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• 1940.16.06. – PSRS iesniedz ultimātu Latvijas 
valdībai – nomainīt valdību, ielaist papildu 
PSRS karaspēku. 

• 1940.17.06. – Latvijā ienāk PSRS karaspēks. 
Sākas padomju okupācija. 



• 1940.g.20.06 -tiek izveidota jauna 
valdība, kuras priekšgalā –  

Augusts Kirhenšteins 
 

 

 

 

 

 



• 1940.g.14.-15.07. – notiek 
nelikumīgas Saeimas vēlēšanas 

 



1940.g.21.07. – nodibina LPSR -Latvijas 
padomju sociālistisko republiku 

1940.5.08. Latviju iekļauj (inkorporē) PSRS sastāvā. 
1940.21.08. pieņem LPSR Konstitūciju jeb 
pamatlikumu. 



Padomju okupācijas 
režīms Latvijā 
(1940.17.06. – 
1941.22.06.) 

«BAIGAIS GADS»: 



Nacistu 
režīms 
Latvijā 

(1941.22.06. 
– 

1945.08.05.) 



Latvija PSRS sastāvā 
(1945.- 1991.) 

• Pēc Otrā pasaules kara Latvija atkal nonāk 
PSRS kontrolē. 

• Politiskā, ekonomiskā un kultūras dzīve tiek 
pārveidota pēc PSRS parauga. 

• Komunistiskā partija – vienīgā atļautā, kas no 
Maskavas kontrolēja visu valsts dzīvi. 

• Notika īpašuma nacionalizācija. 



PSRS (PADOMJU SOCIĀLISTISKO 
REPRBLIKU SAVIENĪBA) 

(1922. – 1991.) 



Iedzīvotāju izsūtīšana 



Izmaiņas laukos 

• Zemnieku saimniecību vietā tika organizēti 
kolhozi. 

• Lauku viensētas panīka. 

• Tika būvēti kolhozu ciemati. 

• Kolhozu izveides mērķis – apgādāt pilsētas ar 
pārtiku un kontrolēt lauku iedzīvotājus. 



 Kolhoza ciemats 



Rūpniecības attīstība 

• Pilsētās cēla jaunas rūpnīcas, kurām izejvielas 
piegādāja no PSRS. 

• Strādniekus aicināja uz Latviju no Krievijas, 
Ulrainas, Baltkrievijas un citām PSRS 
republikām. 

• Sāka trūkt dzīvokļu. Būvēja tipveida namus, lai 
vispirms nodrošinātu ar dzīvokļiem 
iebraucējus. 

 



• Latvijā ražoja radioaparātus, vilcienus, 
tramvaju vagonus, mikroautobusus, mopēdus, 
veļas mazgājamās mašīnas u.c. 











• 1966.gadā tika uzcelta Pļaviņu HES, kā 
rezultātā tika appludināta gleznaina vieta pie 
Daugavas – Staburaga klints 



Dzīve padomju Latvijā 











PSRS ģenerālsekretāri 

• V.I.Uļjanovs – Ļeņins 

 (1922.-1924.) 

 

• J.V.Džugašvili – Staļins 

   (1924.-1953.) 

 

• Ņ.S.Hruščovs 

 (1953.-1964.) 



 
 
 
 

• L.I.Brežņevs 

   (1964.-1982.) 

 

 

• J.V.Andropovs 

    (1982.-1984.) 

 

 

• K.U.Čerņenko 

    (1984.-1985.) 



 

• M.S.Gorbačovs  

     (1985.-1991.) 

 

 

• Viņš uzsāka perestroikas (pārbūve)politiku, 
kur viens no pamatelementiem bija glasnostj 
(atklātība). Pēc tam sākās PSRS sabrukums. 



Laika līnija 

• 1940.gada jūnijs –  

• PSRS ultimāts, SA ienākšana Latvijā, okupācijas 
sākums 

• 1940.gada 5.augusts –  

• Latvija tiek iekļauta PSRS 

• 1941.gada 13.-14.jūnijs – 

• cilvēku izsūtīšana no Latvijas 



• 1941.gada jūlijs – 1945.gada 8.maijs – 
• Nacictiskās Vācijas okupācijas laiks Latvijas 

teritorijā 
• 1949.gada 25.marts –  
• cilvēku izsūtīšana no Latvijas 
• 1949.-1950. – 
• kolektivizācija laukos 
• 1955.-1985. – 
• pārspīlēta rūpniecības attīstība 
• 1985. –  
• komunistiskā režīma sabrukuma sākums, Mihaila 

Gorbačova nākšana pie varas PSRS («pārbūve», 
«atklātība») 


