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Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana
izglītojamo talantu attīstībai

24. olimpiāde Latvijas un pasaules vēsturē. II posms
2018. gada 12. janvārī

1. uzdevums.

(7 punkti)

Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā!
A Pirmā Pasaules kara beigas
B Dzimtbūšanas atcelšana Krievijā
C Pirmie vispārējie latviešu dziesmu svētki
D 1905. gada revolūcija
E LSDSP dibināšana
F Latvijas Republikas dibināšana
G Latvijas – Krievijas miera līgums
H Februāra revolūcija

2. uzdevums.

(13 punkti)

Ieraksti tekstā trūkstošos jēdzienus, datumus un nosaukumus!
19. gs. beigās sociālās un ekonomiskās attīstības rezultātā Latvijas teritorijā bija izveidojies skaitliski liels

______________ nodarbināto slānis. Strādnieku sociālais un materiālais stāvoklis nebija spožs.
1890. gadu beigu ekonomiskā krīze veicināja rūpniecībā nodarbināto politisko aktivitāti: notika strādnieku

____________ idejas. Laukos vissmagākā problēma
bija __________ trūkums. __________________ apziņas un izglītības līmeņa celšanās
nemieri un strādniecības vidū populāras kļuva

sekmēja latviešu pretestību cara režīmam un priviliģētajiem vācu muižniekiem.
1905. gada

__________________ kļuva par plašāko tautas kustību Latvijā. Latvieši īpaši smagi

________________ valsts iekārtas uzspiestos pilsonisko brīvību
ierobežojumus un ___________________ (pārkrievošanas) politiku, kā arī ____________
izjuta patvaldnieciskās

joprojām priviliģēto stāvokli laukos un daļēji arī pilsētās. Tautā nepopulārs bija 1904.-1905. gada

_________________________ karš, kurā Krievija _________________. Latvieši
nevarēja iegūt izglītību dzimtajā valodā, nevarēja ieņemt valsts amatus un inteliģencei bija jāmeklē darbs

________________ kustībai, kura sākās 1905.
gada ___________ un bija vērsta pret pastāvošo politisko ____________________.
svešumā. Tas sekmēja viņu pievienošanos Krievijas

24. olimpiāde Latvijas un pasaules vēsturē. II posms
1

Šifra numurs _______________________________

3. uzdevums. Atpazīsti Eiropas valstis!

(17 punkti)

3.1 Pie katra burta tabulā pieraksti atbilstošās valsts nosaukumu!
Kā pareizs tiks ieskaitīts arī teritorijas, nevis valsts nosaukums. Piemēram, Latvija, nevis Latvijas Republika.
A

B

C

3.2 Līdz kuram gadam Eiropā pastāvēja šāda situācija?
3.3. Kāds notikums šo situāciju izmainīja?
3.4. Pie katras pazīmes pieraksti burtu, kas kartē apzīmē atbilstošo valsti!
Vienai pazīmei var atbilst vairākas valstis!
Pazīme
Valsts/valstis
Daudztautu duāla monarhija.
Visus likumus izdod imperators vienpersoniski.
Valsts galva – cars.
Trejsavienības dalībvalsts.
Līdz Pirmajam pasaules karam tā bija impērija.
Kopā ar Lielbritāniju un Franciju izveidoja Antanti.
Radās 1871. gadā.
Valdības vadītājs ir kanclers, kuru ieceļ imperators.
Divas galvaspilsētas, divi parlamenti, divas valdības.
4. uzdevums. Izveido argumentus!

(6 punkti)

Iztēlojies, ka kopā ar grupas biedriem raksti argumentētu eseju par jaunlatviešiem. Esejas ievadā
jūs esat ierakstījuši šādu apgalvojumu: “Vairākas no Jaunlatviešu idejām ir aktuālas arī mūsdienās”.
Izveido un ar faktiem pamato trīs argumentus, lai pierādītu ievadā izteikto apgalvojumu!
Arguments #1

Arguments #2

Arguments #3
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5. uzdevums.
Izpēti karikatūru un atbildi uz jautājumiem!
(13 punkti)
J. Dreslera karikatūra ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅĀ laikrakstā "Jaunākās Ziņas" 1933. g. 23. decembrī.

Ceļojošie tirgotāji: "Paņemat, kundze, skaistus eglīšu izgreznojumus − pirmā prece!"
Namamāte: "Paldies! Ārzemju ražojumi man iznāk par dārgu!"

5.1. Uz kuru laika periodu attiecas karikatūra?

5.2. Kādus sabiedriski politiskos procesus attēlo karikatūra?

5.3. Izskaidro šo simbolu nozīmi karikatūrā:

Zvaigzne
Svastika
Sievietes tērps
5.4. Kurš tēls šajā karikatūrā attēlots kā spēcīgākais? Kuri karikatūras elementi pat to liecina?

5.5. Par ko liecina karikatūras varoņu teksti?

5.6. Kāda, Tavuprāt, ir autora attieksme pret attēloto notikumu? Kas par to liecina?
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6. uzdevums. Izlasi avotu tekstu 9.-12. lappusē un atbildi uz jautājumiem!

(22 punkti)

6.1. Kuru Latvijas vēstures notikumu atspoguļo visi avoti? (visi avoti)

6.2. Ar kuriem nozīmīgiem pasaules vēstures notikumiem šis process saistīts?

6.3. Kuri no citētajiem tekstiem uzskatāmi par vēstures pirmavotiem, kuri – par literatūru?
Vēstures pirmavoti

Literatūra

6.4. Par ko Latvijas iedzīvotājus informē Latvijas Pagaidu valdības uzsaukums? (avots A)

6.5. Par ko Latvijas iedzīvotājus informē Latvijas Padomju valdības manifests? (avots B)

6.6. Salīdzini laikrakstu ziņas par Latvijas Republikas proklamēšanu!
Kas tām kopīgs, ar ko tās atšķiras? (avoti C, D, E)
Kopīgās pazīmes

Atšķirīgās pazīmes

6.7. Par kādām grūtībām Pagaidu valdības darbā vēsta atmiņu fragmenti?
Kāpēc tās radās? (avoti F, G, H un I)
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6.8. Kāpēc „Latvijas PSR vēsturē” vārdi neatkarība un Pagaidu valdība lietoti pēdiņās?
(avots J)

6.9. Vēsturnieku pētījumos (avoti J un K) Latvijas Republikas panākumi vērtēti atšķirīgi.
Kādas ir atšķirības vērtējumā? Kādēļ tās radušās?

6.10. Laikraksti (avoti C, D, E) dažādi skaidro, kāpēc nepieciešama valsts. Pēc tavām domām:
kādi ir valsts galvenie uzdevumi mūsdienās? Pamato savu viedokli!

7. uzdevums.

Viedokļa pamatošana

(25 punkti)

Izvēlies vienu no piedāvātajām tematiem! Atzīmē savu izvēli ar X un izpildi dotos uzdevumus!





Ulmaņlaiki – zelta laiki: mīts vai vēsturiska patiesība?
Kārlis Ulmanis – Latvijas valsts izveidotājs vai iznīcinātājs?
Kādēļ 20.-30. gadu autoritārais režīms mūsdienu Latvijā tiek vērtēts pretrunīgi?

7.1. Uzraksti izvēlētā temata hronoloģiskos ietvarus! (1 punkts)

7.2. Uzraksti un izskaidro trīs ar izvēlēto tematu saistītus jēdzienus! (6 punkti)
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7.3. Uzraksti vienu ar izvēlēto tematu saistītu nozīmīgu vēsturisku personu, paskaidro šīs
personas nozīmīgumu! (2 punkti)

7.4. Uzraksti divus ar izvēlēto tematu saistītās problēmas cēloņus! (2 punkti)

7.5. Uzraksti divas ar izvēlēto tematu saistītās problēmas sekas! (2 punkti)

7.6. Uzraksti pārspriedumu par izvēlēto tematu! (12 punkti)
Izmanto atbilstošus vēstures faktus un jēdzienus. Pārsprieduma vērtēšanas kritēriji:
Vēstures
jēdzieni

Fakti

Cēloņsakarības un
secinājumi

3

Saturs atbilst tēmai. Ir
izsmeļoši, vēsturiski pamatots
notikuma nozīmīgums. Teksts ir
loģisks. Ievēroti pareizrakstības
likumi. Nav kļūdu vēstures
jēdzienu rakstībā, ir dažas stila
vai gramatiskās kļūdas.

Minēti vismaz 4
precīzi vēstures
fakti, kas saistīti
ar minētajiem
notikumiem.

Norādīti visi notikuma
būtiskie cēloņi un
sekas.
Izdarīti pamatoti
patstāvīgi secinājumi.

2

Saturs atbilst tēmai. Notikums
pamatots daļēji. Teksts ir
nedaudz haotisks. Ievēroti
pareizrakstības likumi. Ir dažas
kļūdas vēstures jēdzienu
rakstībā, ir dažas stila vai
gramatiskās kļūdas.

Minēti 3 precīzi
vēstures fakti,
kas saistīti ar
minētajiem
notikumiem.

Norādīti daži
notikuma būtiskie
cēloņi un sekas.
Izdarīti pamatoti
patstāvīgi secinājumi.

1

Notikums pamatots daļēji,
balstoties uz emocijām. Ir
daudz pareizrakstības kļūdu,
taču jēga ir uztverama.

Minēti 4 vai
vairāk atbilstoši
vēstures
jēdzieni, kurus
lieto,
raksturojot
minētos
notikumus.
Minēti vismaz 3
atbilstoši
vēstures
jēdzieni, kurus
lieto,
raksturojot
minētos
notikumus.
Minēti 1 vai 2
vēstures
jēdzieni, kurus
lieto,
raksturojot
minētos
notikumus.

Minēti 1 vai 2
precīzi vēstures
fakti, kas saistīti
ar minētajiem
notikumiem.

Norādīti notikumam
būtiski vai nu tikai
cēloņi, vai tikai sekas,
vai arī norādītie cēloņi
un sekas nav būtiski
šim notikumam.
Izdarītie secinājumi ir
balstīti uz emocijām.

0

Teikumu uzbūve un
pareizrakstības kļūdas traucē
uztvert saturu. Ja darbs
neatbilst tematam, nav
vērtējams.

Nav izpratnes
par vēstures
jēdzienu
lietošanu.

Nav izmantoti
vēstures fakti.
Fakti kļūdaini.

Cēloņi un sekas nav
norādīti.
Trūkst secinājumu.

Punkti

Saturs un valoda
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Avots A

Latvijas Pagaidu valdības uzsaukums 1918. gada 18. novembrī

Latvijas Tautas Padome, atzīdama sevi par vienīgo augstākās varas nesēju Latvijas valstī,
pasludina, ka:
1) Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās (Kurzeme, Vidzeme un Latgale) ir pastāvīga,
neatkarīga, demokrātiski-republikāniska valsts, kuras satversmi un attiecības pret ārvalstīm
noteiks tuvākā nākotnē Satversmes Sapulce, sasaukta uz vispārīgu, abu dzimumu, tiešu
vienlīdzīgu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata;
2) Latvijas Tautas Padome ir nodibinājusi kā augstāko izpildu varu Latvijā – Latvijas Pagaidu
valdību.
Latvijas Tautas Padome uzaicina Latvijas pilsoņus uzturēt mieru un kārtību un visiem spēkiem
pabalstīt Latvijas Pagaidu valdību viņas grūtajā un atbildīgā darbā.
Avots B

Fragments no Latvijas Padomju valdības manifesta 1918. gada 17. decembrī

Visu zemju proletārieši, savienojieties!
LATVIJAS STRĀDNIEKU, BEZZEMNIEKU UN STRĒLNIEKU
PADOMJU VALDĪBAS
MANIFESTS
Visu zemju apvienotājas un atsvabinātājas pasaules revolūcijas vārdā mēs, apakšā
parakstījušies, pasludinām, ka no šīs dienas valsts vara Latvijā ir no jauna Padomju valdības
rokās. [..]
Šī Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku Padomju valdība, kuras pastāvīgā rezidence
atrodas Rīgā, caur šo pasludina:
Visas Latvijas pilsoniskās valdības tiek atceltas, un visa vara ka centra, ta uz vietām pāriet
stradnieku, bezzemnieku un strēlnieku padomēm uz padomju II (Valmieras) kongresa lēmuma
pamatiem.
Bruņota darba tauta gāž visas agrākās valdības iestādes un uz vietas iznīcina ikkatru šo iestāžu
locekli vai aizstāvi, kas labprātīgi nepadodas un neatteicas no savām lomām.
Privātīpašuma tiesības uz zemi un muižu inventāru top atceltas, un pirmā kārtā muižnieku,
kroņa un baznīcu zemes un to inventāri bez atlīdzības tūliņ pāriet padomju pārziņā.
Privātīpašuma tiesības uz visiem pārējiem ražojamiem līdzekļiem, kā arī tirdzniecības
uzņēmumiem, satiksmes līdzekļiem, bankam utt. soli pa solim iznīcināmas, tās sini nolūkā tūdaļ
padodot singrai stradnieku kontrolei.
Aizliegts top jebkādā veidā atsavināt savas īpašuma vai citādas tiesības uz pilsētu namiem.
Tūliņ ievedama strādniekiem 8 stundu darba diena bez virsstundām un spēkā nāk visi
Krievijas Sociālistiskās Federatīvās Padomju Republikas dekrēti par strādnieku šķiras
nodrošināšanu.
Jācīnās uz stingrāko pret spekulāciju, ņemot padomju iestāžu pārziņā un izdalīšanā visas
esošās pārtikas vielas un nekavējoši organizējot trūkstošo vielu piegādāšanu.
Jāstājas tūliņ pie izpostīto un evakuēto saimniecisko uzņēmumu atjaunošanas un pie
komunistiskai Latvijai nepieciešamu darbu organizēšanas.
Mēs labi apzināmies, ka pāreja uz sociālismu nav vienas dienas darbs, bet mēs noteikti un tūliņ
dodamies ceļā uz to. [..] Mēs ieročiem rokās uzstāsimies pret tiem mūsu un citu zemju
sociālnodevējiem, kas ne vien Latvijā, bet pat Vācijā patlaban „neatrodot, ko socializēt” un tādēļ
sauc proletariātu palīgā pilsonībai uzbūvēt no jauna kapitālisma cietoksni. [..]
Pie ieročiem!
Lai dzīvo Latvijas Padomju Republika!
Lai dzīvo vispasaules revolūcija!
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Avots C

Fragments no laikraksta „Baltijas Ziņas” ievadraksta 1918. gada 19. novembrī
Imanta mostas!

„Kas rādījās mūžīgi miris,
Tas tautībā pacelties sāk!”
Ausekli, mūsu tautas dzejas rīta ausekli, tavs ilgu sapnis tagad piepildījies: gars, ko veco
laiku uzskatu putekļi māca, top brīvs, ceļas augšā apskaidrots un atsvabināts. Imanta mostas!
Vakar tas piecēlās Zilajā kalnā saukts un aicināts no tautas gaviļu skaņām. Sirmā tautas
varoņa acis dzirkst dziļā priekā redzot savu Latviju brīvu, atsvabinātu. Viņš pārlaiž skatu pār
saviem modinātājiem!
Un it kā brīni, kā nesaprašana ir viņa skatā, liekas skats vaicā: kur tad kareivji, kur manas
atsvabināšanas izcīnītāji? Vai tie visi krituši sīvās cīņās?
Jā, sirmo varoni, drošsirdīgākie un varonīgākie no viņiem atdusas uz Kurzemes, maizes
zemītes robežām, kuru tiem neizdevās atgūt – bet citus kara vētra izklīdināja plašā pasaulē.
Un skumjās nokaras viņa cēlā galva… Viņa varoņa sirds grib skatīt sev līdzīgus varoņus.
Bet neskumsti, sirmo tautas varoni: lai šis gadījums, ka tevi neapsveic vairs kareivju
rindas ar ieročiem rokās, ir vēstījums jaunam laikmetam. Lai jaunās Latvijas cīņas ieroči ir gara
zobens. Ar to mēs viņu veidosim, ar to mēs viņu sargāsim! [..]
Turpmāk tautas cīnīsies par savām tiesībām, par savu eksistenci ar gara ieročiem, lai
sasniegtu to cilvēces ideālu, kad nebūs vairs cīņas par zemi apdzīvojošu cilvēku starpā, bet tikai
kopēja cenšanās kopīgs darbs par cilvēces ārējo un iekšējo labklājību .
Tas ir cilvēces mērķis šeit zemes virsū, lai visi un ikviens baudītu viņas bagātīgi mums
piešķirtos augļus un civilizācijas ieguvumus, kā laicīgos, tā garīgos. Šo mērķi lai tura priekš acīm
arī jaunā Latvija savā turpmākā izveidošanās darbā! Uz to lai:
„Dievs, svētī Latviju!”
Avots D Fragments no laikraksta Jaunākās Ziņas redakcijas raksta 1918. gada 19. novembrī
Esi sveicināta, jaunā Latvija! Sirmajā Rīgā 1918. gada 18. novembrī ir izsludināta
Latvijas valsts.
Latvijas zemes, Vidzeme, Kurzeme un Latgale ir tagad vienotas Latvijas valsts teritorijā, uz
kuras dzīvojošā nācija ir izveidojusi augstāko sabiedriskās kopdzīves organizāciju, kādu līdz šim
pazīst cilvēces radošais ģēnijs – valsti.
Tautas pašnoteikšanās Latvijā līdz ar to ir atradusi savu augstāko piepildīšanos. Un ir
tapuši par īstenību latviešu tautas cēlākie ilgu mērķi, saulainie nacionālie sapņi, dēļ kuriem ir
lijušas arī to latvju kareivju dārgās asinis, kas tagad atdusas mūžīgā miegā Rīgas Meža kapenēs un
daudzās citās vietās, tālu un tuvu bijušos kara laukos.
Liels un augsts ir valsts princips cilvēku dzīvē, un augsti ir viņa uzdevumi. Valsts vara, kā
sociāli kalpojoša vara, uzņemas lielus un grūtus pienākumus katrā valstī. Jo lielāki un grūtāki ir
šie pienākumi un atbildība tajā brīdī, kad pati valsts dzimst un top par tādu, kad uz to cerībā un
paļāvībā raugās visa tauta, un kad ir ieņemams un nodibināms valsts stāvoklis civilizētās pasaules
tautu un valstu starpā. [..]
Šī valsts ģēnija vispirmais izpaudums ir nacionāla vienība! Kā ar gudru un tālredzīgu skatu
vienojās ap kopīgiem valsts uzdevumiem – dažādo tautu, šķiru un aprindu priekšstāvji Tautas
Padomē, tāpat lai vienotiem spēkiem atbalsta jauno valsts ēku un viņas augstākās varas nesēju
visa Latvijas nācija bez kādas izšķirības, ieskaitot arī mūsu cittautiešu līdzpilsoņus. Tikai tad mēs
pastāvēsim kā valsts. [..]
Latvijas valsts ir dzimusi. Latvijas nacionālais karogs ir pacelts visas civilizētās pasaules
priekšā.
Pēc neizmērojamu ciešanu nakts latviešu tautai aust jauns rīts.
Vivat res publica!
Lai dzīvo Latvija!
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Avots E Fragments no laikraksta Baltische Zeitung (Baltijas laikraksts) redakcijas raksta
Mums šķiet, ka nevar būt ne mazāko šaubu par to, ka mūsu dzimtenes tagadējo
apstākļu spiedošo vajadzību interesēs ir sevišķi apsveicama tā parādība, ka tik ievērojama
daļa no latviešu politiskām grupām ir apvienojusies, lai strādātu pie valsts izbūves. [..] Ja
latviešu tauta no tā fakta, ka viņa ir Dienvidu Līflandē [Vidzemē], Latgalē un Kurzemē ir
nospiedošā vairākumā, atvasina savas valstiskās tiesības, tad priekš tagadējiem laikiem tas ir
saprotamāki kā jebkad. [..]
Mums ir vajadzīga valsts, jo sabiedriskās kārtības uzturēšana, par kuru līdz šim gādāja
vācu militārā apsardzība, ir vairs sagaidāma tikai uz neilgu laiku; ar to saistītam kārtības
noregulēšanas veidam varēja tikt piešķirts tikai pagaidu raksturs. Līdz ar to mums ir
vajadzīga valsts, lai pašā zemē varētu izaugt tas spēks, kas nodrošina mūsu iekšējo kultūru.
Bet arī tādēļ mums ir vajadzīga valsts, ka tikai pozitīvā darbā tautas politiskie spēki var kļūt
radoši un tikt novirzīti no kļūdām un postošām tendencēm, kuras mūsu piekrastei pastāvīgi
draud no austrumiem. [..]
Uzdevumi, kuri sagaida jaundibināmo Pagaidu Valdību, grūtības, kuras stāv priekšā, ir
daudzpusīgas un lielas. No briesmām apdraudēts ir ceļš, kuru šī valdība uzsākusi. Mēs varam
tikai vēlēties, lai viņa šīs briesmas uzvarētu. Mēs vēlamies, lai jaunā valsts kalpotu tam, ka
mūsu dzimtene tiktu pasargāta no izpostīšanas un varētu nodrošināt savu kultūras spēku
attīstību.
Avots F Fragments no P. Penčuka atmiņām „No Rīgas līdz Ventai un atpakaļ”
(publicētas 1938. gadā Rīgā).
Kad pienāca ziņa, ka proklamēta Latvijas valsts, iedzīvotājos radās citāda noskaņa.
Daudz bija tādu, kas priecājās, jo tagad būšot citādi un vācieši vairs nevarēšot latviešus
aplaupīt; bet pie viena izteica šaubas, ka bez karaspēka nekas prātīgs neesot gaidāms, jo
vāciešiem tomēr vēl piederot spēks un noteikšana. Bet bija ļoti daudz tādu, kas labāk gaidīja
lieliniekus, jo daudziem radi bija devušies uz Krieviju līdz ar strēlniekiem un tamdēļ no tiem
gaidīja visu to labāko. [..]
Es pats tanī laikā nezināju, ko iesākt, tāpat palīdzēju šo to vecākiem. Bija apmēram
novembra beigas vai decembra sākums, pie manis atbrauca mātesbrālis no Ungurmuižas un
mani pamatīgi sarāja. Ko es vēl te gaidot, lielinieki jau drīz būšot pie Krustpils, un bez tam
Ulmanis Rīgā organizējot Latvijas karaspēku, acīmredzot es tur būšot noderīgs. Jau otrā dienā
devos ceļā.
Avots G Fragments no K. Skalbes „Jaunās Latvijas sargi”
(publicēta Rīgā, 1939. gadā)
Pasaules karš bija beidzies. Nogurušie kareivji nometa ieročus un steidzās pārnākt
mājās, nosviest pa visādām kara dangām nomītos dubļainos zābakus, nomazgāties, uzvilkt
rīta kurpes un izbaudīt miera saldumu. Vispārējā kāre pēc miera bija tik liela, ka likās
aizmirsti visi citi jautājumi. Vidējais cilvēks, kas avīzē lasīja ziņu, ka pasludināta neatkarīga
Latvija, bija patlaban uzvilcis rīta kurpes un gatavojās nodoties mājas dzīvei. Varbūt viņš
turpat arī izlasīja Latvijas Kareivju nacionālās savienības uzsaukumu brīvprātīgi iestāties
jaunās Latvijas sargu pulkā, bet tam likās, ka visas šīs lietas neskar to un viņam gar tām maz
daļas.
Neesmu redzējis tik neatsaucīgu sabiedrību, kāda tā toreiz man rādījās. Viesnīcas un
iebraucamās vietas bija pilnas jauniem cilvēkiem, kuri tikai noskatījās. Visiem likās, ka cīņas
jau beigušās.
Bet taisni šai vispārējā paguruma laikā, kad visus jau pievilka saistīja tuvā miera
ilūzija, latvjiem sākās vissvarīgākās cīņas tautas mūžā, cīņas par savu valsti.
Avots H Fragments no J. Ķīseļa atmiņām „Cīņā par dzimteni” (izdotas 1971. gadā Linkolnā,
ASV).

Vācu armijas atlieku sabrukums gāja strauji uz priekšu, un mums nopietni vajadzēja
domāt par mūsu spēku papildināšanu. Vadība nolēma uz vairākiem novadiem izsūtīt
brīvprātīgos, lai uz vietas tautai izskaidrotu radušos stāvokli, lai nestu ziņu par mūsu pašu
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jauno valsti un mēģinātu savervēt cik iespējams daudz brīvprātīgo cīņai ar lieliniekiem. [..]
Decembra vidū devos uz Limbažiem.
Limbažos aprunājāmies ar turienes varasvīriem, bet no tiem lielākā daļa runāja tikai
par to, ka mēs laikam gan gribot izsaukt brāļu karu, ja iedrošinoties pacelt ieročus pret mūsu
pašu strēlniekiem, kuri tagad nākot mājās un nesot sev līdzi īsto brīvību. Nelīdzēja mūsu
iegalvojumi par lielinieku teroru; nelīdzēja arī runāšana par to, ka komunistiskā iekārta mūsu
tautas garam ir pilnīgi sveša un pretīga, – atbalstu no šiem kungiem mēs nedabūjām nekādu.
Vietējā turīgā pilsonība un apkārtējie zemkopji gan mēģināja mums palīdzēt kā materiāli, tā
morāliski, bet pārējie izturējās jo dienas, jo naidīgāk.
Avots I Fragments no A. Plensnera atmiņām „Divdesmitā gadsimta pārvērtības” (izdotas
1978. gadā Bruklinā, ASV).
Daudzi bija domājuši, ka ar valsts proklamēšanu un valdības nodibināšanu stāvoklis
jau tūlīt kļuvis cits un noteikšana pašiem latviešiem. Neredzot to savās dzīvesvietās, daudzi
bija braukuši informēties un savas vajadzības pieteikt uz Rīgu. Bet sākumā valdībai nebija ne
rīcības brīvības, ne arī savu telpu. [..] Tā valdība bija grūti sameklējama jau mitekļa trūkuma
dēļ vien, nerunājot par laika trūkumu.
Avots J

Fragments no grāmatas „Latvijas PSR vēsture” (izdota 1986. gadā Rīgā).
Ar Antantes imperiālistu palīdzību vācu okupācijas varas orgānu apsardzībā
1918. gada novembra vidū tika radīta t. s. Tautas padome, kas sastādīja buržuāzisku „pagaidu
valdību” (ar K. Ulmani priekšgalā), kura proklamēja Latvijas „neatkarību”. Angļu un
amerikāņu imperiālisti ar to gribēja tautas masām noslēpt savus īstos nolūkus – Latvijā
nodibināt savu kundzību un tās teritoriju pārvērst par placdarmu, no kura varētu uzbrukt
Padomju Krievijai. Latviešu buržuāzija cerēja, slēpjoties aiz „neatkarīgās” Latvijas karoga, ar
Rietumu imperiālistu palīdzību aizkavēt revolūcijas attīstību un noturēties pie varas. [..]
Reakcionārā valsts un sabiedriskā iekārta, tautai naidīgā politika, ko buržuāziskā
valdība īstenoja pēc ārvalstu norādījumiem, Latviju pārvērta paklausīgā imperiālistisko valstu
ierocī. Latvijas varasvīri zemi padarīja ekonomiski atkarīgu no imperiālistiskajām valstīm,
savā politikā galvenokārt vadījās no to interesēm. Pret darbaļaudīm buržuāzija īstenoja
terora un represiju politiku.
Avots K
Fragments no V. Ščerbinska esejas „Pirmie soļi. Latvijas valsts un tās
pārvaldes izveidošana” (publicēta dokumentu krājumā „1918-1920. Latvijas Republikas
Pagaidu valdības sēžu protokolos / notikumos / atmiņās” 2013. gadā Rīgā).
Valsts pastāvēšanu lielā mērā noteica sabiedrības attieksme pret jauno Latvijas
Republiku. [..] Sākumā lielā sabiedrības daļā valdīja neticība Pagaidu valdībai, bet pakāpeniski
1919. gadā izdevās iegūt plašu iedzīvotāju slāņu uzticību neatkarīgajai Latvijai un tās ideju
reprezentējošai valdībai.
Kopumā, raugoties no vēsturiskās distances, jāuzsver tas, ka K. Ulmaņa vadītā Pagaidu
valdība, dažādās iestādes un to darbinieki sekmīgi veica sarežģītos uzdevumus jaunās valsts
izveidošanai. Politiski un militāri kritiskajos apstākļos jaunās valsts veidotāji guva teicamus
sasniegumus: tika likti pamati pilnīgi jaunai valstij, vēl vairāk – pirmoreiz bija izveidota
demokrātiska iekārta Latvijas teritorijas vēsturē.
Vai sabiedrība sagaidīja to, uz ko cerēja? Pirmo pusgadu valdībai vajadzēja pierādīt, ka
tā nepārstāv baronus un nav lielinieciska. Tai vajadzēja pierādīt spēju militāri un saimnieciski
izdzīvot, atrast politiskos kompromisus, lai apvienotu lielāko daļu iedzīvotāju zem Latvijas
karoga. To izdevās izdarīt, ko uzskatāmi apliecināja gan tautas mobilizācija cīņai pret
bermontiešiem, gan arī turpmākais Latvijas valstiskuma liktenis.
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