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ANOTĀCIJA 

OLITA RAGELE 

VIZUĀLO AVOTU IZMANTOŠANA VĒSTURES MĀCĪBU STUNDĀS  

Sasniedzamais rezultāts:  

atklāt vizuālo avotu izmantošanas iespējas vēstures mācību stundās.  

Mērķauditorija: izglītojamie vidusskolas posmā 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: var izmantot vēstures un citu priekšmetu 

skolotāji, kuri izmanto vizuālos izziņas avotus. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: darba lapas, attēli, fotogrāfijas.  

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Mūsdienās izglītojamie uztver un apstrādā lielu 

informācijas apjomu, turklāt lielāko daļu viņi uztver vizuāli. Ikdienas dzīvē mēs nepārtraukti 

saskaramies ar vizuālajiem tēliem (reklāmas, filmas, attēli sociālajos tīklos utt.), kas tieši un 

netieši ietekmē mūsu pasaules uztveri. Tāpēc skolēniem ir svarīgi iemācīties ar šāda veida 

informācijas avotiem darboties, saskatīt tajos piedāvāto informāciju un spēt to interpretēt. 
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IEVADS 

 

Sākot ar 2020./2021. mācību gadu izglītībā sāka pakāpeniski īstenot uz kompetenču 

pieeju orientētu pieeju mācībām, tas attiecas arī uz vēstures mācību stundām.  

Saskaņā ar jauno pieeju, katrā mācību priekšmetā izglītojamiem jāapgūst, ne tikai šim 

priekšmetam raksturīgās specifiskās zināšanas un prasmes, bet arī caurviju prasmes, tādas kā 

kritiskā domāšana un problēmrisināšana, pilsoniskā līdzdalība, sadarbība, pašvadīta mācīšanās 

u.c. Tas viss īpaši aktuāls kļūst attālināto mācību procesa laikā, jo skolēniem daudzas zināšanas 

un prasmes jāapgūst patstāvīgi un pašiem skolotāju vadībā, domājot un vērtējot, jānonāk līdz 

saviem secinājumiem. Vēstures stundās realizēt šo pieeju var aktīvi izmantojot vēstures avotus. 

Vēstures avots ir informācijas nesējs par pagātni, bet mūsu uzdevums ir iegūt un 

apstrādāt šo informāciju. Mūsdienu pasaulē, kurai ir raksturīga liela informācijas plūsma, par 

vienu no primārajam cilvēka spējām kļūst spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu – kritiski 

domāt un vērtēt. No tā var secināt, ka darbs ar vēstures avotiem vēstures mācību stundās šodien 

ir īpaši aktuāls. 

Tomēr jāatzīmē, ka lielāko informācijas apjomu mēs uzņemam vizuāli, jo ikdienas dzīvē 

mēs nepārtraukti saskaramies ar vizuālajiem tēliem (reklāmās, filmās, attēlos sociālajos tīklos 

utt.), kas tieši un netieši ietekmē mūsu pasaules uztveri. Tāpēc izglītojamiem ir svarīgi 

iemācīties ar šāda veida informācijas avotiem darboties, saskatīt tajos piedāvāto informāciju un 

spēt to interpretēt. 

Metodiskais līdzeklis ir vērsts uz to, lai parādītu, ka vizuālie vēstures avoti ir ne tikai 

labs ilustrācijas līdzeklis, bet arī pilnvērtīgs avots ar kura palīdzību var konstruēt zināšanas. 

  



VIZUĀLIE VĒSTURES AVOTI 
 

Vēstures stunda nav iedomājamā bez vēstures avotiem.  Vēstures avoti ir viss, kas var 

liecināt par cilvēku dzīvi pagātnē, viss cilvēku radītais, piemēram, avīze, darbarīks, fotogrāfija, 

baznīca, dienasgrāmata, lelle, vēstule, zābaks, glezna –  liecina par savu laiku. 1 Vēstures avots 

sniedz informāciju  par pagātni, bet mūsu uzdevums ir iegūt un apstrādāt šo informāciju. Prasme 

analizēt avotus, palīdz izglītojamiem arī turpmāk, darbojoties ar lielu informācijas apjomu, tādā 

veidā attīstīt prasmi kritiski domāt un vērtēt. Tāpēc var secināt, ka prasme strādāt ar vēstures 

avotiem mūsdienās izglītojamiem ir ļoti noderīga. 

Vēstures mācību stundās var izmantot jebkurus avotus, ja tie atbilst mācību mērķim un 

izglītojamo uztveres spējām.  Izglītojamiem vienmēr  ir jāsaprot ka, jo plašāka ir izmantojamo 

avotu bāze, jo ticamāks būs pagātnes notikuma attēlojums. 

Tā kā vēstures avotu veidu ir daudz, lai ar tiem būtu vieglāk strādāt, tie ir sadalīti 

vairākās grupās. Biežāk vēstures avotus iedala:  

1. lietiskajos avotos – arheoloģiskie, etniskie materiāli, priekšmeti, 

arhitektūras objekti; 

2. rakstiskajos avotos – hronikas, manuskripti, dokumenti, laikraksti u.c.; 

3. mutvārdu avotos – leģendas, atmiņas; 

4. vizuālajos avotos – gleznas, fotogrāfijas, kino un dokumentālās filmas, 

kartogrāfijas materiāli, karikatūras, plakāti u.c. 2 

Neskatoties uz to, ka vēstures avotu veidu ir daudz, tomēr gan mācību grāmatās, gan 

Skola2030 mācību materiālos biežāk tiek piedāvāti tieši rakstītie vēstures avoti, tomēr arī 

vizuālie vēstures avoti ir ļoti noderīgi avoti zināšanu konstruēšanai un avotu analīzes prasmes 

attīstīšanai. Neskatoties uz to, ka vizuālos avotus bieži ir grūtāk „izlasīt”, jo dažreiz tam ir 

nepieciešamas priekšzināšanas, piemēram, par vēstures periodu, tomēr tieši tas arī padara 

vizuālos vēstures avotus par vērtīgiem, attīstot izglītojamo analīzes un kritiskās domāšanas 

prasmes.  

                                                 
1 Latvijas okupācijas muzejs. Avotu analīze.  
2 VISC. Ieteikumi darbam ar attēliem.  

 



Strādājot ar vizuālajiem vēstures avotiem izglītojamie var ne tikai saskatīt vai atpazīt 

personības, simbolus,  laika un vietas pazīmes, bet arī apkopot, salīdzināt, raksturot noteikta 

perioda pazīmes utt.  

Atgādnes par vizuālo avotu analīzi ir pieejamas Valsts izglītības satura centra mājas lapā, 

tas ir palīglīdzeklis 9. klases skolēniem gatavojoties vēstures eksāmenam. Tomēr tas arī veido 

vidusskolas posma skolēnu vēstures avotu analīzes bāzi, tomēr vidusskolas posmā  jau lielāku 

uzmanību pievēršot analīzes un interpretācijas līmenim. Tomēr šajā metodiskajā darbā tiks 

apskatīti piemēri par to, ka iespējams izmantot vizuālos vēstures avotus zināšanu konstruēšanai 

nevis ilustrācijai.  



UZDEVUMU PIEMĒRI AR VIZUĀLAJIEM VĒSTURES AVOTIEM 

Darba lapā 1 (1.pielikums) ir veltītā tēmai „Cilvēks un karš”. Uzdevumus darba lapā 

izglītojamie var pildīt patstāvīgi, pāros vai grupās. Skolēniem nepieciešams izpētīt vizuālos 

avotus un pierakstīt kā tas, kas ir redzams attēlos ietekmē cilvēku dzīvi, viņu domas un jūtas 

karā. Šo darba lapu var izmantot tādu tematu ietvaros kā „Cilvēktiesības 20.gs.” un „Personība 

krīzes situācijās”. 

Darba lapa 2 (2., 3., 4. pielikums) ir veltītā tēmai „Autoritārais un totalitārais režīms”. 

Izglītojamie strādā grupās. Darba gaitā izglītojamiem ir jāapraksta visu iespējamo informāciju, 

kuru sniedz vizuālais avots un tad jāmēģina izprast, kādu priekštatu par valsts vadītāju mēģināja 

veidot vizuālo avotu autori, kā centušies parādīt līderi.  

Darba lapā 1 un Darba lapā 2 uzdevumi ir veidoti divos līmeņos – sākumā ir aprakstošais 

līmenis (Aprakstiet redzamo attēlā/ Attēla apraksts) un tad analīzes un interpretācijas līmenis 

(Kā tas ietekmē cilvēku dzīvi?/ Kādu priekšstatu par valsts vadītāju sniedz attēli?). Uzdevumi 

palīdz skolēniem attīstīt vizuālo avotu analīzes prasmes, kas būs noderīgs arī ikdienas dzīvē.  

Attālināta mācību procesā laikā šīs darba lapas var izmantot, piemēram, Jambord 

platformā vai arī Google Dokumenti, lai izglītojamie strādājot grupās varētu ierakstīt savas 

idejas tabulā, lai tās būtu uzreiz redzamas visiem grupas biedriem un būtu iespējams diskutēt.  



SECINĀJUMI 

 

1. Vizuālo vēstures avotu analīze palīdz izglītojamiem attīstīt prasmi strādāt ar vizuālajiem 

avotiem, kas ir noderīga ikdienā, jo mūsdienās lielu informācijas apjomu mēs uztveram 

tieši vizuāli.  

2. Vizuālos vēstures avotus bieži ir grūtāk  „lasīt”, jo, lai to izdarītu nepieciešamas 

priekšzināšanas. Bet tā kā vidusskolas skolēni jau ir apguvuši pamatskolas vēstures 

kursu, viņiem jābūt zināšanām par vēstures periodiem, notikumiem, personībām utt., 

bet vidusskolas posma programmas paredz to, ka skolēniem jāattīsta savas prasmes 

analizēt un interpretēt no avotiem gūto informāciju.  

3. Vizuālos vēstures avotus var izmantot gan kā „patstāvīgus” avotus zināšanu 

konstruēšanai, gan kā ilustrāciju. 
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1.Pielikums. Darba lapa 1                               

Cilvēks un karš 

1. Apskaties attēlus un aizpildi tabulu! 

 

 
 

 
  

Aprakstiet 

redzamo 

attēlā 

 

 

 

 

 

 

    

Kā tas 

ietekme 

cilvēku 

dzīvi? 

 

 

 

 

 

 

    

?Kā, tavuprāt, karš maina cilvēku turpmāko dzīvi? Pamato savu viedokli! (4-5teikumi) 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________



2.Pielikums. Darba lapa 2  

Autoritārais un totalitārais režīms 

Grupu darbs 

Uzmanīgi aplūkojiet attēlus un aizpildiet tabulu. 

1. Aprakstiet katru attēlu. Kas ir redzams attēlā? 

2. Kādu priekšstatu par valsts vadītāju sniedz attēli? 

 1. attēls 2. attēls 3. attēls 

Attēla apraksts  

 

 

   

    

Priekšstats par 

valsts vadītāju 

   

Pamatojums  

 

 

 

 

   

 

3. Kas tavuprāt vieno visus attēlus? Pamato savu atbildi! 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

  



3. Pielikums  

1.GRUPA 

1. attēls 

 
Valdības galva K. Ulmanis uzrunā tautu Jelgavas svinībās 1934. gada 21.novembrī 

2. attēls 

 
K.Ulmanis reģionu vizītes laikā 

3. attēls 

 
K.Ulmanis Latvijas ārēs 

  



4. Pielikums  

2.GRUPA 

1. attēls 

 

J. Staļina uzstāšanās partijas XVI kongresā 1935. gadā 

2. attēls  

 

Austrumvācijas plakāts:  

“Staļins. Tas ir miers”. 1952.gads 

3. attēls 

 

Padomju atklātne. Josifs Staļins  



 


