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14. novembrī, īsi pirms valsts svētkiem, tiks 

organizēta ekskursija vecāko (9.-12.) klašu 

skolēniem par valsts pārvaldi un varu Latvijā   
Vai zinājāt, ka: 

- Agrāk tikai  reizi gadā, septembrī  no Rātsnama balkona tika nolasīti jaunākie 
likumi? 

- Rīgas pilī kā Krievijas ģenerālgubernatora kancelejas vadītājs strādāja izcilais krievu 
fabulists Ivans Krilovs? 

- Finanšu ministrijas ēka uzcelta uz veseliem trīs Vecrīgas  senajiem kvartāliem? 
- Agrāk Ministru kabineta (Tiesu pils) ēkas vietā atradās Ravelīna laukums un Mazais 

Vērmanes dārzs? 
- Līdz ar Zemkopības ministrijas tagadējo ēku 1965.gadā tika plānots izveidot 

augstceltņu grupu un radīt Citadelē valdības centru? 
-  

 
 
 
 

Ekskursijas maršrutā dalībnieki  gūs 
izpratni, kā organizēta vara Latvijā, kādi 
uzdevumi ir valsts un pašvaldību 
iestādēm, redzēs pārvaldes institūciju 
ēkas, kā arī caur stāstiem un 
vēsturiskiem notikumiem  uzzinās par  
ēkām - arhitektūras un vēstures 
pieminekļiem Vecrīgā un Rīgas centrā, 
kurās atrodas ar valsts un pašvaldību 
varu saistītas institūcijas (Valsts 
prezidents, Saeima, ministrijas, tiesu 
vara, Rīgas pašvaldība, u.c.) vai kuras 
saistītas ar valsts varas attīstību 
Ekskursijas laikā būs jautājumu viktorīna 
un spēle. Ekskursijas pieejamas latviešu, 
angļu un krievu  valodās. 

Pamatmaršruts:   1.Rātslaukums – 2.Rātsnams – 3.Doma laukums - 4.Radio ēka – 
5.Finanšu ministrija – 6.LR Saeimas ēka, Jēkaba 11 – 7.Pils laukums- 8.Rīgas Pils – 
9.Latvijas Banka - 10.Nacionālais teātris – 11.Ārlietu ministrija – 12.Kultūras ministrija – 
13.Aizsardzības ministrija – 14. Esplanāde – 15.Tieslietu ministrija, Ministru kabinets – 
16.Apgabaltiesa - 17.Brīvības piemineklis.  
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Kādēļ  ir jāstāsta un jāzina par valsti, tās 
varu un institūcijām? 

Francijas karalis Luijs XIV varēja teikt: “L’etat 
c’est moi“ (Valsts tas esmu es), jo absolūtās 
monarhijas valsts realitātē valdnieks tika  
identificēts ar valsti. Valsts suverēnās varas 
nesējs demokrātiskās valstīs, arī Latvijā, ir 
tauta, kura varu deleģē vēlēšanu ceļā. Varas 
dalījuma princips, valsts un pašvaldību 
funkciju atšķirības,  kā arī valsts pārvaldes 
risināmo jautājumu  plašums un dziļums ir 
ietverts ekskursijas maršrutā, kas aptver tikai 
nelielu daļu no varas institūcijām, taču tajā 
pašā laikā  spēj izveidot  labu priekšstatu par 
valsts varas sistēmu un tās vēsturisko 
attīstību Latvijā.  

 
 

 

 

 
 

Lai veicas! 
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