori šajos tekstos ir iekļāvuši tieši šādas vērtības? 

I Vērtība:  _______________________________________________________________________ 

Arguments Nr.1___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Arguments Nr.2___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

I1 Vērtība:  ______________________________________________________________________ 

Arguments Nr.1___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Arguments Nr.2___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

J Vērtība:  _______________________________________________________________________ 

Arguments Nr.1___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Arguments Nr.2___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

J2 Vērtība:  ______________________________________________________________________ 

Arguments Nr.1___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Arguments Nr.2___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Vēstures AVOTI1 

A Raksta fragments, publicēts 1930. gadā 

Sākot ar šo vasaru pāris simtu lauku jauniešu krūtis rotā neliela nozīme četrlapainā āboliņa 

veidā. Šie jaunieši ir jaunatnes saimniecisko mazpulku biedri. Viņu uzdevums zimbolistiski izteic 

četras āboliņa lapiņas: viņi ziedos lauksaimniecības darbam nevien savas rokas (I), bet ari galvu 

— saprātu (II) un sirdi (III) un reizā ar noteiktu, plānveidīgu darbu attīstot un uzglabājot savu 

fizisko spēku un veselibu (IV). Šie jaunieši, ārpus sava ikdienišķā darba, nedarbojās ar kādu īpašu 

lauksaimniecības nozari augkopībā vai ari lopkopībā*.  [..] 

Jaunatnes saimnieciskos mazpulkus Latvijā ir noorganjzējuse un viņu vadību uzņēmusies 

Latv. Lauks. Centrālbiedriba. Pirmie mazpulki Latvijā nodibinās 1929. g. rudeni, bet jau šopavasar 

darbību uzsākuši 18 mazpulki dažādos Latvijas novados. Kopējais mazpulku dalībnieku skaits 

pārsniedz jau 200. Šogad mazpulku dalībnieki galvenā kārtā nodarbojās ar rušināmo augu, kā 

kartupeļu, lopbarības sakņaugu, cukurbiešu un dārzāju [..] audzēšanu. Dārzājus, pēc izaudzēšanas, 

mācīsies ari saprātīgi iekonservēt, uzglabāšanai ziemas patēriņam. [..] vērojumi mazpulku biedru  

darbībā dod gaišu liecību, ka ari mūsu lauku jaunatnes vidū, tāpat kā Ziem. Amerikas Sav. Valstis, 

Skandināvijā u. c. mazpulku kustiba ir atraduse augligu zemi. Mazpulku dalībnieki savus 

pienākumus veic ļoti apzinīgi un, instruktoram ierodoties, cenšas noskaidrot visas neskaidrības vai 

nejaušības, kas atgadijušās darbā. [..] jaunieši, kuri šogad neņem aktivu dalibu mazpulku darbā, 

izrāda manāmu interesi par šo pasākumu, ierodoties kā interesenti uz mazpulku biedru sapulcēm 

[..] veicinot jaunatnes mazpulku kustibas izplatīšanos, ievērojami sekmēsim ari vispārējo 

lauksaimniecības pacelšanas darbu. Jaunatnes mazpulku dalībnieki izveidosies par nākošiem 

apzinīgākiem lauksaimniekiem un krietnākiem savas tautas dēliem un meitām, kas ar prieku un 

sajūsmu pieies lauksaimniecības darbam, mīlēs savu zemi, savu tautu un tēviju. 

*Pēc līdzīgiem principiem darbojas arī lopkopības, putnkopības, meža audzēšanas, mājturības, 

augļu un dārzaugu pārstrādāšanas mazpulki. 

(Lauku jaunatnes mazpulki (klubi).// Jēkabpils Vēstnesis, Nr.45 (07.11.1930)) 

______________________________________________________________________________ 

B Raksta fragments, publicēts 1934. gadā 

[..] Ministru prezidents K. Ulmanis izraudzīts par visu mūsu mazpulku vadoni. Un tādam 

arī jābūt dabīgajam gājienam, jo Ministru prezidents K. Ulmanis ir pirmais mazpulku idejas 

ierosinātājs Latvijā. [..] droši vien, tas būs bijis drīz pēc Piektā gada. K. Ulmanis vēl atradās 

ārzemēs (Amerikā). Darbojoties tanī laikā Ķempjos, biedrības sarīkojumos allaž mēdzām pirms 

teātra izrādes sarīkot kādu priekšlasījumu. Tā kādā mūsu izrīkojumā [..] lasīja pazīstamais 

lauksaimniecības darbinieks H. Enzeliņš no Valmieras par lauksaimniecības jautājumiem; lasīja 

no plānām, nospiestām papīra loksnēm, iepriekš pasakot, ka to raksta K. Ulmanis. K. Ulmanis 

ieteica lauksaimniekiem norādīt pa zemes gabaliņam, pa tīrumam, ko […] bērns pats brīvlaikā 

apstrādātu, apsētu un pats arī augļus — ienākumus saņemtu. Tas bērnus saistītu pie zemes, pie 

zemes darba, uzlabotu mazliet lauksaimnieku bērnu stāvokli, saistītu pie vecāku sētas, kurā būs 

jādarbojas pēc vecāku nāves. Te gaiši ir saskatāmi mūsu dienu maz pulku idejas sākumi. Tā tad 

tagadējais Ministru prezidents K. Ulmanis ir pirmais mazpulku idejas ierosinātājs pie mums 

Latvijā, gandrīz jau priekš 30 gadiem, kad to vēl nezinājām tagadējā vārdā saukt. 

(K. Bormanis, Kad īsti sākusies mazpulku ideja Latvijā. // Mazpulks, Nr.6, 1934. gada 15. jūnijā) 

                                                             
1 NB! Avotu norakstu tekstos saglabātas rakstības īpatnības, kas bijušas avotu oriģinālu tekstos. Šīs īpatnības var 

nesakrist ar mūsdienu latviešu valodas pareizrakstību. 



C Reportāžas fragmenti no žurnāla “Atpūta”, publicēta 1939. gadā 

Mazpulku organizācijas 10 gadu pastāvēšanas svinības Rīgā 

 

Valsts prezidents [..] vēro mazpulku 

[..] gājienu, kurā piedalijās 3000 

mazpulku dalībnieku. No prezidenta 

pa kreisi kara [..] sabiedrisko lietu [..] 

izgl. ministrs [..] 

 

Mazpulku organizācijas svētbrīdis 

Brāļu kapos. Mazpulku strēlnieku 

goda sardze Brāļu kapu altāra telpā. 

 

 

Mazpulku karognesēji Brāļu kapos. 

 

 

13 mazpulku novadu inspektori ar 

mazajām novadu urnām Brāļu kapos 

[..]. Urnās vēsturisko vietu smiltis no 

visām Latvijas malām. Smiltis svinīgi 

novietoja kopējā urnā Latvijas mātes 

tēla pakājē. 

 

(Atpūta. Nr.775. 1939.gada 8. septembrī) 

______________________________________________________________________________ 



 

D Fragments no rakstu krājuma, publicēts 1967. gadā 

 

Latvijas  Komunistiskā  partija  un  komjaunatne   20.  un  30.  gados  augstu  vērtēja  

jaunatnes  audzināšanas  nozīmi  un  šai  darbā   izmantoja  Padomju  Savienības  pieredzi.  [..] 

1921.  gada   janvārī   Latvijas   komjaunatne   grūtos   pagrīdes   apstākļos  organizēja   savu  otro  

konferenci. Viens  no  galvenajiem   uzdevumiem,   kuru   izvirzīja   konferencē,   bija:   «Mūsu   

skolu   jaunatnei   jāapvienojas   ar  strādnieku  jaunatni,  jo  tikai  tad  tā  varēs   sasniegt   savu  

mērķi  —  darba  skolu»   (13).   [..]  

LKJS** II kongresā 1922. gada janvārī delegāti ziņo par darbu skolās. Lejaskurzemes 

organizācijas ziņojumā lasām, ka rosīgi darbojas viens pulciņš Kuldīgā. Biedri paši gatavo un lasa 

referātus. [..] «Mūsu  biedru   rokās   faktiski   atrodas   visa   skolas   sabiedriskā   dzīve.  Tiek   

izdots   rokrakstā   žurnālītis.   Kā   Liepājā,   tā   Kuldīgā   tiek  kaisītas    proklamācijas***    un  

izkārti  karogi» [..] 

Interesantas   ir  LKJS   II  kongresa   tēzes  par  darbu  skolu   jaunatnes  vidū.  “Tagadējā   

Latvijas   skola   ir   pārvērsta   par   vienu   no   valdošās   šķiras  stiprākiem  balstiem.  [..]  briest  

protests   pret  tagadējo   kārtību   skolās,   kuras   pašreiz   viņiem   vairāk   neko   nesola   kā    

labākā    gadījumā   inteliģenta   proletārieša   stāvokli.  Mūsu   uzdevums   ir   [..]  novirzīt   

komunistiskā   gultnē.   Pamatskolas   pa  lielākai  daļai  apmeklē  darba  jaunatne.   Tamdēļ   

pamatskolu   jaunatnei   piegriežama   liela   vērība,   pirmām   un   galvenām   kārtām,   aģitācijai.   

[..]   jābūt    skolnieku    pašvaldībai,    trūcīgo    apgādāšanai    ar    mācības     līdzekļiem     par   

brīvu,   internātu   ierīkošanu   pie  skolām   uz  valsts  vai   pašvaldības  rēķina,   pret   ticības  

mācības   pasniegšanu   skolā  ...»   [..] pildot    1922.  g.  LKJS   II  kongresa   lēmumus,  

komjaunieši   organizēja   skolēnu  sabiedrisko  dzīvi   —  pašdarbību,  sienas  avīžu  izdošanu,  kā   

arī   dažādus   pulciņus.   Dažās   skolās   šie  pasākumi   radīja   nelegālās   komjaunatnes    šūnas  

vai  pionieru   pulciņus. [..] 

Sevišķi  grūti  bija  strādāt   pēc  [..]   apvērsuma    (1934.   gada   15.  V),   kad   Latvijā   

nodibinājās    [..]    diktatūra.   Tomēr    pionieru   nelegālās   grupas   turpināja    pastāvēt,   un    

1934.   gada    jūlija    sākumā     Latvijā     bija     8    kolektīvi     ar    87    pionieriem [..],    bet    

1937.  gadā    11  kolektīvi   ar  apmēram   100  pionieriem [..]. Ja  organizatoriskais   darbs  ar  

bērniem  un  skolu  jaunatni   vispār veicās  labāk   pilsētā,   tad  grūtāks   stāvoklis   bija   laukos 

[..]. 

Latvijā 20.—30. gados bērnu kustības organizatoriskās formas bija atsevišķi kolektīvi, [..] 

grupas, šūnas, kurās politiskās izglītības un praktisko revolucionāro darbību vadīja pieredzējuši 

komjaunieši. Vienota V. I. Ļeņina pionieru organizācija Padomju Latvijā izveidojās 1940. gadā. 

 

** Latvijas Komunistiskās jaunatnes savienība 

 

*** Proklamācijas – politiska satura (nelegāla) aģitācijas lapa; skrejlapa.  

______________________________________________________________________________ 



                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: “Lai ar katru pirmo maiju augstāk mūsu gaita iet!” ; “Eksāmens ir  

kaujas pārbaude visa gada darba vērtējums!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________

B 

G 

F 

E 



I “Mazpulka dziesmiņa” 

Lai ar sauli laukā ejam 

Tīrumus un dārzus sēt, 

Drīzi darbam vakarējam Varēs augļus 

saredzēt. 

Lai ar sauli mūsu gaitas 

Pašķiras un solī iet,- 

Mūsu jaunās sirdis raitas  

Līdzi zied, kad druvas zied. 

(Ed. Virza. Mazpulka dziesmiņa. // Mazpulks, Nr.1, 1931. gada 1. februārī, 1.lpp.) 

______________________________________________________________________________

I1 “Mazpulka dziesma” 

1. balss 

Zeme mūsu laime, zeme laime, zemi mīlam 

mēs, esam viena saime:  

Darbs ir mūsu tikums, šķirt mūs nevarēs! 

Darbs ir tikums, lepnums – skaidra sirds, 

uzvarēt mums vienmēr likums. 

Tas lai dzīvē gaiši mirdz Latvijai. 

2. balss 

Sauli sirdī nesam, 

Sauli nesam, darbā aizejot, saulei rada esam 

mājās pārnākot.  

Vadonim un zemei dzimtajai solam svēti –  

viņu slavai augsim, augsim. 

(Arn. Lūsis, J. Norvils. Mazpulku dziesma. // Mazpulks, Nr.11, 1936.gada 15. novembrī, 5.lpp.) 

______________________________________________________________________________ 

J“Pionieri” 

Mēs — nākošā maiņa  

Un rītdienas tilts,  

Mēs — padomju bērni,  

Mēs — Staļina cilts.  

Vai zeme, vai jūra,  

Vai debesu jums —  

Tas viss mūsu daļa,  

Tas viss pieder mums.  

Ir skaista šī zeme, 

Šī Padomju valsts, 

Tā plaukstošās dzīves 

Visstiprākais balsts. 

Lai kaklauti sārtie 

Mums māca ik dien', 

Kā dzimteni mīlēt 

Ik brīdi, arvien. 

(P. Līcīte, Pionieri.  // Bērnība. Nr.3, 1953. gada 1. marts, 3.vāks) 

______________________________________________________________________________ 

J1 “Pionieru maršs”

Mūsu karogs saulē plīvo, 

Kaklautiņi sārti zied. 

Solāmies kā Ļeņins dzīvot, 

Viņa ceļu tālāk iet. 

Piedziedājums: 

Vingru gaitu, soli raitu, 

Droši ceļu sāc un ej! 

Mūsu karogs slavā staros 

Padomjzemei — Dzimtenei. 

Tas nekas, ka esam mazi, 

Krūtīs spēks kā vilnis paist. 

Mūsu rokas darbu pazīst, 

Sirdis Tēvuzemei kaist. 

Augsim, steigsim tur, kur grūtāk, 

Kur visvairāk vajag spēt. 

Partija mūs vienmēr sūta 

Darba cīņā uzvarēt.

(Z. Purvs, Pionieru maršs. // Bērnība. Nr. 10, 1963. gada 1. oktobrī) 

 

 


