
Tēma: Viduslaiku vēsture 

Mērķis: Veicināt izpratni par Rietumeiropas civilizācijas vēsturi viduslaikos, attīstīt 

audzēkņu analītiskās prasmes. 

Tēma 

 

Rietumeiropas periodizācijas īpatnības viduslaikos.                

Lielā tautu staigāšana.                                                            

Eiropas valstis (X – XI gs.).                                                          

Vikingi.                                                                         

Rietumeiropas sabiedrība.                                                                     

Krusta kari.                                                                                     

Rietumeiropas civilizācija vēlajos viduslaikos (XIV – XV gs.). 

Uzdevumi 

 

 Aktualizēt zināšanas par viduslaiku periodizāciju, 

jēdzieniem. 

 Attīstīt prasmes analizēt dažādus vēstures notikumus 

(procesus), kuri varētu iezīmēt viduslaiku sākumu un 

beigas. 

 Pilnveidot prasmes apkopot faktus sava viedokļa 

pamatošanai. 

 Veidot priekšstatu par Lielās tautu staigāšanas radītajām 

izmaiņām Rietumeiropas telpā un sabiedrībā. 

 Pilnveidot prasmes orientēties kartē, saskatīt un raksturot 

teritoriālās un etniskās izmaiņas Rietumeiropas reģionā 

Agrajos viduslaikos. 

 Attīstīt prasmes iegūt informāciju vēstures avotā un 

interpretēt to. 

 Veidot izpratni par Eiropas valstu attīstību X –XI gs., 

izmaiņām Eiropas saimniecībā, pilsētu rašanos. 

 Pilnveidot prasmes orientēties kartē – lokalizēt viduslaiku 

valstis, aktualizēt mūsdienu Rietumeiropas politiskās 

kartes zināšanas, analizēt karti kā vēstures avotu par 

viduslaiku cilvēku priekšstatiem par telpu. 

 Attīstīt prasmes veikt secinājumus. 

 Veidot priekšstatu par vikingu sirojumu, tirdzniecības 

braucienu, jaunu zemju kolonizēšanas cēloņiem, 

virzieniem un vikingu lomu Eiropas un pasaules vēsturē. 

 Apgūt tiešas un netiešas informācijas iegūšanas un 

izvērtēšanas prasmes rakstītajos vēstures avotos. 

 Sniegt ieskatu viduslaiku sabiedrības struktūrā un 

raksturot sabiedrības kārtas. 

 Skaidrot feodālās iekārtas pamatprincipus. 

 Attīstīt jēdzienu definēšanas un lietošanas prasmes. 

 Attīstīt vēstures avotu analīzes prasmes. 

 Veidot izpratni par krusta karu cēloņiem, virzieniem, 

rezultātiem un sekām. 

 Pilnveidot prasmes orientēties kartē – lokalizēt notikumus 

laikā un telpā. 

 Attīstīt analītiskās un argumentēšanas prasmes. 

 



 Rosināt pārdomas par tolerantas attieksmes pret citām 

kultūrām nozīmi. 

 Veidot priekšstatu par Rietumeiropas valstu attīstību, 

krīzēm un nelaimēm sabiedrībā vēlajos viduslaikos. 

Sagaidāmie 

rezultāti 

 

 Zin viduslaiku periodizācijas īpatnības. 

 Prot izskaidrot, lietot jēdzienus, kas raksturo viduslaikus. 

 Prot izvērtēt dažādas viduslaiku periodizācijas 

interpretācijas, paust savu argumentētu viedokli par 

viduslaiku hronoloģiskajām robežām. 

 Izprot Lielās tautu staigāšanas cēloņus, notikumus, 

rezultātus un sekas 

 Orientējas kartē: lokalizē tautas, valstis, raksturo izmaiņas 

Rietumeiropas kartē Agro viduslaiku periodā. 

 Prot iegūt tiešu un netiešu informāciju, izmantojot rakstīto 

vēstures avotu. 

 Izprot izcilas personības lomu vēstures procesos. 

 Izprot Eiropas valstu attīstības tendences X – XI gs., 

valdnieku lomu valstu vēsturē, izvērtē izmaiņas Eiropas 

saimniecībā II g.t. sākumā. 

 Orientējas viduslaiku un mūsdienu Eiropas politiskajā 

kartē. 

 Prot analizēt viduslaiku karti kā vēstures avotu. 

 Veic secinājumus. 

 Ir izpratne par vikingu sirojumu, tirdzniecības braucienu, 

jaunu zemju kolonizēšanas cēloņiem, virzieniem, kā arī 

vikingu lomu Eiropas un pasaules vēsturē. 

 Prot iegūt un izvērtēt tiešo un netiešo informāciju no 

rakstītajiem vēstures avotiem. 

 Ir priekšstats par viduslaiku sabiedrības struktūru, kārtām. 

 Izprot viduslaiku sabiedrības būtību, attiecību sistēmas 

specifiku. 

 Izprot laicīgās un garīgās varas būtību un izpausmes 

viduslaiku Eiropā. 

 Lieto vēstures jēdzienus sava viedokļa argumentēšanā. 

 Prot strādāt ar rakstītu tekstu un vizuālo materiālu, veikt 

avotu analīzi, apkopot tiešo un netiešo informāciju, veikt 

pamatotus secinājumu. 

 Nosauc un raksturo Krusta karu cēloņus, virzienus, 

rezultātus un sekas. 

 Orientējas kartē: parāda krusta karu virzienus. 

 Prot iegūt tiešu un netiešu informāciju vēstures avotā. 

 Prot izvērtēt notikumu, argumentēti izteikt savu viedokli. 

 Izprot tolerantas attieksmes pret citām kultūrām nozīmi. 

 Ir izpratne par Rietumeiropas valstu attīstību, krīzēm un 

nelaimēm vēlajos viduslaikos. 

 Prot analizēt attēlu. 

 Raksturo Rietumeiropas valstis vēlajos viduslaikos. 

 



Jēdzieni 

 

Viduslaiki. Lielā tautu staigāšana. Barbari. Rāte. Cunfte. Ģilde. 

Šrāga. Hanza. Kārta. Garīdznieki. Mūki. Pāvests. Bruņinieki. 

Zemnieki. Pilsētnieki. Meistars. Māceklis. Zellis. Feods. 

Feodālisms. Vasalis. Senjors. Barons. Grāfs. Hercogs. Katoliskā 

baznīca. Pareizticīgā baznīca. Musulmaņi. Rekonkista. 

Bruņinieku ordeņi. 

Paņēmieni un 

metodes 

 

PowerPoint prezentācija. Kartes. Attēli. Vēstures avotu fragmentu 

analīze, lai veidotu priekšstatu par Viduslaiku sabiedrību un 

domāšanas veidu. Sabiedrība un kristietība. Kultūru mijiedarbība. 

Pārbaudes 

forma 

 

Darbs ar dokumentiem, kuru analīze palīdz novērtēt audzēkņu 

kritisko domāšanu un orientēšanos terminos. Dokumentu kritiska 

izvērtēšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


