
Videoklips
“LATVIJA MANA”

Skaties video

http://www.youtube.com/watch?v=1PjDIj7B8Oo


Es lepojos ...





Ceļojums pagātnē 

Vieta

datums

Mēs varam būt laimīgi, 
jo mums ir mājas 

– sava Tēvu zeme – Latvija. 



Mācību stundas uzdevumi:

• Radoši darbojoties, papildināt zināšanas par Latvijas valsts 
simboliem, par svētku un atceres dienām.

• Iepazīties ar vēsturiskajiem notikumiem saistībā ar Latvijas 
okupāciju un iedzīvotāju deportācijām. Darbs ar informāciju.

• Sekot līdzi deportēto bērnu dzīves stāstiem, izmantojot ekspozīciju 
„ESI PATS!”.

• Izprast savas izjūtas un  savu nostāju pret 1941.gada 14.jūnija 
notikumiem un to sekām.



Kamēr dzīva atmiņa,
tikmēr dzīvi mēs,
kamēr dzīvi mēs,
tikmēr dzīva Latviešu tauta

“ Jaunajai paaudzei būtu vērtīgi saprast, ka atmiņai ir nozīme 
attiecībā pret nākotni, jo tā palīdz pasargāties no briesmām, 
kas varbūt tuvojas. Tas, kas aizmirst, jau pats naivi un 
labprātīgi ir nonācis iespējamā ļaunuma riska zonā” 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, 

profesore, filozofijas doktore Maija Kūle



Darbs ar dokumentu



Fakti:

• 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas 
iedzīvotāju masveida izvešana uz PSRS Sibīrijas, Tālo 
Austrumu un Tālo Ziemeļu apgabaliem. 

• Deportācija notika, neminot nekādus iemeslus, bez tiesas 
sprieduma. Par to neparādījās nekāda informācija masu 
medijos, varas iestādes izlikās, ka nekas nav noticis, 
nebija, kur griezties pēc palīdzības vai aizstāvības. 
Kopumā tika izsūtīti vairāk nekā 15 000 cilvēki.

• Lasi Gunta Kalmes komentāru

http://www.delfi.lv/news/comment/comment/guntis-kalme-vestures-un-cilvecibas-stunda.d?id=39070901


Ceļojums pagātnē

Mums nav tiesības aizmirst pagātni. Tagadni ir vieglāk izprast, ja 
mēs ne tikai zinām, bet arī sajūtam, kas toreiz noticis. 

Virtuālā ekspozīcija
„ESI PATS!”

Klikšķini šeit un dodies uz 
ekspozīcijas sākuma lapu

http://www.esipats.lv/


Ilga IvarsAlnis IntaAndris

Piecu laimīgu bērnu stāsts par sevi!



Klikšķini šeit un uzzini Ivara stāstu par tikšanos ar okupācijas karaspēku

Vēlies izzināt sevi? Pagriez laiku! Atklāj sev pagātni!

Okupācija ar bērnu acīm.
Ivara stāsts par okupāciju.

http://www.esipats.lv/s/okupacija-2-3-ivara-stasts


Klikšķini šeit un uzzini Ilgas stāstu par arestu

1941.gada 14.jūnija agrs rīts.
Arests. Ilgas stāsts.

http://www.esipats.lv/s/3-1-aresta-bridis


Stacijā. Aļņa stāsts. 

Klikšķini šeit un uzzini Aļņa stāstu

Kas tālāk? 

http://www.esipats.lv/s/3-3-gimenu-izskirsana


Vagonā. Aļņa, Ivara un Andra stāsti.

Klikšķini šeit un uzzini par to kā puikas jutās vagonā

http://www.esipats.lv/s/3-4-ka-izskatijas-vagona


15. jūnijā,

plkst. 15:00 

cilvēkiem piekrauti 

vagoni 

uzsāka ceļu no Cēsīm.

16. jūnijā

vilciens stāvēja

Gulbenes stacijā.

17.jūnijā 

atkal devās ceļā

un pēcpusdienā sasniedza

Daugavpili.

Ceļš pretim nezināmajam 



Ilgais un smagais ceļš.
“Dubultā dienasgrāmata”

Informācija no 

ekspozīcijas

Komentāri, 

emocijas



Esam galā. Vai ciešanas ir beigušās?

Klikšķini šeit un uzzini par bērnu pirmajiem iespaidiem sasniedzot galapunktu

http://www.esipats.lv/s/5-1-lopu-baze


Patstāvīgais darbs ”Sibīrijā”:

• Iepazīties ar bērnu stāstiem par mājupceļu, 
satikšanos un mājas dzīvi (www.esipats.lv : 
Atgriešanās. Atkal mājās. Sapņi un īstenība). 

• Aizpildīt Darba lapu

• Komentāri. 

• Iepazīties ar bērnu stāstiem par izdzīvošanu 
Sibīrijā (www.esipats.lv :  ekspozīcijas sadaļas uz 
laika līnijas “DEPORTĀCIJA- TJUHTJETA” 
”DEPORTĀCIJA-CEĻĀ” (pēdējais fragments, Andra 
stāsts).

• Aizpildīt darba lapu.

• Komentāri. 

http://www.esipats.lv/
http://www.esipats.lv/


Ciešanas ir beigušās! 
Vai ciešanas ir beigušās?



Atkal mājās

Mājas darbs: iepazīsties ar Bērnu ceļu uz mājām un turpmāko likteni www.esipats.lv - no 
ekspozīcijas sadaļām uz laika skalas “ATGRIEŠANĀS”/”ATKAL MĀJĀS”/”ATPAKAĻ SIBĪRIJĀ”/
”SAPŅI UN ĪSTENĪBA” .

http://www.esipats.lv/


Ko bērni iemācījās dzīves skolā? 

Ivars Alnis Inta Andris Ilga



Ko iemācījās dzīves skolā? 

• Inta: „Cilvēkam nekad nedrīkst darīt pāri.” (no 2013.gada intervijas)

• Ilga: „Ir jākustas un jādara, lai būtu kaut kas un varētu pakāpties 
kaut mazlietiņ augstāk.”  (no 2010.gada intervijas)

• Alnis: „Jo grūtāk iet, jo vairāk rodas enerģijas cīņai. Nav stāvokļa, 
no kura nav izejas.” (no 1957.gada 17.septembra vēstules mammai)

• Andris: „Grūtības ir vajadzīgas un bez tām nekur nav gājis cauri. Tās 
dod reizē arī tādu pozitīvu momentu: tu esi izkūlies, daudz ko izjūti 
savādāk kā jādara, kā jāuzvedas, ka jābūt cilvēciskumam, ka jābūt 
atbildības sajūtai pret dzīvnieku, pret cilvēku.” (no 1999.gada 
intervijas)

• Ivars ....



Pateicības vārdi





Vēlies uzzināt vairāk?

• Izlasi Melānijas Vanagas grāmatu “Veļupes 
krastā”! 

• Seko līdzi kā top filma “Melānijas hronika”!

• Brauc ciemos uz Melānijas Vanagas muzeju 
Amatas novadā!



Informācijas avoti:

www.likumi.lv,  

www.arhivi.lv,

www.esipats.lv , 

www.wikipedia.lv,  

www.president.lv.

http://www.likumi.lv/
http://www.arhivi.lv/
http://www.esipats.lv/
http://www.wikipedia.lv/
http://www.president.lv/

