
Mācību priekšmets ,,Latvijas un pasaules vēsture” 

Tēma: Eiropa un Latvija vēlajos viduslaikos 

 

Uzdevumi zināšanu nostiprināšanai 

 

Sasniedzamais rezultāts: izglītojamais spēj izskaidrot galvenos politiskos, ekonomiskos un kultūras 

procesus Eiropā un Latvijas teritorijā 14. – 15.gs. 

Izmantojamie avoti: V. Klišāns. Vēsture vidusskolai II daļa; uzdevumi.lv (virtuālā skola – vēsture) 

Vērtēšana notiek izmantojot i vai ni.  

Ieskaitīts” - „i” - izglītojamais saņem, ja mācību saturu apguvis atbilstoši noteiktajiem sasniedzamajiem 

rezultātiem 50%- 100% apjomā. 

  

Darba autors______________________________________________________ 

 

1. uzdevums. Papildiniet tekstu, izmantojot informāciju 20. – 23.lpp. 

 

14.gadsimtā Eiropu sāka piemeklēt  visdažādākās likstas. Viena no nelaimēm bija____________, ko 

izraisīja pārtikas trūkums. Bija vērojamas klimata izmaiņas: laiks kļuva _______________ un 

________________. Ap _______.g. Eiropu piemeklēja vislielākā nelaime -  epidēmija, ko apzīmēja 

______________________. Bads un slimības ietekmēja cilvēku dzīvi, garīgo un materiālo kultūru. 

Daudzviet Eiropā sāka vajāt_____________, kuru kopienas pastāvēja Rietumeiropā. Vardarbība  

14.gs. izpaudās arī daudzajos nabadzīgo pilsētnieku un zemnieku sacelšanos laikā. Lielākās no tām 

bija franču zemnieku sacelšanās , kas pazīstama ar nosaukumu ________________. 

 

 

2. uzdevums. Nosauciet Simtgadu kara cēloņus, gaitu un rezultātus,  izmantojot informāciju 30. – 

31.lpp. 

 

1. kara norises gadi:_______________________________________________ 

2. karojošās valstis:_______________________________________________ 

 

3. kara cēloņi:  

1)________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2)_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Kara gaita:______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Kara rezultāti:___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



3.uzdevums. Minētajām vēsturiskajām personām pierakstiet atbilstošā skaidrojuma burtu, 

izmantojot informāciju 30. – 41.lpp. 
(Uzmanību, otrajā stabiņā minētie skaidrojumi ir vīriešu dzimtē un to skaits ir par vienu lielāks!) 

      

1. Filips IV  

   Skaistais  

  A Lietuvas lielkunigaitis 

2. Margarēte I 

 

 B Osmāņu sultāns  

3. Kārlis IV  

   Luksemburgs  

 C Mongoļu lielhans  

4. Aleksandrs    

    (Ņevskis)  

 D Novgorodas kņazs, Vladimiras 

lielkņazs   

5. Ivans III 

 

 E Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas 

valdnieks   

6.Vītauts  

   (Dižais)  

 F Čehijas karalis, Vācijas ķeizars   

7. Suleimans I  

   (Lieliskais) 

 G Francijas karalis  

H Maskavas lielkņazs 

    

 

 

4.uzdevums  

Izpētiet karti un ierakstiet tajā tālāk minēto valstu un valstu savienību nosaukumu kārtas numurus!

   

1 – Livonija un Prūsija, 2 – Lietuvas lielkunigaitija, 3 – Maskavas-Vladimiras lielkņaziste, 4 – Novgorodas 

republika, 5 – Polijas karaliste, 6 – Svētās Romas impērija, 7 – Zelta orda, 8 – Osmāņu valsts, 9 – Ungārijas 

karaliste, 10 – Francija, 11 – Kastīlija, 12 – Aragona, 13 – Kalmāras ūnija.  

    

Eiropa 15.gadsimtā 

 

 



5.uzdevums. Valstis, no kurām jāizvēlas  - Lietuvas lielkunigaitija, Osmaņu impērija, Maskavas lielkņaziste, 

Livonija, Vācija (Svētā Romas impērija), Mongoļu impērija, Francija, Spānija, Dānija, Anglija 

Uzrakstiet, kurām vēlo viduslaiku valstīm bija raksturīgas aprakstītās pazīmes!      

Pazīmes Valsts 

Militārā un diplomātiskā ceļā pakāpeniski tika pakļautas un pievienotas 

kaimiņu kņazistes, tika pārņemti gan tatāru ordas pārvaldes, gan Bizantijas 

politiskās kultūras un ideoloģijas elementi un simboli.       

 

Valsti dibināja Āzijas izcelsmes klejotāji, kas bija pieņēmuši islāmu. Ar laiku 

viņu islāmiskajā valstī tika integrēti daudzi Mazāzijas iedzīvotāji, kuru lielākā 

daļa no kristietības pārgāja musulmanismā. Izdevās pakļaut lielāko daļu 

Balkānu un pat aplenkt Vīni.              

 

Milzīgās impērijas teritorijas iekšēji nebija saistītās ne ekonomiski, ne politiski 

un kulturāli, turpinājās politiskā sadrumstalotība. Imperatoru jeb ķeizaru 

ievēlēja impērijas iekšienē esošo varenāko valstiņu valdnieki.         

 

Valsts teritorijā notika ilgstoša karadarbība, kas sekmēja karaļa varas 

pieaugumu un centralizācijas procesu. Karam beidzoties, bija izveidojusies 

spēcīga centralizēta monarhija ar Valuā dinastiju priekšgalā.      

 

Lielvalsts valdnieki, politiskā elite un daļa iedzīvotāju līdz 14.gs. beigām bija 

pagāni. Valsts sekmīgi atvairīja krustnešu iebrukumus.  Iekšējās politiskās 

cīņas pakāpeniski vājināja valdnieka centrālo varu, valsts sāka pārvērsties par 

muižnieku republiku.   

 

Valsts sākumi saistīti ar rekonkistu – teritoriju atkarošanu no musulmaņiem-

mauriem. Valsts radās apvienojoties Kastīlijai un Aragonai, bet nostiprinājās 

līdz ar absolūtās monarhijas veidošanos un Amerikas iekarošanu.       

 

 

6. Izskaidrojiet dotos terminus, izmantojot informāciju  30. – 43.lpp. 

 

Aviņonas gūsts            

              

      ________________________________________________ 

 

Kalmāras ūnija            

              

     ______________________________________________________ 

 

Kuļikovas kauja            

              

      ________________________________________________ 

 

Kosovas kauja             

              

     ______________________________________________________ 

 

Kazaki              

              

     ______________________________________________________ 

 

«Trešā Roma»             

              

     ______________________________________________________ 

 

Naudas rente             

              

     ______________________________________________________ 

 



Kūrfirsts             

              

     ______________________________________________________  

  

Klaušu muiža             

              

     ______________________________________________________ 

 

Smoļinas kauja            

              

      ________________________________________________ 

 

7. uzdevums. V. Klišāns. Vēsture vidusskolai II daļa 43.lpp.   2.uzdevums 

 

Dzimtbūšana Livonijā 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mācību priekšmets ,,Latvijas un pasaules vēsture” 

Tēma: Latvijas administratīvais dalījums 16.-18.gs. 

 

Uzdevumi zināšanu nostiprināšanai 

 

Sasniedzamais rezultāts: spēj praktiski izmantot kartes, komentēt faktus, analizēt piedāvātās situācijas. 

Vērtēšana notiek izmantojot i vai ni.  

Ieskaitīts” - „i” - izglītojamais saņem, ja mācību saturu apguvis atbilstoši noteiktajiem sasniedzamajiem 

rezultātiem 50%- 100% apjomā. 

 

Darba autors______________________________________________________ 

 

1. Ieraksti vajadzīgo informāciju: 

 

a) Livonijas karš _____ - ______  (norises gadi), karojošās valstis ___________, _____________________, 

__________________, ____________________. Nozīmīgākā kauja ________________ 

(nosaukums),_______(gads).  

 

Kara rezultāti: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

Atzīmē kontūrkartē Latvijas teritoriālo iedalījumu pēc kara: 

 

 
 

Komentārs ( kādai valstij piederēja katra administratīvā vienība):________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

b) Poļu - zviedru karš _____ - ______  (norises gadi), karojošās valstis ___________, __________________. 

Nozīmīgākā kauja ________________ (nosaukums),_______(gads).  

 

Kara rezultāti: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

Atzīmē kontūrkartē Latvijas teritoriālo iedalījumu pēc kara: 

 
 

 

Komentārs ( kādai valstij piederēja katra administratīvā vienība):________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

c) Ziemeļu karš _____ - ______  (norises gadi), karojošās valstis ___________, _____________________. 

Nozīmīgākā kauja ________________ (nosaukums),_______(gads).  

 

Kara rezultāti: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Atzīmē kontūrkartē: a) Latvijas teritoriālo iedalījumu pēc 1795.g., b) 3 pilsētas: 

 

Komentārs:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

c)Kas notika šajā gadā? 

1) 1561 ________________________________________________________ 

 

2) 1629 ________________________________________________________ 

 

3) 1721 ________________________________________________________ 

 

4) 1795 _______________________________________________________ 

 

d) Kāda administratīvā vienība pastāvēja šajā laika posmā Latvijas teritorijā? 

 

1. 1629 – 1721 –  

 

2. 1561 – 1629 –  

 

3. 1561 – 1795 –  

 

4. 1629 – 1772 -  

 

 

 


