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Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 
 

 

23. olimpiāde Latvijas un pasaules vēsturē. III posms 
2017. gada 10. aprīlī 

 
 

1. uzdevums. Hronoloģija         (7 punkti) 

Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā! 

A   Pirmais cilvēka lidojums kosmosā 

B  Pirmā pasaules kara sākums 

C  Staļina nāve 

D  Prāgas pavasaris 

E K. Ulmaņa vadītais valsts apvērsums 

F Latvijas Republikas dibināšana  

G  Nacistiskās Vācijas okupācijas sākums Latvijā 

H  Latvijas inkorporācija Padomju Savienībā 

 

 

2. uzdevums. Izpratne           (14 punkti) 

Ieraksti tekstā trūkstošos jēdzienus un īpašvārdus! 
 

______________________ karš parādīja, ka Krievija ir ļoti vāja. Tie, kuri bija ticējuši impērijas 

varenībai, jutās pievilti. Cars ______________________ pats uzņēmās karaspēka komandēšanu un pameta 

galvaspilsētu, lai būtu tuvāk armijai. Tomēr tas situāciju neglāba; Krievija bija zaudējusi svarīgas teritorijas: 

________________, kur bija vislabāk attīstīta rūpniecība, un lielu daļu __________________, kas bija 

galvenā labības ražotāja.  

Līdz ar to armijai trūka ________________un pārtikas. Pilsētās pieauga ________________ 

līmenis. Iedzīvotāji bija satriekti par milzīgajiem zaudējumiem karā. 1917. gada ______________ pēc tam, kad 

pilsētā vairākas dienas nebija piegādāta maize, ________________ sākās revolūcija. 1917. gada 3. martā 

Nikolajs II atteicās no ________________. Krievijas ________________ beidza pastāvēt.  

Pēc revolūcijas Krievijā varu uzņēmās Valsts ________________ un izveidoja ________________ 

Valdību. Tika pasludināts, ka tiks sasaukta ________________ sapulce, kura izstrādās nākamās valsts 

________________.  

1 2 3 4 5 6 7 8 kopā 
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3. uzdevums. Karikatūras analīze              (14 punkti) 

Izpēti karikatūru un atbildi uz jautājumiem! 

 
 

3.1. Kādu un kad notikušu notikumu attēlo karikatūra?  

 

 

 

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

Persona Pazīmes 

  

  

 

3.3. Izskaidro šo simbolu nozīmi karikatūrā: 

Plaukstu satvēriens 

Personu pozas 

Sviedri 

Raķetes 

H 

 

3.4. Kuri karikatūras elementi apliecina, ka abi galvenie varoņi ir sāncenši? 

 

 

 

 

3.5. Tavuprāt, kāda ir autora attieksme pret attēlotajām personām? Kura pusē ir autora simpātijas? Kas 
par to liecina? 

 

 

 

 

 

H 
PSRS 

H 
ASV 
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4. uzdevums. Simboli         (12 punkti) 
Kurā vēstures periodā Latvijas teritorijā tika lietotas šīs banknotes? Norādi tabulā vēstures periodu (gadsimtu un 
desmitgadi) un paskaidro katrā banknotē saskatāmos simbolus, kas to apliecina! (2 simboli katrai banknotei.) 
 

Periods  Simboli 
kopš 2014. gada  

 

Latvija – 

Eiropas 

Savienības 

dalībvalsts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Centrālās bankas nosaukuma 

saīsinājums dažādās Eiropas Savienības valodās 
Eiropas Savienības 

karogs Stilizēta romānikas stila arhitektūra simbolizē 

Eiropas kopīgo vēstures mantojumu 
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5. uzdevums. Jēdzieni          (20 punkti) 

Atrisini krustvārdu mīklu!  

 

 

Horizontāli 
1. Latvijas Republikas parlaments. 

3. Būtiskas pārmaiņas sabiedriski politiskajā sistēmā; 
varas maiņa, ko veic kāda sabiedrības grupa bez 
plašāku sabiedrisku aprindu piedalīšanās. 

6. Individuālu zemnieku saimniecību vardarbīga 
apvienošana kolektīvās sociālistiskās saimniecībās 
(kolhozos). 

7. Cilvēki, kas atstājuši savu dzīvesvietu, lai glābtos 
(parasti no kara darbības, dabas katastrofas, 
epidēmijas). 

8. Varas iestāžu liegums publicēt un izplatīt 
informāciju, kuru tās uzskata par nevēlamu. 

9. Padomju Savienības komunistiskās partijas 
jaunatnes organizācija. 

11. Latviešu militāra vienība, kas 1944. gadā darbojās 
Rīgas un Ventspils apriņķos ģenerāļa J. Kureļa 
vadībā. 

12. Politiskais režīms, kuram raksturīga vienas 
politiskas partijas vai politiskas grupas neierobežota 
vara un pilnīga kontrole pār visām sabiedrības dzīves 
sfērām, nepieļaujot nekādu politisku brīvību un 
opozīciju. 

16. Žargonā – izdevīga pazīšanās. 

17. Pretošanās kustības dalībnieks, kas piedalās 
bruņotā cīņā pret pretinieku tā okupētajā teritorijā. 

19. Komunistiskās kustības pārstāvji, kas aizstāvēja 
nepieciešamību katras valsts vai PSRS republikas 
attīstībā ievērot vietējās tradīcijas, valodas, kultūras 
u. c. īpatnības. Piemēram, 1956.-1959. gadā Latvijas 
PSR teritorijā centās ierobežot industrializāciju un 
iedzīvotāju imigrāciju. 

20. Būtiska, parasti vardarbīga valsts vai sabiedriskās 
iekārtas maiņa; valsts varas pāriešana citu spēku 
rokās.
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Vertikāli 
 

2. Kādas valsts teritorijas vai tās daļas okupēšana 
un vardarbīga pievienošana citai valstij. 

4. Cilvēki, kas ilgāku laiku spiesti uzturēties 
mežos, slēpjoties no represijām, iesaukšanas 
naidīgas varas karaspēkā un piedaloties pretošanās 
un partizānu kustībā vai kādās citās no varas 
viedokļa noziedzīgās darbībās. 

5. Citas valsts teritorijas sagrābšana ar bruņotu 
spēku un savas pārvaldības ieviešana tajā. 

10. Stāvoklis starp valstīm, kad nenotiek reāla 
savstarpēja karadarbība, bet cīņa ar pretējo pusi 
notiek ar ekonomiskām un politiskām darbībām, 
spiegošanu, kā arī lokālos karos, atbalstot cīņu pret 
pretinieka sabiedrotajiem vai satelītvalstīm. 

13. Politikas režīms, kur augstākā vara pieder 
pilsoņu vairākumam, kas tieši vai ar vēlētu 
pārstāvju starpniecību izlemj svarīgākos valsts 
dzīves jautājumus. 

14. Piespiedu izsūtīšana, pārvietošana, izraidīšana 
(aiz politiskiem vai krimināliem motīviem uz 
likuma vai valsts varas iestāžu lēmuma pamata). 

15. Nedemokrātisks politiskais režīms, kas neņem 
vērā sabiedrisko domu, taèu var nebūt diktatorisks 
vai totalitārs. 

18. Bērnu komunistiskās organizācijas biedrs 
Padomju Savienībā. 

 

 

6. uzdevums. Atpazīsti Eiropas valstis!             (15 punkti) 
 6.1 Pie katra burta tabulā pieraksti atbilstošo valsts nosaukumu!  

 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

 

6.2 Atbildi uz jautājumiem!   
Līdz kuram gadam Eiropā pastāvēja kartē attēlotā situācija?  

Kādas pārmaiņas šo situāciju mainīja? 

 
 

6.3 Pie katras pazīmes pieraksti burtu, kas kartē apzīmē atbilstošo valsti!   
Vienai pazīmei var atbilst vairākas valstis! 

Pazīme Valsts/is 

1904. gada aprīlī izveidoja t.s. sirsnīgo savienību jeb Antanti.  

Politiku valstī noteica pamatā divas partijas: toriji un vigi jeb konservatīvie un liberāļi.  

Valstī pastāvēja patvaldība – visus likumus izdeva imperators vienpersoniski.   

1882. gadā izveidoja t.s. Trejsavienību.  

Pēc Otrās impērijas bojāejas franču-prūšu kara rezultātā izveidojās republika.   

Valsts sastāv no 23 valstiņām, tomēr pastāv arī stipra imperatora (ķeizara) vara.   

Duāla monarhija, kur katrai valstij ir sava galvaspilsēta, parlaments un valdība.   
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7. uzdevums. Vēstures avotu analīze                 (15  punkti) 
Izlasi avotu tekstu un atbildi uz jautājumiem! 
 

Avots A  Fragments no Padomju Savienības Komunistiskās partijas programmas 
    Pieņemta PSKP XXII kongresā 1961. gada 17.-31. oktobrī Maskavā. 

Otrās desmitgades beigās (1971.-1980. gads) būs izveidota komunisma materiāli tehniskā 
bāze, kas nodrošinās materiālo un kultūras labumu pārpilnību visiem iedzīvotājiem; padomju 
sabiedrība būs tuvu tam, lai īstenotu sadali atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, notiks pakāpeniska 
pāreja uz vienotu valsts īpašumu. Tādējādi, pamatā PSRS būs izveidota komunistiskā 
sabiedrība. Komunistiskās sabiedrības celtniecība pilnībā tiks pabeigta nākamajā periodā. [..] 

Saskaņā ar iedzīvotāju ienākumu izaugsmi strauju pieaugumu sasniegs vispārējais patēriņa 
līmenis. Visi iedzīvotāji varēs pilnībā apmierināt savu vajadzību pēc augstas kvalitātes un 
daudzveidīga uztura. Tuvākajā laikā tautas patēriņā ievērojami palielināsies dzīvnieku izcelsmes 
produktu (gaļas, tauki, piena produkti), augstas kvalitātes augļu un dārzeņu īpatsvars. Pilnībā tiks 
apmierināts visu iedzīvotāju slāņu pieprasījums pēc augstas klases patēriņa precēm: labas 
kvalitātes un skaista apģērba, apaviem, lietām, kas uzlabo un grezno padomju cilvēku dzīvi – ērtām 
modernām mēbelēm, pilnveidotiem sadzīves priekšmetiem, dažādām kultūras precēm utt. 
Ievērojami paplašināsies automašīnu ražošanu iedzīvotāju apkalpošanai. 

 

Avots B   Fragments no grāmatas „Latvijas PSR vēsture”  
     Izdota 1986. gadā 

60., bet it īpaši 70. gados un 80. gadu pirmajā pusē Padomju Latvijā, tāpat kā visā valstī, 
darbaļaužu dzīves līmenis mainījās daudz straujāk nekā iepriekšējā laikposmā. [..] Iedzīvotāju 
labklājības paaugstināšanas uzdevumi aizvien vairāk izvirzījās priekšplānā. [..] 

Iedzīvotāju ienākumu palielināšanās radījusi pamatu patēriņa pieaugumam. Būtiski 
mainījies gan pārtikas produktu un apģērba, gan arī sadzīves un kultūras priekšmetu patēriņa 
apjoms un struktūra. Materiālās ražošanas apjoma un materiālās labklājības pieauguma rezultātā ir 
pieaugušas cilvēku prasības, mainījušies dzīves līmeņa kritēriji. [..] 

Ļoti būtiskas pārmaiņas aplūkojamajā laikposmā notikušas pārtikas produktu patēriņa 
apjomā un struktūrā. [..] Visai būtiski pieaudzis vērtīgu produktu – gaļas un gaļas produktu, olu, 
zivju un zivju produktu – patēriņš, samazinoties labības produktu un kartupeļu patēriņam. Taču 
iedzīvotāju pieprasījums pēc daudziem pārtikas produktiem, it īpaši pēc gļas un tās produktiem, 
dārzeņiem, augļiem, zivīm un konditorejas izstrādājumiem, nav ticis pilnībā apmierināts. 
 

Avots C   Fragments no izstādes „Latvijas vēsture karikatūrās” teksta.      Sagatavota  2008. gadā. 

1961. gada Padomju Savienības Komunistiskās partijas kongress pieņēma jaunu partijas 
programmu, kas apgalvoja, ka nākamo 20 gadu laikā Padomju Savienībā tiks uzcelts komunisms, un 
sludināja, ka esošā padomju cilvēku paaudze dzīvos komunismā. Tika solīts, ka cilvēki varēs strādāt 
pēc spējām, bet tiks nodrošināti ar visu atbilstoši vajadzībām, ka laime un pārticība  valdīs visā 
Padomju Savienībā. 

Šī utopiskā vīzija neīstenojās. Gluži pretēji, 60. gadu otrajā pusē un 70. gados, ko vēlāk 
nodēvēja par stagnācijas periodu, jau tā zemais dzīves līmenis Padomju Savienībā turpināja kristies. 
Cilvēki stāvēja garās rindās veikalos, cerot iegādāties visnepieciešamākās patēriņa preces un 
pārtiku. Rūpnieciskās ražošanas mērķis bija nevis apmierināt patērētāju vajadzības, bet īstenot 
Maskavas ierēdņu sagatavotos ražošanas plānus, un saražoto preču kvalitāte nebija laba.  
 

Avots D   Fragments no vēsturnieka Jura Pavloviča grāmatas „Padomju Latvijas ikdiena” 
     Izdota 2012. gadā. 

1969.-1971. gadā padomju Latvijas ikdienas dzīve sasniedza vēl nepieredzētu pārticības un 
stabilitātes līmeni. [..] Ar 60. gadu beigām sadzīvē ienāca „mantas” jēdziens un ieviesās tas, ko presē 
dēvēja par „lietu kultu”. Par „mantu” sāka saukt jebkuru prestižu apģērba gabalu vai sadzīves 
priekšmetu, par ko bija jāizdod vismaz 30-50 rubļi – trešdaļa no algas. Pirmo reizi kopš 
komunistiskās iekārtas izveides brīža trūcīgs vai pat pieticīgs dzīvesveids kļuva apkaunojošs. 
Cilvēkam ar noteiktu sabiedrisko stāvokli, pat ja viņš bija tikai labi pelnošs rūpnīcas strādnieks, 
cieņas un pašcieņas saglabāšanai kļuva nepieciešamas lietas un mantas – dzīvokļa iekārtojums, 
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moderna garderobe pašam un sievai, vietējie vai pat ārzemju ceļojumi un arī kāds respektabls 
hobijs. Lietu prestižam bija vairākas pakāpes – vietējā ražojuma mantas, ko joprojām varēja nopirkt 
veikalā, vienkārši sakrājot naudu; parastais sociālisma zemju imports, ko vajadzēja pagūt dabūt 
„izsviešanas” brīžos; līdzīgas izcelsmes deficītais imports, kura dabūšanai bija nepieciešams solīds 
blats ar vērā ņemamu piemaksu; un visbeidzot – kapitālisma zemju imports, kas ar dažiem 
nejaušiem izņēmumiem tagad bija pieejams vienīgi nomenklatūras tirdzniecības punktu un valūtas 
čeku veikalu apmeklētājiem.  

 

Avots E   Fragments no vēsturnieces Dainas Bleieres grāmatas  „Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve 
Latvijas PSR”. Grāmata publicēta 2012. gadā. 

Padomju sociālajā hierarhijā augstāka vieta bija tām grupām, kas bija noderīgākas no valsts 
interešu viedokļa. Atbilstoši marksisma–ļeņinisma teorijai, sociālismā valdošā šķira ir proletariāts 
(strādnieki). Taču arī šeit teorija neatbilda praksei. 

Bez šīm privilēģijām, kas bija savā ziņā „likumīgas”, lai gan no citiem cilvēkiem slēptas, 
būtiska bija arī iespēja apgādāt sevi un ģimeni ar dažādām deficīta precēm, kas nebija pieejamas 
parastajiem pilsoņiem. Dažādos laikos šīs iespējas bija atšķirīgas un tika dažādi oficiāli noformētas. 

„Deficīts” un „blats” bija vieni no populārākajiem vārdiem Padomju Savienībā. Viens no 
iemesliem bija tas, ka preču centralizētā ražošana un sadale nekad nespēja nodrošināt visas 
iedzīvotāju vajadzības – kā daudzuma, tā sortimenta, kvalitātes un modes prasību ievērošanas ziņā. 
Praktiski visu padomju varas pastāvēšanas laiku tādā vai citādā veidā pastāvēja preču normēšana. 
Tā aptvēra ne tikai pamata pārtikas preces, apģērbu un apavus, bet arī pakalpojumus, kā tas bija 
pirmajos pēckara gados, tomēr varēja attiekties tikai uz dažām deficītajām preču grupām, 
piemēram, mēbelēm un automašīnām.  

 

Avots F   I. Semenova karikatūra. Publicēta 1981. gadā. 

 

 

Avots G  Fragments no ierēdnes V. Korjaginas atmiņām par 1960.-1970. gadiem. 
     Atmiņas publicētas 1996. gadā, citētas pēc 2006. gadā izdotās V. Purēna „Pasaules vēsture pamatskolai”.  

Gandrīz visa diena pagāja, klīstot pa pilsētu un meklējot kādu rindu. Kur bija rinda, tur bija 
kas izmests pārdošanai. Lai priekšnieks nepārmestu, ka darba laikā mēs klīstam apkārt, mums 
visām bija otras ielas kurpes un mētelis, ko atstāt darba vietā. Ja kāds mūs meklēja, kolēģes parādīja 
mēteli un kurpes un sacīja – re, kur viņas lietas, tad jau viņa tepat ir. [..]  

Dabūt vienu paku ar cīsiņiem vai kādu gaļas gabalu – tā bija uzvara. Pirms svētkiem 
augstiem ierēdņiem dažkārt deva paciņas ar konfektēm un šķīstošo kafiju. Parasta lieta bija „blats” 
– pie kāda pazīstama pārdevēja par daudz lielāku samaksu nekā valsts noteiktā varēja iegādāties 
kādu preci. 

MŪSU TRESTĀ ŠODIEN  

TIEK MEKLĒTI: 

AIZGĀJA UZ ĶĪMISKO TĪRĪTAVU 

DEVĀS UZ CITU NODAĻU 

IZGĀJA UZ 5 MINŪTĒM 

IZGĀJA UZPĪPĒT 

AIZGĀJA UZ OBJEKTU 
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ATBILDI UZ JAUTĀJUMIEM PAR AVOTIEM!       (12 punkti) 

7.1. Ar kuru Latvijas vēstures periodu saistīti visi avoti?  

 

 

7.2. Ar kādu problēmu saistīti visi avoti?  

 

 

7.3. Kuri no piedāvātajiem avotiem uzskatāmi par vēstures pirmavotiem, kuri – par literatūru?  
(visi avoti) 

Vēstures pirmavoti Literatūra 
 

 

 

 

 

7.4. Situācijas vērtējumi avotos atšķiras. Salīdzini avotus B, C, D pēc to autoru attieksmes pret 
atspoguļojamo situāciju! 

 

 

 

7.5. Kādēļ situācijas vērtējums dažādu autoru skatījumā atšķiras? Pamato savu viedokli! 

 

 

 

 

7.6. Kāda problēma aplūkota avotos F un G? 

 

 

 

7.7. Kādā ziņā situācija mūsdienās ir līdzīga avotos atspoguļotajai situācijai? Pamato savu atbildi! 

 

 

 

 

7.8. Ar ko situācija mūsdienās atšķiras no avotos atspoguļotās situācijas? Pamato savu atbildi!  

 

 

 

 

7.9. Tavuprāt – vai patēriņa preču trūkums un „mantas kults” 1960.-70. gadu Latvijā ietekmē dzīvi 
mūsdienu Latvijā? Kādā veidā? Pamato savu atbildi! 
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8. uzdevums.           (20 punkti) 

Viedokļa pamatošana 

Iztēlojies, ka Tev ir bijusi iespēja būt Kārļa Ulmaņa padomniekam visu viņa politiskās karjeras laiku. 
Kurus trīs lēmumus Tu viņam ieteiktu pieņemt citādāk? Pārspriedumā izklāsti savus ieteikumus 
Kārļa Ulmaņa politikai un komentē katra ieteikuma pozitīvās un negatīvās sekas!  

 

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. Atceries, 
ka tekstam nepieciešams arī virsraksts! 

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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