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Anotācija 

Šis pētnieciskais darbs ir par to kā vispār Latvija ir radusies un kāda ir 

tās vēsture. Kad pastāvēja briesmīgi kari un arī ļauni valdnieki. Bet šis 

stāsts nav par to kā valdnieki valdīja mūsu zemē un pār cilvēkiem. 

Šeit būs apkopots viss no ka Latvija nevarētu  pastāvēt ka, piemēram: 

Himna, karogs, un kā Latvija ieguva neatkarību .Un šijā pētnieciskajā 

darbā būs ne tikai tās trīs lietas kas jau bija šeit minētas ,bet arī šo 

pilsētu vēsture: Rīgas, un protams šīs pilsētas kurā mēs dzīvojam 

Kuldīga, un arī kāda ir Latvija mūsdienās.  
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Latvijas notikumi sākot ar 15.Gs. 

Latvijas vēsture ir cieši saistīta ar citu Baltijas jūras valstu vēsturi, un 

to stipri ietekmējusi Ziemeļeiropas ģermāņu un Austrumeiropas slāvu 

tautu cīņa. Par lielo tirdzniecības ceļu kontroli. Latvijas tautas ilgu 

laiku saglabāja senās tradīcijas un ar dabu cieši saistīto dzīvesziņu. 

Vēlajos viduslaikos Latvijas teritorijā izveidojās suverēnu valstu 

savienība Livonijas konfederācija, kuras ietvaros līdz 16. gadsimtam 

konsultējās latviešu tauta. Savukārt 17. gadsimtā Latvijas 

dienvidrietumu daļā izveidojās plaukstoša muižnieku republika — 

Kurzemes un Zemgales hercogiste, kas piedalījās Āfrikas un Amerikas 

kolonizācijā un iekļāvās globālajā tirdzniecības ķēdē. Latvijas galvenā 

pilsēta Rīga, kas līdz 15. gadsimtam bija lielākā Hanzas savienības 

tirdzniecības pilsēta Baltijas jūras austrumu krastā, arī vēlāk saglabāja 

nozīmīga reģionālā politiskā un militārā centra statusu. 20. gadsimtā 

Latvija izveidojās par neatkarīgu valsti, kas, neskatoties uz atkārtotām 

citvalstu okupācijām, spēja atjaunot savu neatkarību un kļūt par 

Eiropas Savienības dalībvalsti 21. gadsimtā 



Latvijas karoga rašanas. 

Latvijas karogs ir karmīnsarkans ar horizontālu baltu svītru vidū. Tas 

radīts 19. gadsimtā pamatojoties uz seno letu jeb letgaļu karoga 

aprakstu. Atskaņu hronikā, tādējādi tas uzskatāms par vienu no 

senākajiem mūsdienās izmantotajiem valsts karogiem pasaulē. PSRS 

okupācijas laikā Latvijas karogs bija aizliegts, taču tas tika izmantots 

kā protesta zīme pret valsts neatkarības zaudēšanu. Karogs tika plaši 

lietots Atmodas laikā un no jauna kļuva par valsts karogu 1990. gada 

27. Februārī. Šis karogs tika apstiprināts 1923. gada 20. Janvārī 

 

 



 

Kā Latvija ieguva neatkarību. 

Latvijas pirmais neatkarības posms aptver periodu no neatkarības 

pasludināšanas 1918. gada 18. novembrī līdz 1940. gada 17. jūnijam, 

kad PSRS karaspēks, šķērsojot Latvijas Republikas robežu no 

austrumiem un dienvidiem, iebruka tās teritorijā un okupēja valsti. 

Līdz ar neatkarības pasludināšanas brīdi aizsākās arī Latvijas 

Republikas kā demokrātiskas valsts vēsture. 1934. gada 15. maijā 

Kārlis Ulmanis veica valsts apvērsumu un nodibināja autoritāru 

režīmu. 1940. gada 6. augustā Latvijā tika inkorporēta PSRS sastāvā 

kā Latvijas PSR, 1941. gada Jūnijā, Jūlijā tā tika no jauna okupēta un 

iekļauta nacistu izveidotās Ostlandes sastāvā, bet 1944.—1945. gadā 

to no jauna okupēja Sarkanā armija. Tikai 1990. gada 4. maijā Latvija 

atkal kļuva par demokrātisku valsti, kuras neatkarības atjaunošana 

tika starptautiski atzīta pēc 1991. gada 21. augusta. 



 

Rīgas vēsture. 

Rīgas pilsētas vēsture ir mērāma vairāk nekā 8 gada simtus, tā ir 

pārpilna ar dramatiskiem notikumiem un saglabāta gan neskaitāmos 

rakstu sējumos, gan pieminekļos, teikās, dziesmās, atmiņās un 

nostāstos. Arheoloģiskie atradumi Rīgas atradumi liecina, ka te 

pastāvēja 12. Gadsimtā.  

Rīdziņas upei ietekot Daugavā, tagadējā Alberta laukuma rajonā bija 

izveidojies paplašinājums, tā sauktais Rīgas ezers. Tā bija ērta vieta 

ostai, tāpēc tās apkārtnē izveidojās vietējo cilšu – kuršu un lībiešu  - 

apmetnes.12. gs. beigās, vācu tirgotājiem cenšoties paplašināt un 

nostiprināt savu darbības areālu Baltijas jūras austruma krastā, te 

ieradās arī krustneši. Viņu pirmais vadonis bīskaps Bertolds 1198. 

gadā krita kaujā pie Rīgas Senā kalna. Hronistam Indriķim to 

pierakstot, pirmo reizi rakstītos avotos parādījās vārds “Rīga”. 



 

Kuldīgas vēsture. 

"Kurzemes sirds" Kuldīga, kuru mēdz dēvēt arī par gleznotāju 

paradīzi, atrodas Ventas upes krastos pie krāšņā Rumbas 

ūdenskrituma. 155 km attālumā no Rīgas. Viena no vissenākajām un 

reizē arī gleznainākajām pilsētām Latvijā, Kuldīga ir plaši iecienīts 

tūrisma objekts. Vēsture. Kuldīgas apkārtni baltu ciltis sākušas 

apdzīvot 2. gadu tūkstotī. Tagadējā Kuldīgas teritorija 9.-13. gs. 

ietilpa senās Kursas zemē Bandavā, kuras centrs bija nocietināta 

kuršu pils un apmetne Veckuldīgas pilskalnā. 1242. gadā pāvesta 

legāts Modenas bīskaps Vilhelms piešķīra Livonijas ordenim tiesības 

uzcelt pili un pilsētu pie Ventas upes. Mūra pili, vecāko ordeņa pili 

Kurzemē, starp 1242. un 1245. gadu Ventas kreisajā krastā iepretim 

Rumbai uzcēla ordeņa mestrs Dītrigs fon Grēningens. Pils kļuva par 

Kuldīgas komturejas un ordeņa Kurzeme zemju pārvaldes centru. Tās 

tuvumā strauji izauga pilsēta, kura rakstītos avotos kā "oppidum" 

pirmo reizi minēta jau 1263. gadā. 14. gs. vidū Kuldīga pirmā 

Kurzemē ieguva tādas pašas pilsētas tiesības kā Rīga, bet 15. gs. kļuva 

par Hanzas locekli. Pēc Livonijas konfederācijas sairšanas 1561. gadā 

Kuldīga nonāca Kurzemes hercogistes sastāvā. Kuldīgas pilī bieži 

uzturējās hercogs Gothards Ketlers. Kad 1596. gadā hercogiste tika 

sadalīta starp abiem Ketlera dēliem, Frīdrihs ieguva Zemgali ar 

Jelgavas pilsētu, bet Kurzemi ar Kuldīgu - Vilhelms.  



 

Latvijas ģerboņa vēsture. 

Latvijas valsts ģerbonis izveidots pēc Latvijas Republikas neatkarības 

pasludināšanas un radīts īpaši neatkarīgajam valstiskumam. Ģerbonis 

apvieno gan Latvijas nacionālā valstiskuma simboliku, gan senus 

vēsturisko novadu simbolus. Latvijas nacionālo valstiskumu simbolizē 

ģerboņa vairoga augšdaļā esošā Saule. Stilizētu Saules attēlu Pirmā 

pasaules kara laikā kā atšķirības un nacionālās piederības zīmi sāka 

izmantot Krievijas impērijas armijā iesauktie latviešu karavīri — 

latviešu strēlnieki. Pirmā pasaules kara laikā Saules attēlu veidoja ar 

17 stariem, kas simbolizēja 17 latviešu apdzīvotos apriņķus. Trīs virs 

valsts ģerboņa vairoga esošās zvaigznes iemieso ideju par vēsturisko 

novadu (apvienotā Kurzeme-Zemgale, Vidzeme un Latgale) 

iekļaušanu vienotajā Latvijā. Kultūrvēsturiskos novadus raksturo arī 

senāki heraldiski tēli, kas radušies jau 16.gadsimtā. Kurzemi un 

Zemgali (Rietumlatvija un Dienvidrietumlatvija) simbolizē sarkans 

lauva. Lauva kādreizējās Kurzemes hercogistes ģerbonī parādās jau 

1569.gadā.Vidzemiun Latgali (Ziemeļlatvija un Dienvidaustrumlatvija) 

simbolizē teiksmains spārnots sudrabots zvērs ar ērgļa galvu, jeb 

grifs. Šis simbols radies 1566.gadā, kad tagadējā Vidzemes un 

Latgales teritorija bija nonākusi Polijas—Lietuvas valsts pakļautībā. 

Tradicionāli pieņemts uzskatīt, ka Latvijas valsts ģerboni izstrādājis 

latviešu mākslinieks Rihards Zariņš, tomēr faktiski tā pamatmetu 

veidojis Vilhelms Krūmiņš, kas tolaik vēl bija student 



 

Himnas vēsture. 

"Dievs, svētī Latviju" ir īpaši dziesmu svētkiem kā latviešu himna 

rakstīta vīru kora dziesma. Pirmo reizi tā izpildīta I Vispārējo latviešu 

dziesmu svētku svinīgajā atklāšanas aktā 1873. gada 26. jūnijā Rīgas 

Latviešu biedrības zālē. Tomēr svētku kopkori dziesmu nedziedāja, jo 

to aizliedza cenzūra. Pirmo reizi iespiesta tūlīt pēc Pirmajiem latviešu 

dziedāšanas svētkiem 1874. gadā iznākušajā K. Baumaņa dziesmu 

krājumā "Austra", bet turpmāko krājumu "Līgo", kurā arī atradās šī 

himna, krievu valdība konfiscēja. Dziesmusvētku kopkorī dziesma 

pirmoreiz tika dziedāta tikai 1895. gadā IV Dziesmu svētkos Jelgavā, 

kad dziesmas tekstā, bet ne nosaukumā vārdu Latvija nomainīja ar 

Baltiju. Apsīšu Jēkabs pēc Jelgavas dziesmu svētkiem rakstīja: "Dievs, 

svētī Latviju" vai cienīgi līdzās stāties labākajām „tautu himnām"; no 

liela dziedātāju pulka dziedātai, šai dziesmai varens iespaids, kas ar 

orķestra pavadīšanu top vēl lielāks." 1905. gada revolūcijas laikā 

vārdu Baltija atkal nomainīja ar Latviju. Ar laiku "Dievs, svētī Latviju" 

kļuva par visas latviešu tautas lūgšanu un pamazām nostiprinājās kā 

latviešu nacionālā himna. 



 

Latvija mūsdienās. 

Latvija, oficiāli Latvijas Republika, ir valsts Ziemeļeiropā, Baltijas jūras 

austrumu krastā. Tā ir viena no trijām Baltijas valstīm un ir Eiropas 

Savienības dalībvalsts. Valsts galvaspilsēta ir Rīga. Ziemeļos Latvija 

robežojas ar Igauniju, austrumos ar Krieviju, dienvidaustrumos ar 

Baltkrieviju, bet dienvidos ar Lietuvu. Rietumos to apskalo Baltijas 

jūra, savukārt ziemeļos Rīgas jūras līcis. Latvijas platība ir 64 589 km2, 

2014. gada 1. jūlijā tajā dzīvoja 2 172 812 pastāvīgie iedzīvotāji. 

Apmēram 60% no iedzīvotājiem ir latvieši, bet no pārējiem 

iedzīvotājiem lielākā daļa ir krievi. Latviešu valoda ir oficiālā valsts 

valoda. Dominējošā reliģija ir kristietība galvenokārt luterisms, 

katoļticība un pareizticība. Latvijā ir pieci kultūrvēsturiskie novadi: 

Kurzeme, Latgale, Sēlija, Vidzeme un Zemgale. Lielākās pilsētas pēc 

iedzīvotāju skaita ir Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, 

Ventspils un Rēzekne .Latvija ir unitāra daudzpartiju republika. 

Latvijas parlamentu (Saeimu) uz četriem gadiem ievēl vispārējās, 

vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās, pašlaik 

darbojas 12. Saeima, kas tika ievēlēta 2014. gadā. Valsts galva ir 

prezidents, ko Saeima ievēl uz četriem gadiem, pašreizējais valsts 

prezidents Andris Bērziņš, kas tika ievēlēts 2011. gadā. Valdības galva 

ir Ministru prezidents, kura kandidātu apstiprināšanai Saeimā izvirza 

valsts prezidents, pašreizējā Ministru prezidente ir Laimdota 



Straujuma. Ministru prezidents sastāda valdību Ministru kabinetu, 

kurā pašlaik ietilpst 13 ministrijas. 


