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ANOTĀCIJA

Mērķis: Veidot pozitīvu attieksmi pret savu dzimteni, tās vēsturi
un kultūru.

Uzdevumi:

1. padziļināt skolēnu zināšanas par Latvijas valsti; 

2. veicināt patriotisma jūtu audzināšanu;

3. veicināt interesi par Latvijai svarīgiem notikumiem un faktiem.

4. pilnveidot prasmi meklēt un saskatīt likumsakarības starp
notikumiem pagātnē un tagadnē.

Metodes: vizualizēšana, spēle quizziz platforma, diskusija, jautājumu 
sesija.

Auditorija: DBT 1.- 4. kursa audzēkņi



Sasniedzamie rezultāti

Ziņas: 

1.Atšķirīgām iedzīvotāju grupām būtiskās pieredzes saglabāšana un aktualizēšana ir

atkarīga no publiskajā telpā pastāvošā diskursa – dominējošajām vēstures interpretācijām

un iedzīvotāju grupu attieksmes pret savu pagātni;

2. Aktuālām norisēm mūsdienās cēloņi ir atrodami pagātnē. Pagātnē notikušo procesu

interpretācijas izmanto, lai ietekmētu cilvēku dzīvi mūsdienās;

Prasmes:

1.Identificē un pamato nacionālās vēstures notikumu saistību ar globālās vēstures

procesiem;

2.Identificē cēloņus mūsdienu fenomeniem pagātnē, patstāvīgi izmantojot atbilstošus

vēstures avotus, liecības un kultūrvēsturisko mantojumu;

3.Izvērtē un salīdzina pretrunīgus vēstures interpretāciju piemērus, izvēlas precīzāko

un argumentētāko viedokli;

4. Periodizē notikumus, izmantojot dažādus kritērijus un savstarpēji pretrunīgus

vēsturiskās informācijas avotus.



1920. gadā beidzās Brīvības cīņas. 
Tagad bija daudz jāstrādā, lai izveidotu jaunu, 

neatkarīgu valsti



Latvijas vēsturē Maijs ir Satversmes mēnesis, jo:

• 1917. g. 9. maijs – 1917. g. 10. maijs - Pirmais Latgales latviešu kongress, 
Rēzeknē 

• 1920. gada 1. maijs - uz pirmo sēdi sanāk Latvijas Satversmes sapulce, kas 
pēc diviem gadiem - 1922. gada 15. februārī - pieņem Latvijas Republikas 
Satversmi

• 1920. gada 27. maijs - Satversmes sapulce pieņem Deklarāciju par Latvijas 
valsti

• 1990. gada 4. maijs - ar deklarāciju «Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu» līdz ar valsts neatkarības de facto atjaunošanu visā Latvijas 
teritorijā atjaunota arī Satversmes darbība



Pirmais Latgales latviešu kongress Rēzeknē

1917. g. 9. maijs – 1917. g. 10. maijs.

Pirmā demokrātiski ievēlētā Latgales latviešu pārstāvju

sanāksme, kurā tika nolemts, ka Latgales, Vidzemes un 

Kurzemes latvieši ir

viena tauta un Latgalei jāapvienojas

ar pārējiem topošās Latvijas valsts

novadiem vienā zemē.



Pirmais Latgales latviešu kongress Rēzeknē 



Latvijas Satversmes sapulce

Valsts bija jāatjauno. Bija jāizstrādā valsts pamatlikumu.

Tāpēc tika sasaukta Satversmes sapulce. Latvijas Satversmes 

sapulce bija Latvijas Republikas pirmais vēlētais parlaments 

(tautas pārstāvju sanāksme; Latvijā - saukta par Saeimu).

Satversmes sapulce uz pirmo sēdi sanāca 1920. gada 1. 

maijā Rīgā. Tāpēc 1. maijs ir Satversmes sapulces sasaukšanas 

diena.



1. maijs - Latvijas Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas diena

Satversmes sapulce, kurā bija pārstāvētas 16 partijas un politiskās grupas, 
divarpus gadu laikā radīja Latvijas tiesiskos pamatus



Latvijas Satversmes sapulce

Satversmes sapulce tika izveidota uz vēlēšanu pamata, ievēlot 
150 deputātus.

Par Satversmes sapulces priekšsēdētāju kļuva Jānis Čakste, viņš 
pildīja arī Valsts prezidenta funkcijas.



Latvijas Satversmes sapulce

Satversmes sapulces uzdevums bija "radīt valsts iekārtu ilgam 

laikam, varbūt daudzām paaudzēm". Salīdzinoši īsā laikā bija jāizstrādā 

un jāpieņem valsts konstitūcija, jāsagatavo pamats pirmajām Saeimas 

vēlēšanām, jāpieņem valsts simboli: himna, karogs, ģerbonis. 



Latvijas Satversme



Latvijas Satversmes sapulce

Sevišķi nozīmīgs uzdevums bija agrārā reforma, ko gaidīja tūkstošiem 

latviešu, lolojot seno sapni par savu stūrīti zemes, kura līdz šim 

piederējusi nīstajiem vāciešiem.

Satversmes sapulce darbojās

divarpus gadus līdz 

1922.gada 7.novembrim, 

kad likumdevēja funkcijas 

sāka 1.Saeima



Deklarācija par Latvijas valsti 
1920. gads 27. maijs



1991. gadā Latvija atjaunoja savu neatkarību.

Latvijas neatkarības atjaunošana bija vairāku politisku notikumu 

secība, kas sākās ar Atmodas laika sabiedrisko kustību 

dibināšanu un Latvijas neatkarības atjaunošanas 

deklarācijas pieņemšanu un beidzās ar neatkarības 

atjaunošanas starptautisku atzīšanu pēc Augusta 

puča sagrāves.



Baltijas ceļš



Barikādes



4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas diena 

1990. gada 4. maijā pieņemta Deklarācija 
par Latvijas valstiskās neatkarības 

pakāpenisku atjaunošanu







LR Augstākās padomes sēde 1990.gada 4.maijā, kurā
pieņēma Latvijas Neatkarības deklarāciju

https://lv100.lv/jaunumi/izzini-4maijs30/

https://lv100.lv/jaunumi/izzini-4maijs30/
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