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Kaunatas vidusskola
Latvijas sociāli vēsturiskais fons
Pasaulē ir maz tautu, kas nav izbaudījušas apspiestības sajūtu. Latviešus šī sajūta mocīja 800 gadus. Brīvība un
demokrātija ir cilvēka galvenais mērķis. Ikvienu tautu ir iespaidojusi kopējā civilizācijas attīstība. Vēstures gaita veidojusi
iedzīvotājus un cilvēku darbība ir veidojusi mūsdienu valstis, valodas un kultūru. Mūsdienās ir tikai divas valstis Latvija
un Lietuva, kurās runā baltu valodā. Tas, ka latvieši neizzuda vēstures dzirnavās kā daudzas citas tautas, ir laimīga
nejaušību un likumsakarību kombinācija. Tas, ka Latvija ir viena no194 valstīm uz 2000 tautu fona ir lielais laimests.

Kaunata Secondary Scool
Social historical background of Latvia
There are few peoples in the world who have not enjoyed the feeling of oppression. This feeling has tormented Latvians
for 800 years. Freedom and democracy are human primary goal. Every nation has been influenced by the overall
development of civilization. History has shaped the peoples, peoples and human activity has shaped the modern
countries, languages and cultures. Nowadays, there are only two states of Latvia and Lithuania who speak a Baltic (Balts)
tongue. The fact that Latvians did not vanish in the historical mill is a happy coincidence and regularities combination. The
fact that Latvia is one of the 194 countries of 2000 peoples is a large prize.

Latviešu tautas brīvības simbols - Brīvības
piemineklis, uzcelts par tautas saziedotiem
līdzekļiem un svinīgi atklāts 1935. gada 18.
novembrī. 42 m augsto pieminekli vainago bronzā
kaldinātais Brīvības tēls - alegorisks brīvības simbols
ar trīs novadiem kā zvaigznēm - Kurzemi, Latgali,
Vidzemi.

The symbol of Latvian freedom – Monument of
Freedom, built on public donations, was inaugurated
on the 18th of November, 1935. 42 metres high
monument is crowned with three stars made of
bronze which symbolize three historical regions of
Latvia – Latgale, Vidzeme and Kurzeme.

Piemineklis „Vienoti Latvijai” simbolizē Latgali,
brīvības un vienotības idejas. Padomju okupācijas
sākumā, 1940. gadā, pazuda krusts, bet drīz – arī
pats piemineklis. 1943. gada piemineklis vēlreiz
atgriezās savā vietā.
1950. gada jūnijā padomju varas iestādes to nogāza
otrreiz.
Savā vietā atkal atgriezās 1992. gadā.

The monument „Vienoti Latvijai” (United for Latvia)
symbolizes Latgale and ideas of freedom and unity.
In 1940 at the start of Soviet occupation, first
disappeared the cross and soon the whole
monument, but in 1943 it was back on its place.
In 1950 Soviet authorities knocked it down a second
time.
The monument was built again in 1992.

2012. Iedzīvotāji. Kopskaits un latviešu īpatsvars ir gandrīz tāds
pats kā 1900. gadā, tas ir mazliet virs diviem miljoniem iedzīvotāju un
no tiem aptuveni trīs piektdaļas ir latvieši.
Dominējošās reliģijas ir kristietība:
(luterānisms, katoļticība un pareizticība)

2004. Latvija iestājas Eiropas Savienībā un NATO.
1991. Latvija atjauno neatkarību.
Starptautiski tiek atzīta Latvijas neatkarības atjaunošana.

1991. PSRS mantojums. Ir aizliegti latviešu
2004.

1944.-1991.

tautas svētki, tautas
dziesmas un grāmatas. Latviešu valoda ir izspiesta no lietvedības, galvenā ir
krievu valoda. Latvijā ir iepludināti imigranti no PSRS teritorijas, galvenokārt
no Krievijas. Latviešu īpatsvars kopumā ~ 52%, pilsētās vēl mazāk.

2012. Population. Latvian population and the proportion is almost
the same as it was in1900. There are a little over two million
inhabitants, and of about three-fifths of them are Latvians.
The predominant religion is Christianity (Lutheranism, Catholicism
and Orthodoxy)
In 2004 Latvia joined the European Union and NATO.
1991 Latvia's independence had been restored. Latvian
Independence was recognized Internationally.
1991st Soviet legacy.Latvian folk fests, songs and books are
banned. Latvian language is forced out of the office work, the
main language is Russian. Immigrants from the Soviet Union are
immigrating to Latvia, mostly they come from Russia. Latvians
are only 52% from all inhabitants of Latvia.

1987 – 1991. Atmoda. Baltijas ceļš. Barikādes. Manifestācijas.
1945.- 1953. Mežabrāļi.
Nacionālā pretošanās kustība padomju režīmam.

1946.- 1950. Kolektivizācija.
Lai zemnieki stātos kolhozos, tiek uzlikti nesamērīgi augsti nodokļi.
Iedzīvotāji atstāj mājas un pārceļas uz pilsētām vai iesaistās mežabrāļos.

1949. Deportācija.
42 tūkstoši iedzīvotāju tiek izvesti uz Sibīriju un Krievijas austrumiem.

1945. Otrā pasaules kara kara sekas.
1989.

Sagrautas pilsētas, rūpniecība un lauksaimniecība. Latvijā ir palikuši 1,3 milj.
iedzīvotāju. Salīdzinājumā ar 1939 (1,89 milj.) to skaits bija samazinājies
gandrīz par trešdaļu.

1987 - 1991. Awakening. The Baltic Way. Barricades.
Manifestation.

1945 - 1953 Partisan. National Resistance Movement of the Soviet
regime.

1946 - 1950 Collectivization. To create collective farms the
independent farmers are imposed disproportionately high taxes. They leave
homes and move to the cities or join partisans.

1949. Deportation.42 thousand people are deported to Siberia and
the Russian east.

1945. World War II legacy. Ruined cities, industry and
1946.

agriculture. Latvian population is 1.3 million people. Compared to the 1939
(1.89 million) the numbers had fallen by almost a third.

1944. Latvijā kopā PSRS armiju atgriežas
komunistiskā ideoloģija.
1941. Sākas karš starp Vāciju un PSRS. Latviju okupē
Vācijas karaspēks.Latvijā sāk darboties nacistiskā ideoloģija - stāvoklis ir
līdzīgs kā pārējā okupētajā Eiropā. Atklātībā nāk čekistu pastrādātie
noziegumi.

1940. PSRS okupē Latviju. Sākas Baigais gads.
Latvija zaudē neatkarību – pret Latvijas iedzīvotājiem sākas čekas sarkanais
terors. Aptuveni 15,5 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju tiek deportēti uz Sibīriju

1941.

1944. Communistic ideology returns back to Latvia
together with Soviet army.
1941. The outbreak of war between Germany and
the USSR. German army occupies the territory of Latvia. Nazi ideology is
started in Latvia - the situation is similar in the rest of occupied Europe. The
crimes of chekists go public.

1940. USSR occupies Latvia. It is a beginning of horrible years.
Latvia is losing independence – it is the beginning of KGB Red Terror against
Latvian people. About 15,5 thousands of Latvian citizens are deported to
Siberia.

1940.

1939. Sākas Otrais pasaules karš. PSRS un Vācija sadala
Poliju.

1939. Repatriācija. Vācijas valdība organizē Baltijas vāciešu
repatriāciju. Latviju atstāj aptuveni piecdesmit tūkstoši iedzīvotāju.

1935. Trūkst darba roku. Lauksaimniecības darbiem iebrauc
strādnieki no ārzemēm (ik gadus ~40 tūkst.). Pēc Latvijas okupācijas daļa
ārzemju laukstrādnieku paliek uz dzīvi Latvijā.

1920. Kara sekas. Tūkstoši ir krituši kaujas laukos vai

devušies bēgļu
gaitās. Pirms 1. pasaules kara Latvijā dzīvoja 2,55 milj., bet 1920 - 1,6 milj.
iedzīvotāju. 1. pasaules karš latviešu tautai bija otrā lielākā demogrāfiskā
katastrofa pēc Lielā mēra. Latvijas zeme ir sarakta ar tranšejām un pilna ar
nesprāgušu munīciju.
1939.

1918. – 1920. Brīvības cīņas. Cīņas par teritoriju ar

pilsoņu kara
iezīmēm, kas atspoguļoja tā laika naidīgās "balto"—"sarkano" un latviešu –
vācu attiecības.

1939. The beginning of Second World War. USSR and
Germany divided Poland.

1939 Repatriation. German government organizes repatriation of
Baltic Germans. About fifty thousand inhabitants leave Latvia.
1935 There is a lack of workers. Agricultural workers immigrate from abroad
(annually around 40 thousand.). After occupation part of immigrants stays in
Latvia for life.

1920 Consequences of the war. Thousands have been killed
1918.

fighting or in trying to escape from war. Before the first World War II in Latvia
lived about 2.55 million, but in 1920 - 1.6 million people. First World War was
the second largest demographic disaster in Latvia after the great extent.
Latvian land is full of trenches and unexploded ammunition.

1918 – 1920. Fight for Freedom. Battles for territory with the
features civil war, which reflected the relations of „white" - "red" and Latvians Germans.

1918.Tiek pasludināta Latvijas neatkarība.
1918. Līgums. Padomju Krievija un Vācija sadala Latvijas teritoriju
1917. Revolūcija un apvērsums Krievijā.
1914. Pirmais pasaules karš.
Latvijas iedzīvotāji, kā Krievijas impērijas pavalstnieki, tiek iesaistīti karā.
Kara sākumā no Latvijas uz Krieviju izved vairāk nekā 500 Latvijas fabrikas.

1905. – 1907. Revolūcija.
Tūkstoši iedzīvotāju iet bojā, ielikti cietumā, dodas trimdā uz citām
zemēm, tiek izsūtīti uz Sibīriju. Deg muižas un zemnieku mājas, skolas

un biedrību nami.

1904.- 1905. Krievijas – Japānas karš.
1885.Sākas baltiešu rusifikācija. Skolās drīkst lietot tikai
1914.

krievu valodu.

1918 The declaration of independent Latvia.
1918 Contract. Soviet Russia and Germany divide the territory of
Latvia.

1917 The revolution and the overturn in Russia.
1914 The First World War.
Latvian citizens as subjects of the Russian Empire are involved at war. at the
beginning of the War more than 500 Latvian factories are exported to Russia.

1905 - 1907 Revolution.
Thousands of people are killed, put in prison, being refugees in other
countries or are deported to Siberia. Manor s, farmhouses, schools, homes
and societies are being burned down.
1885.

1904 - 1905 Russian - Japanese war.
1885 The beginning of Baltic Russification. Schools use
only the Russian language.

1863 – 1904. Drukas aizliegums.Latgalē un Lietuvā nedrīkst
iespiest grāmatas latīņu alfabētā.

1877. Ieceļošana. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas strauji pieaug
zemnieku ģimeņu ieceļošana no citām Krievijas daļām.

1861. Dzimtbūšanas atcelšana Krievijā. Krievijā
dzimtbūšana bija pieņēmusi savas kroplīgākās formas – zemnieks pilnīgi
beztiesisks. Latvijā par dzimtbūšanu pirmo reizi ziņas atrodamas 1494. g.,
kad Rīgas arhibīskaps noslēdza līgumu ar vasaļiem par bēgļu izdošanu.

1831. 1848. Holēras epidēmija.
1835. 1892. Baku epidēmija.
1841.1844. – 1845. Bads. Daudzi zemnieki apmirst.
1863.

1863 - 1904. Prohibition of printing. Latgale and Lithuania
can’t use Latin alphabet in books and newspapers.

1877 Entry. After the abolition of serfdom the number of peasant
families that immigrate from Russia is growing.

1861 The abolition of serfdom in Russia. Russian farmers
were made completely voiceless. The very first information about serfdom in
Latvia is dated with 1494. When the archbishop signed a contract with the
vassals about the refugee issue.

1831 – 1848. Cholera epidemic.
1835 – 1892. Smallpox epidemic.
1841.1844. – 1845. Famine. Many farmers are dying.
1841.

1840. Sākas izceļošana uz Sibīriju. Daudzi Latvijas
zemnieki dodas uz Sibīrijas brīvajām zemēm.

1822.g. „Latviešu avīzes” Iznāk pirmais nedēļas laikraksts
latviešu valodā

1812.Napoleona armija Latvijā.
Rīgas ieņemšanai Napoleons no sava karaspēka nodala 30000 karavīru
spēcīgu korpusu un atvēl 130 ieroču lielu artilērijas parku. Rīgu ieņemt gan
neizdodas, bet Kurzeme un Zemgale uz pieciem mēnešiem tiek pakļauta.

1795. Kurzeme tiek pievienota Krievijai.Trešā Polijas
dalīšana – Austrijas-Krievijas-Prūsijas vienošanās rezultāts.

1791. Īpaša apmešanās līnija. Ebreji drīkst apmesties tikai
Krievijas rietumu guberņās.
1822.

1840. The beginning of emigration to Siberia. Many
Latvian peasants go to vacant lands of Siberia.

1822 "The Latvian newspaper”. The first weekly newspaper
in Latvia.

1812 Napoleons army in Latvia.
Napoleon sends 30 000 troops to occupy Riga, but occupation of Riga fails,
however Kurzeme and Zemgale are being exposed for five months

1795 Kurzeme is added to Russia. Third Polish division - the
Austrian-Prussian-Russian agreement.

1791 Special base line. Jews are allowed to settle only in the
western Russian provinces.
1812.

1772. Latgale tiek pievienota Krievijas guberņai.
Pirmā Polijas dalīšana – Austrijas-Krievijas-Prūsijas vienošanās rezultāts.

1739. Hernhūtieši. Vidzemē sākas

dievkalpojumi latviešu
valodā.To var uzskatīt par kristietisma sākumu latviešu tautā.

1721. Vidzeme tiek pievienota Krievijai.
1700. - 1721. Lielais Ziemeļu karš. Krievu dragūnu pulki
Latgalē, Vidzemē un Kurzemē lieto "izdedzinātās zemes taktiku". Tiek
iznīcināti ciemi un pilsētas, cilvēki tiek nogalināti vai aizvesti trimdā. Zviedrija
zaudē karu.

1709. - 1711. Lielais mēris.Pēdējā lielā mēra epidēmija Eiropā.
1700. - 1721.

Bada un mēra dēļ Latvijas teritorijā daudzviet iedzīvotāju skaits saruka par 85
- 94 %, bet daudzās vietās Kurzemē nebija neviena iedzīvotāja. Vidzemē
izzuda līvu valoda.

1772 Latgale is added to the Russian provinces.
The first division of Poland - the Austrian-Prussian-Russian agreement.

1739 Herrnhuters. Church services are now in latvian language. It
can be considered as the beginning of Christianity in Latvia

1721 Vidzeme is added to Russia.
1700 – 1721. The Great Northern War. Russian dragoon
regiments in Latgale, Vidzeme and Courland uses "Burned earth tactics". The
destruction of villages and cities, people are killed or taken away into exile.
Sweden loses the war.

1709 – 1711 The Great Plague. The last great plague
1682.

epidemic in Europe. In many parts of territory of Latvia population decreased
by 85 - 94% because of famine and plague, but in many places in Kurzeme
there had left no people at all. Livonian language disappeared.

1682.Ticības bēgļi Latvijā. Bēgot no

vajāšanām Krievijā

vecticībnieki sāk apmesties Latgalē.

1656. – 1660. Pirmais Ziemeļu karš. Zviedrija, Polija un
Krievija pārdala teritorijas. Vietējie iedzīvotāji tiek deportēti no Latgales, viņu
vietā ienāk krievu zemnieki.

1629. Vidzeme Zviedrijas pakļautībā
1629. Polija saglabā Latgali un Kurzemi.
1599. – 1629. Polijas-Zviedrijas karš.Baltijas pārdale .
1588. „Raganu prāvas””
1585. Pirmā grāmata. Pirmā līdz mūsdienām saglabājusies grāmata
latviešu valodā „Catechismus Catholicorum.”

1682. Belief refugees in Latvia.

Fleeing of persecution in

Russia, Old Believers begin to settle in Latgale.

1656 - 1660 First Northern War. Sweden, Poland and Russia
redistribute areas. Local people are deported from Latgale and in their place
come the Russian peasants.

1629. Vidzeme is under Swedish rule.
1629 Poland maintains Latgale and Kurzeme.
1599 - 1629 Polish-Swedish war. Redistribution of
Baltics.
1588 "Witch trials" "
1585. The first book. The first book in latvian that survived to the
1588.

present day - "Catechismus Catholicorum."

1561. Livonija beidz pastāvēt. Polija un Zviedrija sadala
Livoniju. Lai gan Livonijas izveidošanās pamatā bija pagānu pievēršana
kristietībai, kristīgā ticība nekļuva plaši izplatīta. Vietējie pielūdza savu senču
dievus un kristīgos rituālus pildīja formāli, jo kristietība nāca kā uzspiesta
iekarotāju reliģija. Tautai nebija saprotami latīņu teksti un psalmi.

1558. – 1583. Livonijas karš
Livonijas kara laikā Krievijas cars posta Latvijas zemi. Iedzīvotāji tiek mocīti un
nogalināti tik baisos veidos, kādi nav dzirdēti par citiem tirāniem. Gūstā aizved
daudzus tās iedzīvotājus. Kara beigās iesaistās Polija, Lietuva, Dānija un
Zviedrija. Krievija tiek sakauta.

1560. Livonijas karaspēka sagrāve.
Livonija meklē glābiņu padošanās līgumā kādai ārvalstij.
1558.-1583.

1558. Maskavas cariste iebrūk Livonijā.
1561. Livonia stops existing. Poland and Sweden have divided
Livonia. Although the formation of Livonia was based on pagan conversion to
Christianity, the Christian faith did not become widespread. Local people
worshiped their ancestral gods and Christian rituals performed formally, since
Christianity came as conquerors imposed religion. The people did not
understand the Latin texts and psalms.

1558 – 1583. Livonian War. In the time of Livonian war, Czar of
Russia ravages Latvian land. People are tortured and killed in as gruesome
ways that are not heard to be said about other tyrants. Many citizens were
taken as hostages. At the end of the war involved Poland, Lithuania, Denmark
and Sweden. Russia was defeated.

1560. Military debacle of Livonia.Livonia seeks shelter in the
contract about surrender to a foreign country.
1534.

1558. Czar of Moscow takes control of Livonia.

1560. Pirmās skolas zemniekiem luterāņu daļā.
1554. Luterānisma uzvara.
Livonijas landtāgs atļauj ticības brīvību, no daudzām pilsētām katoļi tiek
padzīti, baznīcas un īpašumi konfiscēti.

1524. Svētbilžu grautiņi.
1521. Reformācijas sākums Livonijā.
1501.- 1503. Livonijas karš ar Krieviju.
1481. Livoniju posta Krievijas karaspēks.
1480. Mongoļu jūga beigas Krievijā.
1351. Mēris Livonijā.
1521.

1560. First Lutheran School for farmers.
1554. Victory of Lutheranism.
Livonian Landtag allows freedom of religion, and many cities are banishing
Catholics, but churches and properties are being confiskated.

1524. Destructions of religious icons.
1521. The beginning of the Reformation in Livonia.
1501 – 1503. Livonian war with Russia.
1481. Livonia is being ravaged by Russian troops.
1480. The end of Mongol rule in Russia.
1351. Plague in Livonia.
1351.

1297.– 1330. Rīgas arhibīskapa un Livonijas ordeņa
karš.
1290. Rietumeiropas krustneši 100 gadu laikā
Livoniju ir iekarojuši.
1290. Krustneši pakļauj zemgaļus.
1267. Krustneši pakļauj kuršus.
1260. Krustneši zaudē Durbes kaujā.
Sauszemes ceļš netiek izveidots. Kolonisti no Rietumeiropas uz Livoniju pa
jūru braukt baidās.

1240.

1346. Ordenis nopērk no Dānijas Ziemeļigauniju.
1241. – 1242. Mongoļu sirojumi Rietumeiropā.
1297 – 1330. The war between Archbishop of Riga
and Livonian Order War.
1290. After 100 years Western Crusaders have
conquered Livonia.
1290. Crusaders expose Zemgals.
1267. Crusaders subject courses.
1260. Crusaders lose Durbe battle.
Road link is not established. Settlers from Western Europe afraid to go to
Livonia by sea.

1346. The Order buys the North Denmark.
1241 - 1242. Mongol raids in Western Europe

1240. Krievija nonāk mongoļu jūgā.
1237.Nodibināts Livonijas ordenis.
1236.Saules kauja. Lietuvieši un zemgaļi iznīcina Zobenbrāļu ordeni.
1214.Krustneši pakļauj latgaļus.
1208. Zīlēšanas rezultāts par labu Rietumiem. Latgaļi
prasa saviem dieviem, kuru kristietību pieņemt – Austrumu vai Rietumu.
1236.

1202. Karam pret pagāniem Baltijā nodibināts
Zobenbrāļu ordenis.
1199. Pāvests pasludina krusta karu Baltijā.

1240. Russia is under the Mongol rule.
1237. Establishing of Livonian Order.
1236. Saules Kauja (Battle of Sun). Lithuanians and
Zemgals destroy the Order of the Sword.
1214. Crusaders subject Latgale.
1208. Divination result is in favor for West. Latgalians
ask their gods, which Christianity - East or West- they should take.
1202.

1202. The Order of the Sword is founded for War
against the pagans in the Baltics.
1199. Pope declares a crusade in the Baltic States

1198. Pirmā krustnešu kauja Latvijas teritorijā.
1054. Šķelšanās. Izveidojas Romas un Bizantijas
baznīcas.
1054. Pirmā Rietumeiropas tirgotāju apmetne
Latvijas teritorijā.
1048. Pirmā dāņu baznīca Kurzemē.
1147. Karš pret pagāniem un pareizticīgajiem tiek
pielīdzināts karagājieniem uz svēto zemi.

1198. First Crusader Battle in territory of Latvia.
1054. Cleavage. Forms Roman and Byzantine
churches.
1054. The first trader’s settlement in the West of
Latvia.
1048. The first Danish Church in Kurzeme.
1147. The war against the pagans and the Orthodox
are treated as a crusade to the Holy Land.

No 800. Vikingu laiki. Divās frontēs vairākus gadsimtus Latvijas
teritorijā notiek baltiešu cīņa pret skandināviem un skandināvu vadītajiem
krievu pulkiem.

The Viking times were since year 800. Baltic fight against
Scandinavians and Scandinavian – led Russian regiments took place for many
centuries.
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