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Mērķis. Latvijas vēstures iepazīšana

Uzdevumi: 

 Iepazīties ar Latvijas vēsturi un notikumiem no 
1918. – 1922. gadam

 Klasē nodibināt partijas, izvirzīt klases prezidenta 
amatu kandidātus, rīkot klases prezidenta 
vēlēšanas 

 Apmeklēt Latvijas pirmā prezidenta J.Čakstes 
memoriālo muzeju “Auči” 



Klasē tika nodibinātas 

4 partijas:

“Latvijas brīvība” 

“Padomdevēji “ 

“Supergudri “ 

“Zelta meitenes” 

Iepazināmies ar Latvijas valsts veidošanās vēsturi. 
Skatījāmies par Jāni Čaksti speciāli veidoto filmu 
festivālam "Staro Rīga “ 
https://www.youtube.com/watch?v=C8HopciWY-s 
Analizējām J.Čakstes izteiktās domas par valsts 
veidošanas principiem. Noskaidrojām, kas ir 
demokrātija, neatkarība, brīvība. Kā valstī ievēl 
prezidentu.



Demokrātiskā ceļā – balsojot, no 

katras partijas tika izvirzīti klases 

prezidenta amata kandidāti:

“Latvijas brīvība” - Anete

“Padomdevēji “ - Krišs

“Supergudri “ - Alīna

“Zelta meitenes” – Ulrika 

Pēc tam katrs skolēns uz lapiņas 

uzrakstīja tikai viena kandidāta 

vārdu un lapiņu iemeta balsošanas 

urnā. Balsu skaitīšanas komisijas 

priekšsēdētājs bija Kārlis. Saskaitot 

balsis, par klases prezidentu ,ar 9 

balsīm, tika ievēlēts Krišs.

Klases prezidenta 
vēlēšanas



 Ozolnieku novada Salgales pagastā, 
Lielupes krastā, atrodas Latvijas Valsts 
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas 
mājas “Auči”. Ēka, kas celta 20. gs. 30. 
gados kopš 1995. gada atkal pieder 
Čakstes dzimtai un to apdzīvo Čakstes 
ģimene.

 Atjaunotajā kalpu mājā 2018. gadā 
atklāta jauna ekspozīcija, kas modernā, 
laikmetīgā formātā vēsta par Latvijas 
Valsts pirmā prezidenta un viņa dzimtas 
likteņiem Latvijas vēstures un 
demokrātijas attīstības kontekstā.

 Jāņa Čakstes mājas ideja ir dot ikvienam 
iespēju atklāt Latvijas pirmā prezidenta 
personību, viņa ceļu līdz prezidenta 
amatam un veicināt vēlmi sekot viņa 
idejām par brīvu, neatkarīgu un 
demokrātisku Latviju.



Muzejā mēs iepazināmies ar Jāni 
Čaksti - Latvijas Valsts pirmo 
prezidentu un viņa dzimtu. 
Darbojāmies grupās: atpazinām 
visus Latvijas prezidentus, 
atminējām krustvārdu mīklu, ko 
dara prezidents, zinājām Latvijas 
himnas vārdus, burtu jūklī 
atradām visus 9 J.Čakstes bērnu 
vārdus un tekstā par J.Čaksti 
izceltos vārdus. 
Ekskursijas beigās katrai grupai 
bija jāvienojas, par ko viņi balsos 
– brīvību, demokrātiju vai 
neatkarību un sava balsošanas 
lapiņa jāiemet atbilstošajā urnā.



 sasveicināties ar J.Čaksti, 
ar hologrammas 
palīdzību 

 balsot par brīvību, 
neatkarību vai 
demokrātiju 

 interaktīvie muzeja 
materiāli 

 pildīt pa grupām dotos 
uzdevumus

Bērniem ļoti patika:


