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MĒRĶIS 

Jauniešu patriotisma un pilsoniskās 

līdzdalības veicināšana, paaudžu vienotības 

un vēsturiskās atmiņas stiprināšana, 

atceroties Latvijas valstij nozīmīgus 

notikumus.



UZDEVUMI 

1.Padziļināt audzēkņu zināšanas par Latvijas valsts vēsturi. 

2.Stiprināt  jauniešu piederību un lepnumu par Latvijas 

valsti.

3. Attīstīt izpratni par Latvijas valsts brīvību, patstāvību un 

demokrātiju kā neatņemamām valsts vērtībām.



Plānotais sasniedzamais rezultāts

Audzēknis:

1. Izprot Latvijas valsts brīvību, patstāvību un demokrātiju kā 

neatņemamas valsts vērtības.

2. Apzinās savu piederību Latvijai.

3. Zina svarīgākos Latvijas vēstures notikumus.



Metodes un auditorija

 Auditorija: DBT 1. kursa audzēkņi

 Metodes: vizualizēšana, jautājumu sesija, saruna, diskusija.



26. janvāris - Latvijas Republikas 

starptautiskās (de jure) atzīšanas diena

1921. gada 26. janvārī Sabiedroto Augstākā padome — Lielbritānija, Francija, 

Itālija, Beļģija un Japāna — de iure atzina Latvijas Republiku par suverēnu 

valsti.



25. marts — Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas diena

1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz 

Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem.

1949. gada 25. marta deportācija Latvijas PSR - vairāk nekā 42 000 LPSR 

civiliedzīvotāju kā "sabiedriski bīstami elementu" un "tiesājamo personu 

ģimenes locekļu" arests un izvešana uz Krasnojarskas novadu, Novosibirskas 

apgabalu un Kazahijas ziemeļu rajoniem.                                                       



25. marts — Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas diena

No Latvijas izsūtīja 9147 ģimenes, kas tika 

klasificētas kā kulaki ( kopā 29 252 cilvēki) un 3841 

nacionālistu ģimeni (kopā 12 881 cilvēks). 

Absolūtais vairākums izsūtīto bija lauku 

iedzīvotāji.

Deportācijas vagoni 

Stendes dzelzceļa stacijā. 

25.03.1949.

Fotogrāfs Jānis Indriks. 

Avots: Latvijas Okupācijas muzejs.



23. augusts — Staļinisma un nacisma

upuru atceres diena

1939. gada 23. augustā tika noslēgts Vācijas un PSRS

neuzbrukšanas līgums (Molotova-Ribentropa pakts), kuram

bija pievienots slepens protokols par Austrumeiropas sadali

šo valstu interešu zonās. Saskaņā ar šo vienošanos Latvija,

Igaunija un Somija, vēlāk arī Lietuva, nonāca PSRS

ietekmes sfērā.



23. augusts — Staļinisma un nacisma

upuru atceres diena

Vācijas un PSRS neuzbrukšanas līgums ir pazīstams arī kā Hitlera-Staļina

pakts vai Nacistu-Padomju pakts. To 1939.gada 23.augustā parakstīja

PSRS ārlietu tautas komisārs Vjačeslavs Molotovs un Vācijas ārlietu

ministrs Joahims fon Ribentrops.

Neuzbrukšanas līgums bija spēkā līdz 1941.gada 

22.jūnijam, kad Vācija uzbruka PSRS.



17. jūnijs —

Latvijas Republikas okupācijas diena 

1940.gada 17.jūnijā padomju tanki okupēja neatkarīgo Latvijas

Republiku, realizējot paktā deklarēto interešu sfēru sadali, un pārtrauca

tās neatkarību.

Sarkanās armijas 

ienākšana Rīgā, 

1940. gada 17. jūnijs



17. jūnijs — Latvijas Republikas 

okupācijas diena 

Latvijas Republikas okupācijas diena (17. jūnijs) ir Latvijas Republikas

atceres diena.

Šajā dienā tiek pieminēts 1940. gada 17. jūnijs, kad Padomju Savienība

okupēja Latviju. 1940. gada naktī uz 15. jūniju padomju robežsargi

uzbruka Latvijas robežsargiem. Sadursmē gāja bojā trīs latviešu

robežsargi un sardzes priekšnieka sieva, bet 10 robežsargus un 16

privātpersonas padomju puses robežsargi aizveda sev līdzi. Šis notikums

vēsturē iegājis kā Masļenku robežincidents.



23. augusts-"Baltijas ceļš"

Kā atbilde uz 1939.gada 23.augustā slēgto Molotova-Rībentropa
paktu un tā slepeno papildprotokolu, ar kuru tika pārdalītas
nacistiskās Vācijas un PSRS ietekmes zonas Eiropā, kuru rezultātā
bija cietušas Baltijas valstis, 1989.gada 23.augustā tika rīkots
"Baltijas ceļš".

Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus pēc Molotova-Rībentropa pakta 
parakstīšanas.



Tā bija Baltijas valstu kopīga akcija, kuras laikā apmēram

divi miljoni cilvēku sadevās rokās un izveidoja apmēram 600

km garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu

galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, tādā veidā simbolizējot

šo tautu vienotību.



22. septembris. Baltu vienības diena

Saules kauja bija viena no lielākajām Ziemeļu krusta karu kaujām, kas notika 1236. gada

22. septembrī pie Saules zemes ziemeļu robežas. Tajā žemaišu un zemgaļu karaspēks

Vikinta vadībā iznīcināja apvienoto krustnešu karaspēku, kurā ietilpa gan ārzemju

bruņinieki, gan Zobenbrāļu ordeņa mestra Folkvīna un tā sabiedrotā Pleskavas kņaza

karaspēks, gan arī katoļu ticībā pārgājušo vietējo līvu, letgaļu un igauņu vasaļu karavīri.

1936. gads



Baltu Vienības diena ir vienīgā Latvijas un Lietuvas kopīgā svētku diena –

tā tika pasludināta 2000.gada 18.maijā Latvijas Saeimā un Lietuvas Seimā.

2005.gada 22.septembra vakarā Žemaitijā starp Girnikas, Sprūdes un

Šatrijas pilskalniem notika pirmā Baltu Vienības uguņu sasauksme – tajos

degošās ugunis joprojām ir labi redzamas no viena kalna otrā. Gadu no gada

iedegto uguņu skaits aug. Arī Latvijas ļaudis arvien vairāk iesaistās šajā

nozīmīgajā vienotības rituālā.



Atgriezeniskā saite

Jambord platformā

Pie laika līnijas atlikti gadu skaitļi. 

Izglītojamiem izdala attēlus. 

Attēli un gadu skaitļi jāsaliek pareizā hronoloģiskā secībā. 

Skolotājs uzdod jautājumu:

vai kāds no šiem notikumiem ir izraisījis plašākas sekas? 

Vai ir kādi notikumi, par kuriem ir atšķirīgi uzskati? 

Izglītojamie savas atbildes pamato.



Atgriezeniskā saite

1940. gada 17. jūnijs

1236. gada 22. septembris

1939.gada 23.augusts

1989.gada 23.augusts

1949. gada 25. marts

1921. gada 26. janvāris
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