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22. olimpiāde Latvijas un pasaules vēsturē. III posms
2016. gada 21. martā

1. uzdevums.

(7 punkti)

Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā!
A Pirmā Pasaules kara beigas
B Latvijas teritorijas nonākšana nacistiskās Vācijas okupācijas karaspēka kontrolē
C M. Gorbačova nākšana pie varas PSRS
D 1905. gada revolūcija
E J. Staļina nāve
F Latvijas Republikas dibināšana
G Pirmā padomju varas organizētā iedzīvotāju masveida deportācija no Latvijas teritorijas
H Februāra revolūcija

2. uzdevums.

(7 punkti)

Kas ir šīs personas? Ieraksti atbilstošo burtu tukšajā vietā aiz personas vārda!

Uzmanību, raksturojumu ir vairāk kā personu. Arī sieviešu raksturojumi ir vīriešu dzimtē!
Mahatma Gandijs
Alberts Einšteins
Māte Terēze
Salvadors Dalī
Jānis Čakste
Vinstons Čerčils
Mārgarita Tečere

A
B
C
D
E
F
G
H

Apvienotās Karalistes līderis Otrā pasaules kara laikā.
Fiziķis, relativitātes teorijas izveidotājs.
Gleznotājs, ievērojams sirreālisma virziena pārstāvis.
Politiķis, visilgākais Apvienotās Karalistes premjerministrs.
Brīvības pieminekļa un Brāļu kapu ansambļa autors.
Latvijas Republikas prezidents.
Nobela miera prēmijas laureāts, veica žēlsirdīgo darbu Indijā.
Indijas politiskais un garīgais līderis, nevardarbīgās
pretošanās kustības vadītājs.

3. uzdevums. Izpratne

(12 punkti)

Ieraksti tekstā trūkstošos jēdzienus, datumus un nosaukumus!

Par spīti iedzīvotāju cerībām pēc Otrā pasaules kara beigām Latvija palika ______________
sastāvā. Visus nozīmīgākos lēmumus, kas skāra dzīvi Latvijā, turpmāk pieņēma
__________________________________ partijas vadība, kas atradās _____________________________.
Latvijā tika likvidēts _________________________________, laukos izveidoja sovhozus un
__________________________. Pilsētās sākās masveida ___________________________________: tika būvētas
fabrikas un rūpnīcas. Padomju varai bruņotu pretestību turpināja izrādīt
_______________________________________, bet viņi tika nežēlīgi apkaroti. Arī civiliedzīvotājus skāra
dažādas represijas, to starpā otrā masveida ___________________________________ ________. gadā. Pēc
Staļina nāves __________. gadā politiskais režīms Padomju savienībā mainījās, sākās t. s.
______________________________. Īsu brīdi par PSRS vadītāju kļuva Ņikita Hruščovs, bet pēc viņa 18
gadus PSRS vadīja ____________________________________.

kopā

4. uzdevums.
Izpēti karikatūru un atbildi uz jautājumiem!
Pasaules neģēlis, ja nekļūdos?

(14 punkti)
Asiņainais strādnieku slepkava, es pieņemu?

Deivida Lova 1939. gada 20. septembra karikatūra RANDIŅŠ laikrakstā The Evening Standard Lielbritānijā.

4.1. Kādu un kad notikušu notikumu attēlo karikatūra?

4.2. Kas ir karikatūrā attēlotās personas? Kādas pazīmes uz to norāda?
Persona

Pazīmes

4.3. Izskaidro šo simbolu nozīmi karikatūrā:

Uz zemes guļošais cilvēks
Drupas visapkārt
Mākoņi
Pistoles
4.4. Kuri karikatūras elementi apliecina, ka abi galvenie varoņi ir sabiedrotie?

4.5. Par ko liecina karikatūras varoņu teksti?
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4.6. Kāda, Tavuprāt, ir autora attieksme pret attēloto notikumu? Kas par to liecina?

5. uzdevums. Arhitektūra
A

(13 punkti)
B

E

H

C

F

I

D

G

J

K

5.1. Kuras no šīm ēkām vai arhitektūras elementiem attiecas uz laiku pirms 19. gadsimta?
5.2. Kuras no šīm ēkām vai arhitektūras elementiem attiecas uz 19. gadsimtu?
5.3. Kuras no šīm ēkām vai arhitektūras elementiem attiecas uz 20. gadsimtu?
5.4 Izvēlies vienu no attēliem, kas ir saistāms ar Latvijas vēsturi. Izskaidro, kāda ir šī saistība!
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6. uzdevums
Izpēti karti un atbildi uz jautājumiem!

(19 punkti)
6.1. Kuru laika posmu un
teritoriju attēlo šeit redzamā
karte?

6.2. Kuras kartē redzamās valstis
starpkaru periodā saglabāja
demokrātisku valsts iekārtu?
- Atzīmē šīs valstis kartē ar D!
- Uzskaiti šīs valstis!

6.3. Kurās kartē redzamajās valstīs
starpkaru periodā izveidojās
totalitāra valsts iekārta?
- Atzīmē šīs valstis kartē ar T!
- Uzskaiti šīs valstis!

6.4. Kurās no kartē redzamajām valstīm starpkaru periodā izveidojās autoritāra valsts iekārta?
- Atzīmē katru valsti kartē ar A!
- Uzskaiti šīs valstis!

6.5. Kādu nozīmīgu pasaules vēstures notikumu rezultātā radās kartēs attēlotā situācija?

6.6. Kad un kādi nozīmīgi vēstures notikumi vēlāk mainīja kartē redzamo valstu robežas?
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7. uzdevums.
Uzmanīgi izlasi avotu tekstu, lai atbildētu uz jautājumiem!

Baltijas bēgļi Zviedrijā. // Dažādas tautas – kopīga pieredze. – Rīga, 2014.

(26 punkti)

Avots A

Padomju Savienības un Vācijas okupācijas gados daudzi Baltijas valstu iedzīvotāji
pameta savu dzimteni. Cilvēki bēga no Sarkanās armijas, kas pakāpeniski atkārtoti iebruka
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas teritorijā. Šī procesa kulminācija bija Lielā bēgšana 1944. gada
vasarā un rudenī. Lielās bēgšanas laikā cilvēki galvenokārt šķērsoja jūru, dodoties uz
Zviedriju.
Lielākā daļa Baltijas bēgļu ieradās no Igaunijas piekrastes teritorijām, salām un
lielākajām pilsētām. Bēgļi devās ceļā mazās zvejas laivās vai lielākā laivā. Karadarbības un ceļā
sastapto grūtību dēļ bīstamajā ceļojumā daudzi zaudēja dzīvību. Notika bombardēšanas
uzlidojumi, jūrā bija daudz mīnu un zemūdeņu, mazās zvejas laivas bieži bija ļoti sliktā
stāvoklī, un situāciju pasliktināja arī rudens vētras. Tiek lēsts, ka ceļā mira 6-9 % bēgļu.
Uz Zviedriju bēga dažādu sociālo grupu pārstāvji: bēgļi, karavīri, kas centās izvairīties
no iesaukuma vai jau dienēja vācu armijā, cilvēki, kas strādāja vācu armijas aizmugurē, un citi.
Bēgļu vidū bija dažāda vecuma cilvēki no dažādiem sociālajiem slāņiem, taču lielākā daļa bija
bērni un cilvēki, kas vēl nebija sasnieguši pusmūža vecumu. Galvenais bēgšanas iemesls šo
cilvēku vidū bija bailes no Padomju varas vajāšanas. Daudzi cerēja, ka situācija uzlabosies un
viņi drīz varēs atgriezties.
Ir grūti aprēķināt kopējo bēgļu skaitu, kas devās prom Lielās bēgšanas laikā, jo trūkst
precīzas informācijas par ceļā mirušo bēgļu skaitu, bērnu skaitu, personu apliecinošo
dokumentu viltošanas ietekmi utt. Taču var veikt aptuvenus aprēķinus — uzskata, ka
Zviedrijā nokļuva 26 000 igauņu, 4000 latviešu un 500 lietuviešu. [..]
Uldis Neiburgs. Latviešu nacionālā pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie. –
Avots B
Rīga, 2011
Viens no nozīmīgākajiem Latvijas pretošanās kustības veikumiem Otrā pasaules kara
gados bija nelegālās bēgļu laivu kustības noorganizēšana no Kurzemes piekrastes uz Gotlandi.
Tas – lielā mērā pateicoties tieši Latvijas Centrālās padomes aktivitātēm – līdz kara beigām
ļāva Zviedrijā nonākt bēgļiem, kuri nevēlējās atrasties ne nacionālsociālistiskās Vācijas, ne
komunistiskās Padomju Savienības okupācijas varā un pat neraugoties uz aizliegumiem un
draudošajām briesmām, ar zvejas laivām šķērsoja Baltijas jūru. [..]
Saskaņā ar oficiāli
reģistrētiem datiem līdz Otra
pasaules
kara
beigām
Zviedrijā bija ieradušies
4559 latviešu bēgļi, no
kuriem pirms tam 325 bija
nodarbināti mājsaimniecībā,
246 bija zvejnieki,
206 jūrnieki, 183 ierēdņi,
180 grāmatveži un mazāks
skaits daudzu citu profesiju
pārstāvju.
985 personas
nebija norādījušas savu
nodarbošanos, bet 908 bija
skolēni un mazi bērni.
Fotogrāfija

Avots C

1944. gada 19. septembrī
Tallinu atstāja laiva "Triina",
uz tās klāja atradās aptuveni
450 igauņu un 80 Igaunijas
piekrastes zviedru.
Fotogrāfs: Sigurds Rūve.
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Fragments no dziedātāja Marisa Vētras atmiņām. // Karaļa viesi: bēgļa atmiņas. –
Izdevniecība Grāmatu draugs, 1954.

Avots D

Laivas priekšgalā ļaudis stāvēja saspiesti tā, ka pat pakustēties vairs nevarēja.
Daudziem viļņi bija saplēsuši drēbes, un dažai dāmai kažoka vietā bija redzamas vatelīna
strēmeles. [..] Bija arī daudzi, redzams, tikko no meža paslēptuvēm nākuši, ar visiem ieročiem
– gan vācu, gan krievu kaluma. [..]
Parādījās kapteinis un deva smagu rīkojumu – visus čemodānus jūrā! Kajītē, kur vietas
bija paredzētas četriem jūrniekiem, sēdēja 12 mātes ar 12 zīdaiņiem. Tur tiešām nebija gaisa,
un to pašu vēl bojāja jūras slimība. Zīdaiņu mātes prasīja ūdeni – visi ūdens trauki bija jūrā.
Nebija, ko dzert. Mātes vaimanāja. Kāds ārsts bija paglābis pudeli burgundieša. Zīdaiņi nu
dzēra sarkanvīnu. Bet pēc dažām stundām vaimanas sākās no jauna. Nu zīdaiņus dzirdīja ar
jūras ūdeni. Ar rīta gaismu pēc 27 ceļa stundām mūs sagaidīja Gotlande. 263 cilvēki nokāpa
krastā. Vieglprātība! Zviedri purināja galvas – uz tik mazas čaumalas tāds pūlis, bet visi bija
dzīvi un veseli.”
Fotogrāfija

Avots E

Zvejnieku laiva „Centība”
ar Kurzemes bēgļiem
Baltijas jūrā ceļā uz
Gotlandi.
1944. gada 10. novembris.

Fragmenti no policijas nopratināšanas protokoliem 1943. gada 6. novembrī, Farosundā Avots F
Šodien plkst. 12:30 Gotska Sandön salā no Ventspils ar motorlaivu "Ange" ieradās
deviņi bēgļi no Latvijas. Bēgļus nosūtīja uz Farosundu, kur viņi ieradās plkst. 20:15. Tur
pārbaudīja viņu veselības stāvokli un nopratināja viņus.
Jūrnieks Pēteris Jansons Paulis, dzimis 1922. gada 5. novembrī, dzīvo Rīgā. Viņu
iesauca Brīvprātīgo leģionā. Viņam bija jāierodas Vaiņodes barakās 1943. gada 20. oktobrī,
taču viņš bija paslēpies Rīgā. Viņš bija aizbēdzis uz Zviedriju, lai izvairītos no karadienesta
Vācijā.
Mehāniķis Alfreds Sveiders, dzimis 1922. gada 5. oktobrī Ventspilī, tagad dzīvo Rīgā.
Trīs mēnešus bija dienējis Volhovas frontē, obligātajā karadienestā. Nakts sardzes laikā viņam
krūtīs trāpīja kāda noklīdusi ložmetēja lode, kas joprojām ir tur iestrēgusi. Pēc ārstēšanās
slimnīcā viņš bija ticis pie 30 dienu atvaļinājuma, kas drīz beigtos. Tā vietā, lai atgrieztos
aktīvajā karadienestā frontē, viņš aizbēga uz Zviedriju.
Kalējs Fricis Emīls Korse, dzimis 1920. gada 20. jūnijā Ventspilī, tagad dzīvo Rīgā. Viņš
strādāja Rīgas kuģu būvētavā par tvaikoņu remontētāju. Viņu mobilizēja darbam kuģu
būvētavā, taču viņš baidījās, ka nākamreiz viņu varētu iesaukt aktīvajā karadienestā.
Students Edvīns Blumbergs, dzimis 1924. gada 5. novembrī Ventspilī, kur dzīvo
joprojām. Viņš bija iesaukts darbam kā "brīvprātīgais", un 5. oktobrī viņam bija jāierodas
Liepājā. Taču Edvīns bija saslimis un ievietots Ventspils slimnīcā. Līdz 9. oktobrim viņš
ārstējās slimnīcā, bet pēc tam viņu kopa mājās. Ap 1. novembri uz ielu stūriem bija izvietoti
uzsaukumi, kas vēstīja, ka 1923.-1924. gadā dzimušos vīriešus mobilizēs aktīvajam
karadienestam. Lai izvairītos no tā, viņš aizbēga uz Zviedriju.
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Fragments no raksta Zviedrijas laikrakstā Ny Dag, 26.10.1944

Avots G

Helios darbinieki padzen baltiešu rasistus. Arodbiedrība pieprasa
pieņemt mērus pret bēgļiem no Baltijas valstīm, kas atņem darbu zviedriem.
Baltiešu bēgļu plūsma pāri Baltijas jūrai kļūst aizvien lielāka. Taču bēgļu vidū ir cilvēki,
kas ienīst sociālismu un atbalsta nacisma principus, lai gan to nedrīkst izrādīt atklāti. Daudzi
no šiem baltiešiem, kuru vidū ir arī vairāki dzimtenes nodevēji, darbā uzvedas tā, ka zviedru
strādniekiem nākas vērsties pret viņiem. [..]
Atmosfēra darbavietā ir vērsta pret viņiem. Ražotnes strādnieki skaidro, ka šie cilvēki
bieži rada nopietnas problēmas. Viņi piekrīt strādāt par jebkādu cenu, un ir bijuši vairāki
gadījumi, kad viņi strādā astoņas ar pus stundas bez pārtraukuma. Būtībā viņi kaitē
arodbiedrību kustībai.
Taču strādniekus visvairāk uztrauc fakts, ka darbā pieņem igauņus, nevis zviedrus, kas
meklējuši darbu. Zviedru strādnieki saka, ka laipni uzņem savā vidū antifašistiski noskaņotus
kolēģus. Taču, kad pret kolaboracionistiem un antisemītiem izturas labāk nekā pret zviedru
strādniekiem, mums jāsāk uztraukties. Sūtiet bēgļus atpakaļ uz viņu dzimtenēm, lai viņi atbild
savu tautiešu priekšā! Šeit, Zviedrijā, viņi tikai rada nepatikšanas.
Fragments no raksta Zviedrijas laikrakstā Svenska Dagbladet, 10.10.1944

Pārvietotie baltieši ir problemātisks jautājums.

Avots H

Dāņu, norvēģu un somu bēgļi, kas ieradušies mūsu valstī, varētu cerēt agrāk vai vēlāk
atgriezties mājās, savukārt aptuveni 25 000 baltiešu bēgļu liktenis nav zināms. "Bēgļi, kas
ieradušies no Baltijas valstīm, var paļauties tikai uz zviedru viesmīlību un taisnīguma izjūtu,
un mūsu morālais pienākums ir palīdzēt nevainīgajiem cilvēkiem, kas cietuši vētrā, kas
traucas pāri mūsu zemēm," pirmdien radio pārraidē paziņoja asoc. profesors Ādolfs Šuks. Viņš
runāja par bēgļu plūsmu no Baltijas valstīm.
6500 Igaunijas zviedru nav ieradušies šeit kā bēgļi bez saknēm šajā zemē, jo viņu senči
šo zemi pameta aptuveni pirms 700 gadiem. Citu Baltijas valstu bēgļu problēma ir sarežģītāka.
Pašlaik valstī ir ap 19 000 bēgļu – pāris simti lietuviešu, 2000 latviešu un gandrīz 17 000
igauņu. Tādēļ Baltijas bēgļu problēma ir tikpat kā igauņu problēma. Bēgļi pārstāv dažādus
sabiedrības slāņus. Lielākā daļa ir fiziska darba darītāji, ko ir relatīvi viegli nodarbināt, taču
bēgļu vidū ir arī izglītoti cilvēki, kuru nodarbinātības iespējas atrast nav tik viegli.
Fragments no profesora Birgera Nermana raksta
Zviedrijas laikrakstā Gotlands Folkbladet, 20.10.1944

Avots I

Kas attiecas uz bēgļu politiskiem uzskatiem, jāsaka, ka viņi visi ir demokrāti un
nacionāli domājoši. Nacistu vai nacistiski noskaņotu – cik man zināms – viņu vidū nav. Tie
nedaudzie, kas tādi bija Baltijas valstīs, nav devušies uz Zviedriju, bet gan uz Vāciju. Es
personīgi pazīstu daudzus šeit atbraukušos sabiedriskos darbiniekus un varu apgalvot, ka
neesmu sastapis nevienu nacistu vai arī vācu politikas apjūsmotāju. Varētu teikt, ka bēgļi
vienādā mērā nīst gan kā nacistus, tā boļševikus.
Lai neviens nebrīnās, ka baltieši bēg no jaunās krievu okupācijas. Viņiem dzīvā atmiņā
viena gada laikā deportētie un nogalinātie. Neviena mazai tautai nav iemesla ar tādām bailēm
skatīties nākotnē, kad citas mazās valstis gaida atbrīvošanu, bet Baltijas valstīm draud liktenis
palikt zem krievu jūga. Tāpēc mūsu tautai tā ir goda lieta, ka varam laipni tos saņemt, palīdzot
iespējamā veidā.
Igauņu bēgļa, pamatskolas skolotāja iesniegums
Avots J
Es vēlētos strādāt darbu, kas saistīts ar manu specialitāti, jebkur Zviedrijā. It īpaši
vēlētos strādāt Upsalā, kur pašlaik dzīvoju. Labprāt strādātu arī nepilnu darba dienu, t.i. par
pusi algas, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu darbu kolēģiem, kas nevēlas to zaudēt. Vēlos
lūgt neizslēgt mani kā iespējamo kandidātu darbam skolā. Es vēlos dzīvot un strādāt mūsu
nākamās paaudzes labā. Es pašlaik strādāju Upsālas pilī, darot smagu fizisku darbu, kas man
nav piemērots.
Upsālā, 1945. gada 6. septembrī, Ernsts Jūriso
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ATBILDI UZ JAUTĀJUMIEM PAR AVOTIEM!

(26 punkti)

7.1. Ar kādu Latvijas vēstures notikumu saistīti avoti? (avoti A –J)
7.2. Kuri no piedāvātajiem avotiem uzskatāmi par vēstures pirmavotiem, kuri –
par literatūru? (avoti A –J)

Vēstures pirmavoti

Literatūra

7.3. Kādu vēsturisku notikumu dēļ Baltijas valstu iedzīvotāji pameta savu dzimteni?

7.4. Bēgļu vidū bija daudz jaunu vīriešu. Kāpēc?

7.5. Ar kādām grūtībām bēgļi saskārās ceļā uz Zviedriju?

7.6. Avoti C un E ir fotogrāfijas. Vai tās var uzskatīt par vēstures avotu? Kāpēc?
Kādu informāciju foto sniedz par 1944. gada bēgšanu?

7.7. Avoti G, H un I atspoguļo zviedru sabiedrības reakcijas uz 1944. gada bēgļu ierašanos. Izskaidro,
kāda ir atšķirība rakstos paustajos vērtējumos par bēgļu uzņemšanu Zviedrijā?

Tavuprāt, kāpēc viedokļi dažādos rakstos ir atšķirīgi?

7.8. Ar kādām grūtībām bēgļi saskārās apmetoties uz dzīvi Zviedrijā?

7.9. Salīdzini 1944. gada bēgšanu uz Zviedriju un mūsdienu migrāciju. Kādas līdzības un kādas
atšķirības Tu saskati? Pamato savas atbildes!
Līdzības
Atšķirības
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8. uzdevums.

(20 punkti)

Viedokļa pamatošana
Uzraksti pārspriedumu par vienu no šīm tēmām:

Lauksaimniecības kolektivizācija Latvijā bija taisnīga un ekonomiski pamatota.
Lauksaimniecības kolektivizācija Latvijā bija taisnīga, bet ekonomiski nepamatota.
Lauksaimniecības kolektivizācija Latvijā bija netaisnīga, bet ekonomiski pamatota.
Lauksaimniecības kolektivizācija Latvijā bija netaisnīga un ekonomiski nepamatota.
Tavu darbu vērtēs pēc šādiem kritērijiem:
1) Argumentācija. Izklāsti savu viedokli skaidri un pamatoti. Izmanto vēsturiskus faktus;
pārliecinies, ka tie nav kļūdaini!
2) Oriģinalitāte. Pārsprieduma saturs jāveido Tev pašam. Ja lieto citātus, tad norādi to autorus.
3) Izklāsta loģika jeb darba struktūra. Sakārto savus argumentus tā, lai tie būtu viegli uztverami.
4) Valoda un izmantotie jēdzieni. Lieto vārdus atbilstoši to būtībai, neesi liekvārdīgs. Darba
maksimālais garums: 200 vārdi.
Šo lapu izmanto melnrakstam!
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