
Filmas “Vienīgā fotogrāfija” analīze (31punkts) 

Uzdevums:  

Vispirms izlasi jautājumus, kuru atbildes būs jānosaka, skatoties filmu!  

Veido saikni apgūtajam mācību materiālam par Latvijas Republikas proklamēšanu un filmā atainoto 

notikumu gaitu! 

Sasniedzamais rezultāts:  

Papildina zināšanas par personību, organizāciju lomu Latvijas valsts proklamēšanā; prot raksturot notikuma 

vēsturisko kontekstu, laikmeta zīmes, procesus.  

Obligāti! Vārds, uzvārds, klase: Elza Šipkova 8b klase 

Skaties filmu “Vienīgā fotogrāfija” un atbildi jautājumus!    https://www.filmas.lv/movie/3200/ 

Jautājums Atbilde 

1.Kura armija atrodas Latvijā 1918. 
gada novembrī? (1p) 

Vācu armija 

2.Kā ir attīstījusies Pirmā pasaules ka-
ra gaita uz 1918.g. 18. novembri? (1p) 

Sabrūkot karā novājinātajām impērijām, ģeopolitiskie, 
militārie un sabiedriskie apstākļi savas valsts dibināšanai 
pavērās virknei to pakļautībā dzīvojošo tautu. Krievijas un 
Vācijas tvēriena atslābšana radīja šādu izdevību arī 
latviešiem, lietuviešiem un igauņiem Baltijā.  

3.Komentārs un secinājumi par 
fotogrāfiju uzņemšanu un 
izgatavošanu pirms gandrīz 150 
gadiem. (3p) 

Pirms 150 gadiem fotogrāfijas uzņemšana un  izgatavošana bija 
ilgs process un tas bija daudz sarežģītāks nekā mūsdienās, jo 
nācās sagatavot zibspuldzi, nosverot noteiktu daudzumu 
uzliesmojošā pulvera, ilgi jāfokusē fotoaparāts. Viss fotogrāfa 
darba aprīkojums bija izmēros liels un smags. 

4.Kāpēc 1918. gada 17. novembra 
sēde bija slepena? (2p) 

Jo pastāvēja iespēja, ka Vācu armija varētu nepieļaut sanāksmes 
notikšanu. 

5.Kāpēc 1918. gada 17. novembra 
sēdē bija nepieciešams nodibināt 
jaunu organizāciju? (3p) 

Tautas padomi nodibināja, lai apvienotu visus Latvijas politiskos 
spēkus un 1918. Gada 18. Novembrī proklamētu  neatkarīgu 
Latvijas valsti. 

6.Uz kurieni ormanis veda lauru kokus 
un kur tie nonāca? Kurš par tiem 
samaksāja? (3p) 

Veda uz vācu okupācijas armijas svarīgu sēdi, bet tie nonāca 
Latvijas otrajā teātrī (Latvijas nacionālais teātris). Par lauru 
kokiem jau iepriekš bij samaksājis Vācu armijas virsnieks. 

7.Ko simbolizē lauru koki/ lauru 
vainags kopš senās Grieķijas un senās 
Romas laika? (2p) 

Lauru vainags Senajā Grieķijā tika izmantots kā augstāka statusa 
simbols. Senajā Romā tas bija uzvaras simbols. 

8.Saisti šo simboliku ar 1918. gada 18. 
novembra pasākuma nozīmi! (2p) 

Pasākums bija kā latviešu tautas augstākais sasniegums un 
uzvara – savas neatkarīgas, nacionālas valsts dibināšana. 

9.Kāpēc Vācijas armijas atsevišķi 
karavīri atbalstīja Latvijas valsts 
dibināšanu? (2p) 

Jo Latvijas Tautas padomes pārstāvji bija lūguši 6 kareivju 
apsardzes palīdzību pie Latvijas otrā teātra no revolucionāro 
vācu kareivju padomes, tās pārstāvji uzskatīja, ka Latvijas valsts 
dibināšana ir svarīgs notikums, jo viņiem labi garšoja Latgales 
āboli. 

10.Cik cilvēku bija pasākumā 
Nacionālajā teātrī 1918. gada 18. 
novembrī? (1p) 

Vairāk nekā 820 cilvēku, tika sagatavotas un izdalītas 1200 
ieejas kartes. 

11.Kuram vajadzēja vadīt svinīgo sēdi 
un kurš vadīja sēdi? Kāpēc neieradās 

J. Čakstem vajadzēja vadīt sēdi, bet vadīja Zemgals, jo Čakstem 
uz laukiem tika sūtīta, bet netika piegādāgta telegramma ar ziņu 

https://www.filmas.lv/movie/3200/
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tas, kuram vajadzēja vadīt? (3p) par Latvijas proklamēšanas pasākumu. 

12.Kurš kļuva par pirmo Latvijas 
valdības vadītāju? Kāpēc tieši šī 
personība? Paskaidro! (2p) 

Kārlis Ulmanis, jo viņš kā Latvijas Zemnieku savienības pārstāvis 
Tautas Padomes 1918. Gada 17. Novembra sēdē tika ievēlēts 
par pirmo Latvijas ministru prezidentu ar uzdevumu izveidot 
pirmo Latvijas valdību. 

13.Kāda iekārta tika pasludināta 
Latvijas valstī? (1p) 

Republika 

14.Kāpēc svinīgais 1918. gada 18. 
novembra pasākums iemūžināts tikai 
vienā fotogrāfijā? (2p) 

Jo vācu armijas kareivji aizturēja fotogrāfu tieši pēc bildes 
uzņemšanas par pārlieku lielu zibspuldzes blīkšķi un fotogrāfs 
nepaspēja uzņemt citas fotogrāfijas. 

15.Kas tev ir Latvija? (3p) Latvija ir mana dzimtene, manas mājas, vieta kur jūtos vislabāk 
un drošāk. Šeit varu runāt savā dzimtajā - Latviešu valodā. Man 
ļoti patīk, ka Latvijā un arī Jūrmalā ir daudz mežu, kur es varu 
baudīt svaigu gaisu. Mums ir garšīgie Mārupes gurrrrrķi un tie 
labie tomātiņi no omes dārza. 

 

Filmas “Vienīgā fotogrāfija” analīze (31punkts) 

Uzdevums:  

Vispirms izlasi jautājumus, kuru atbildes būs jānosaka, skatoties filmu!  

Veido saikni apgūtajam mācību materiālam par Latvijas Republikas proklamēšanu un filmā atainoto 

notikumu gaitu! 

Sasniedzamais rezultāts:  

Papildina zināšanas par personību, organizāciju lomu Latvijas valsts proklamēšanā; prot raksturot notikuma 

vēsturisko kontekstu, laikmeta zīmes, procesus.  

Obligāti! Vārds, uzvārds, klase: Frederiks R. Kronbergs 8b 

Skaties filmu “Vienīgā fotogrāfija” un atbildi jautājumus!    https://www.filmas.lv/movie/3200/ 

Jautājums Atbilde 

1.Kura armija atrodas Latvijā 1918. 

gada novembrī? (1p) 

Vācu armija atrodas Rīgā. 

2.Kā ir attīstījusies Pirmā pasaules ka-

ra gaita uz 1918.g. 18. novembri? (1p) 

Rīgā vēl arvien patrulē vācu kareivji, kaut arī viņi jau bija 

zaudējuši karu. Bija sabrukusi Krievijas impērija, sākās 

revolūcija. Daudzas tautas sludina savu neatkarību. 

3.Komentārs un secinājumi par 

fotogrāfiju uzņemšanu un 

izgatavošanu pirms gandrīz 150 

gadiem. (3p) 

Foto uzņemšana aizņēma daudz ilgāku laiku, kas, manuprāt, bija 

dažos veidos labāk, jo fotogrāfam bija jāpieliek daudz vairāk 

uzmanība foto kompozīcijai, apgaismojumam, uc. 

 

4.Kāpēc 1918. gada 17. novembra 

sēde bija slepena? (2p) 

Sēde notika slepenībā, jo LPNP un DB pārstāvji negribēja lai 

sēdē piedalās citas politiskās partijas, piemēram, lielinieku 

pārstāvētā partija. 

5.Kāpēc 1918. gada 17. novembra 

sēdē bija nepieciešams nodibināt 

Lai apvienotu gan LPNP pārstāvjus, gan Demokrātu bloka 

pārstāvjus. 
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jaunu organizāciju? (3p) 

6.Uz kurieni ormanis veda lauru kokus 

un kur tie nonāca? Kurš par tiem 

samaksāja? (3p) 

Ormanis sākumā tos veda uz vācu okupācijas armijas sēdi, bet 

tie nonāca pilsētas 2. teātrī. Par tiem samaksāja vācieši. 

7.Ko simbolizē lauru koki/ lauru 

vainags kopš senās Grieķijas un senās 

Romas laika? (2p) 

Lauru koki  simbolizē svētību, gudrību, slavu. Tos mēdz arī lietot 

kā atzinības un slavas simboliem. 

 

8.Saisti šo simboliku ar 1918. gada 18. 

novembra pasākuma nozīmi! (2p) 

Lauru zari deva nozīmi pasākuma godam, un kā to atcerēsies 

veidotāju pēcteči. Kādu lielu lepnumu mūsu valstij ir devuši visi 

iesaistītie. 

9.Kāpēc Vācijas armijas atsevišķi 

karavīri atbalstīja Latvijas valsts 

dibināšanu? (2p) 

Jo viņiem bija labas attiecības ar Tautas padomes pārstāvjiem, 

un vācieši slavēja latviešu vienošanās par svarīgām lietām, kā de 

jure, de facto. 

10.Cik cilvēku bija pasākumā 

Nacionālajā teātrī 1918. gada 18. 

novembrī? (1p) 

Vairāk nekā 820 cilvēku, jo filmā minēts, ka ar 820 vietām 

nepietiks. Citos avotos atradu, ka ieradās vairāk nekā 1200 

cilvēku. 

11.Kuram vajadzēja vadīt svinīgo sēdi 

un kurš vadīja sēdi? Kāpēc neieradās 

tas, kuram vajadzēja vadīt? (3p) 

To bija jāvada J. Čakstei, bet telegrama nesasniedza viņu laukos, 

tāpēc sēdi vadīja Gustavs Zemgals. 

12.Kurš kļuva par pirmo Latvijas 

valdības vadītāju? Kāpēc tieši šī 

personība? Paskaidro! (2p) 

Par pirmo vadītāju kļuva Jānis Čakste. Viņu ievēlēja, jo viņš bija 

taitas padomes priekšsēdētājs. Citu iemeslu filmā nedzirdēju.  

13.Kāda iekārta tika pasludināta 

Latvijas valstī? (1p) 

Valstī tika pasludināta demokrātiska valsts iekārta. 

14.Kāpēc svinīgais 1918. gada 18. 

novembra pasākums iemūžināts tikai 

vienā fotogrāfijā? (2p) 

 

Jo fotogrāfa palīgs iebēra pārāk daudz magnija pulvera 

zibspuldzē, un vācu kareivji, pēc lialā zibšņa, aizvilka viņu prom. 

15.Kas tev ir Latvija? (3p) 

 

 

 

Latvija man ir mana tēvzeme, manas mājas un valsts, par kuru 

es vienmēr būšu atbildīgs, lai kur es pasaulē atrastos. Vienmēr 

būšu lepns, ka esmu dzimis Latvijā, un vienmēr svinēšu mūsu 

valsts svētkus. 

 

 

Filmas “Vienīgā fotogrāfija” analīze (31punkts) 

Uzdevums:  

Vispirms izlasi jautājumus, kuru atbildes būs jānosaka, skatoties filmu!  



Veido saikni apgūtajam mācību materiālam par Latvijas Republikas proklamēšanu un filmā atainoto 

notikumu gaitu! 

Sasniedzamais rezultāts:  

Papildina zināšanas par personību, organizāciju lomu Latvijas valsts proklamēšanā; prot raksturot notikuma 

vēsturisko kontekstu, laikmeta zīmes, procesus.  

Obligāti! Vārds, uzvārds, klase: Helēna Katandžanca 8b 

Skaties filmu “Vienīgā fotogrāfija” un atbildi jautājumus!    https://www.filmas.lv/movie/3200/ 

Jautājums Atbilde 

1.Kura armija atrodas Latvijā 1918. 
gada novembrī? (1p) 

Vācu armija. 

2.Kā ir attīstījusies Pirmā pasaules ka-
ra gaita uz 1918.g. 18. novembri? (1p) 

Vairākas valstis dibināja savu neatkaribu, Latvieši izlēma ka viņi 
arī var dibināt savu valsti. 

3.Komentārs un secinājumi par 
fotogrāfiju uzņemšanu un 
izgatavošanu pirms gandrīz 150 
gadiem. (3p) 

Fotogrāfijas uzņēma ar fotoaparātu kurš uzņēma bildi kājām 
gaisā. fotogrāfs līda zem segas kas bija piestiprināta pie 
fotoaparāta, regulēja kadru un bildēja. 

 
4.Kāpēc 1918. gada 17. novembra 
sēde bija slepena? (2p) 

Sēde bija slepena , jo tur risinājās jautājumi par latvijas valsti, 
kurus nevajadzēja zināt vāciešiem. 

5.Kāpēc 1918. gada 17. novembra 
sēdē bija nepieciešams nodibināt 
jaunu organizāciju? (3p) 

Nodibināt jaunu organizāciju bija nepieciešams lai varētu 
nodibināt neatkarīgu Latvijas valsti. 

6.Uz kurieni ormanis veda lauru kokus 
un kur tie nonāca? Kurš par tiem 
samaksāja? (3p) 

Rīgas ormanis ved pasūtītos lauru kokus uz vācu okupacijas 
armijas svarīgu sēdi. Par tiem samaksāja vācu armija. 

7.Ko simbolizē lauru koki/ lauru 
vainags kopš senās Grieķijas un senās 
Romas laika? (2p) 

Antīkajā mitoloģijā lauru koki tika uzskatīti par svētiem. Kopā ar 
savu aizbildni – mākslas, gaismas un tikumiskās skaidrības dievu 
Apollonu tie simbolizēja gudrību un slavu. Valstsvīriem, 
olimpisko spēļu dalībniekiem un dzejniekiem lauru vainagi tika 
dāvināti kā slavas un atzinības simboli. 

 
8.Saisti šo simboliku ar 1918. gada 18. 
novembra pasākuma nozīmi! (2p) 

Šīs koks ar valts dibināšanu ir saistīts tā, ka valts tiek atzīta par 
valsti, ka viņa ir neatkarīga, gudra un svēta. 

9.Kāpēc Vācijas armijas atsevišķi 
karavīri atbalstīja Latvijas valsts 
dibināšanu? (2p) 

Jo viņi bija labās attiecībās ar latvijas pagaidu valdību un cerēja 
ka gūs no tā kaut ko labu. 

10.Cik cilvēku bija pasākumā 
Nacionālajā teātrī 1918. gada 18. 
novembrī? (1p) 

Vairāk par 820 cilvēkiem. 

11.Kuram vajadzēja vadīt svinīgo sēdi 
un kurš vadīja sēdi? Kāpēc neieradās 
tas, kuram vajadzēja vadīt? (3p) 

Svinīgo sēdi vajadēja vadīt Jānim Čakstei bet viņa vietā sēdi 
vadija Gustavs Zemgals. Visdrīzāk Čakste nevarēja ierasties , jo 
līdz viņam nebija nonākusi ziņa. 

12.Kurš kļuva par pirmo Latvijas 
valdības vadītāju? Kāpēc tieši šī 
personība? Paskaidro! (2p) 

Par pirmo Latvijas valdības vadītāju kļuva Kārlis Ulmanis. Viņš 
bija tas kurš ar saviem rosinājumiem varēja uzmundrināt visus. 

13.Kāda iekārta tika pasludināta 
Latvijas valstī? (1p) 

Latvijas valstī bija pasludināts paļauties tikai uz sevi. 

14.Kāpēc svinīgais 1918. gada 18. Tika iemūžināta tikai viena fotogrāfija , jo fotogrāfu uzreiz pēc 

https://www.filmas.lv/movie/3200/


novembra pasākums iemūžināts tikai 
vienā fotogrāfijā? (2p) 

pirmās fotogrāfijas paķēra vācu armija. 

15.Kas tev ir Latvija? (3p) 
 

Latvija ir mana valts, kurā es dzimu, uzaugu un turpinu augt. 
Valts kas palīdz man attīstīties un sasniegt savus mērķus. 

 

Filmas “Vienīgā fotogrāfija” analīze (31punkts) 

Atgriezeniskā saite par filmas saturu un jūsu atbildēm. 

Uzdevums jums, skolēni:  

Izlasiet manas ierakstītās pareizās atbildes vai to satura aprakstu un salīdziniet ar savām sniegtajām 

atbildēm.  

Izvērtējiet šos rezultātus un secinājumu uzrakstiet man e pastā kā kopsavilkumu, - cik jums bija pareizi 

atbildētu jautājumu un cik atbildēs jums nav izdevies atrast pareizo atbildi filmā.  

Ieteikums: Vēlreiz noskatīties filmu un, zinot pareizo atbildi tur, kur neatradāt, mēģināt to saskatīt. 

Skaties filmu “Vienīgā fotogrāfija” un atbildi jautājumus!    https://www.filmas.lv/movie/3200/ 

Jautājums Atbilde 

1.Kura armija atrodas Latvijā 1918. 
gada novembrī? (1p) 

Vācu armija 

2.Kā ir attīstījusies Pirmā pasaules ka-
ra gaita uz 1918.g. 18. novembri? (1p) 

1918. gada 11. novembrī karš ir beidzies. 

3.Komentārs un secinājumi par 
fotogrāfiju uzņemšanu un 
izgatavošanu pirms gandrīz 150 
gadiem. (3p) 

Šeit jūs visi bijāt pareizi un detalizēti izvērtējuši, cik sarežģīts 
process tas bija. 

 
4.Kāpēc 1918. gada 17. novembra 
sēde bija slepena? (2p) 

Jo nebija paredzama vācu armijas reakcija uz centieniem 
proklamēt neatkarīgu Latvijas valsti – bija jānorāda šāds 
aspekts. Tie, kuri runāja par padomju varu, - tās Latvijā vairs 
nebija un vēl nebija. Visā Latvijā – vācu armija. 

5.Kāpēc 1918. gada 17. novembra 
sēdē bija nepieciešams nodibināt 
jaunu organizāciju? (3p) 

Pareizi spriedumi – lai vienotos divas organizācijas ar atšķirīgu 
redzējumu par proklamēšanu. 

6.Uz kurieni ormanis veda lauru kokus 
un kur tie nonāca? Kurš par tiem 
samaksāja? (3p) 

Uz vācu armijas štābu. Nonāca Nacionālajā teātrī svinīgajā 
sēdē. Samaksāja vācu armija. 

7.Ko simbolizē lauru koki/ lauru 
vainags kopš senās Grieķijas un senās 
Romas laika? (2p) 

Bija pareizas visas atbildes – uzvaru, triumfu, slavu, varonību 
utml. 

 
8.Saisti šo simboliku ar 1918. gada 18. 
novembra pasākuma nozīmi! (2p) 

Pareizi bijāt veidojuši simbolikas sasaisti – tā bija uzvara utt. 

9.Kāpēc Vācijas armijas atsevišķi 
karavīri atbalstīja Latvijas valsts 
dibināšanu? (2p) 

Tāpēc, ka vācu armijā bija demokrātiski orientētu karavīru 
grupas. Vācijā bija proklamēta republika, kuru daudzi 
atbalstīja – nebija daudz impērijas atbalstītāju pēc kara. 

10.Cik cilvēku bija pasākumā 
Nacionālajā teātrī 1918. gada 18. 
novembrī? (1p) 

Vairāk nekā 800. Bet ne 1200.  

11.Kam vajadzēja vadīt svinīgo sēdi un Jānim Čakstem vajadzēja vadīt, vadīja Gustavs Zemgals. Čeksti 
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kurš vadīja sēdi? Kāpēc neieradās tas, 
kuram vajadzēja vadīt? (3p) 

nesasniedza telegramma – pēckara nesakārtotā saimniecība, 
sakari. 

12.Kurš kļuva par pirmo Latvijas 
valdības vadītāju? Kāpēc tieši šī 
personība? Paskaidro! (2p) 

Kārlis Ulmanis – Pagaidu valdības vadītājs. Izrādīja iniciatīvu, 
mērķtiecību veidojot Tautas padomi, saliedēja spēkus, kas 
proklamēja Latvijas Republiku. 

13.Kāda iekārta tika pasludināta 
Latvijas valstī? (1p) 

Demokrātiska iekārta. 

14.Kāpēc svinīgais 1918. gada 18. 
novembra pasākums iemūžināts tikai 
vienā fotogrāfijā? (2p) 
 

Šeit visi bijāt ievērojuši negadījumu ar fotogrāfa palīgu, 
“salūtu”, ko sarīkoja fotogrāfs unkaravīru, kurš steigšus 
izraidīja fotogrāfu, baidoties no diversijas. 

15.Kas tev ir Latvija? (3p) 
 
 
 

Šeit jūs skaisti raksturojāt, kas jums katram ir Latvija.  

 

 

Filmas “Vienīgā fotogrāfija” analīze (31punkts) 

Uzdevums:  

Vispirms izlasi jautājumus, kuru atbildes būs jānosaka, skatoties filmu!  

Veido saikni apgūtajam mācību materiālam par Latvijas Republikas proklamēšanu un filmā atainoto 

notikumu gaitu! 

Sasniedzamais rezultāts:  

Papildina zināšanas par personību, organizāciju lomu Latvijas valsts proklamēšanā; prot raksturot notikuma 

vēsturisko kontekstu, laikmeta zīmes, procesus.  

Obligāti! Vārds, uzvārds, klase: Rihards  Āboliņš 8b 

Skaties filmu “Vienīgā fotogrāfija” un atbildi jautājumus!    https://www.filmas.lv/movie/3200/ 

Jautājums Atbilde 

1.Kura armija atrodas Latvijā 1918. 
gada novembrī? (1p) 

Vācu armija. 

2.Kā ir attīstījusies Pirmā pasaules ka-
ra gaita uz 1918.g. 18. novembri? (1p) 

Vācijā un Krievijā notiek revolūcijas, kuru dēļ ir iespēja 
proklamēt Latviju. 

3.Komentārs un secinājumi par 
fotogrāfiju uzņemšanu un 
izgatavošanu pirms gandrīz 150 
gadiem. (3p) 

Fotogrāfiju uzņemšana bija daudz sarežģītāka nekā šobrīd. 
Tāpēc arī nav daudz bilžu no pagātnes. To veidošanai bija daudz 
ilgāki procesi, kā piemēram, tām bija jāiet cauri fotogrāfiju 
labaratorijām. 

 
4.Kāpēc 1918. gada 17. novembra 
sēde bija slepena? (2p) 

Lai padomju vara nemēģinātu viņus atpurēt, vai kādi no 
rīdziniekiem, vāciem. 

5.Kāpēc 1918. gada 17. novembra 
sēdē bija nepieciešams nodibināt 
jaunu organizāciju? (3p) 

Lai varētu proklamēt Latvijas valsti un jo Nacionālā Padome bija 
neizlēmīga un orientējās uz krievu latviešiem. Nebija 
organizāciju, kuras rīkojās latviešu interesēs. 

6.Uz kurieni ormanis veda lauru kokus 
un kur tie nonāca? Kurš par tiem 
samaksāja? (3p) 

Uz vācu apspriedes vietu, bet tie nonāca teātrī. Par tiem neviens 
nesamaksāja. 

https://www.filmas.lv/movie/3200/


7.Ko simbolizē lauru koki/ lauru 
vainags kopš senās Grieķijas un senās 
Romas laika? (2p) 

Gudrību un slavu, tas ir atzinības simbols. 

 
8.Saisti šo simboliku ar 1918. gada 18. 
novembra pasākuma nozīmi! (2p) 

Es domāju tas saistīts ar to, ka tas ir atzinības simbols, Latvija 
tiek atzīta, kā valsts. 

9.Kāpēc Vācijas armijas atsevišķi 
karavīri atbalstīja Latvijas valsts 
dibināšanu? (2p) 

Filmā teikts “labo attiecību dēļ”, kas droši vien nozīmē to, ka 
vācieši pie viņiem ir apmetušies, tādēļ tie varētu, kā atlīdzību 
izpalīdzēt ar apsardzi. 

10.Cik cilvēku bija pasākumā 
Nacionālajā teātrī 1918. gada 18. 
novembrī? (1p) 

Vairāk nekā 1200. 

11.Kuram vajadzēja vadīt svinīgo sēdi 
un kurš vadīja sēdi? Kāpēc neieradās 
tas, kuram vajadzēja vadīt? (3p) 

Sēdi vajadzēja vadīt J. Čakstei, bet viņa nebija, visticamāk, jo līdz 
laukiem telegramma nebija aizgājusi. Tā vietā sēdi vadīja M. 
Skujenieks. 

12.Kurš kļuva par pirmo Latvijas 
valdības vadītāju? Kāpēc tieši šī 
personība? Paskaidro! (2p) 

Jānis Čakste. Daži iemesli, kāpēc viņu ievēlēja bija tas, ka viņš 
bija Zemnieku savienības pārstāvis, viņš izplatīja Latvijas 
neatkarības idejas citās valstīs. 

13.Kāda iekārta tika pasludināta 
Latvijas valstī? (1p) 

Neatkarīga valsts republika. 

14.Kāpēc svinīgais 1918. gada 18. 
novembra pasākums iemūžināts tikai 
vienā fotogrāfijā? (2p) 
 

Bija tikai viens fotoaparāts un pēc pirmās fotogrāfijas lielā 
apgaismojuma vācu armīnieki saņēma gūstā fotogrāfu. Es 
nesapratu teiši, kāpēc vāci tā darīja, vai nu spilgtās gaismas dēļ, 
vai fotogrāfēšanas, bet visticamāk apgaismojuma dēļ. 

15.Kas tev ir Latvija? (3p) 
 
 
 

Tā ir mana dzimtene un šeit es jūtos vislabāk. Varētu teikt 
Latvijā jūtos kā mājās, taču drīzāk es tā jūtos Jūrmalā. 

 

 

 


