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• Etniskie procesi Latvijā: 

Latviešu tauta ir Latvijas Republikas 
pamatnācija, kas veidojusies no 13.-16.gs., 
sajaucoties četrām baltu tautībām: kuršiem, 
zemgaļiem, sēļiem, latgaļiem un lībiešiem 
(līviem). 

 



Senlatvijas valdnieki 13.gs.1.pusē 



13.gs. – krusta kari Latvijas teritorijā 

 



• Pēc krusta kariem 13.gs.beigās Latvijas 
teritorija nonāk vācu krustnešu rokās. 

• Lielākās kaujas Latvijas teritorijā: 

 -Saules kauja 1236.gads; 

 -Durbes kauja 1260.gads. 

• Latvijas teritorija kopā ar Igaunijas teritoriju 
tiek iekļauta teritoriālā veidojumā - Livonijā 



Livonija (13.-16.gs) 
 



Reformācija 
• 1522 Sv. Pētera baznīcā Rīgā Andreass Knopkens sāk sludināt Lutera 

reformācijas idejas. 
• 1523 M. Luters uzraksta savu pirmo vēstījumu rīdziniekiem. 
• 1524 Notiek svētbilžu grautiņš Rīgā. 
• 1525 Livonijas ordeņa mestrs Volters von Pletenbergs pasludina ticības 

brīvību Rīgā, atļauj pilsētai pārņemt arhibīskapa īpašumus. 
• 1525 Lībekas katoliskā rāte konfiscē mucu ar luteriskiem rakstiem vācu, 

igauņu un latviešu valodā, kurus bija domāts sūtīt uz Rīgu. Tās ir ziņas par 
pirmo drukāto tekstu latviešu valodā. 

• Ap 1530 Rīgas latviešu draudzes mācītājs Nikolajs Ramms pārtulko latviski 
dievkalpojumiem nepieciešamos tekstus. Tie ir vecākie teksti latviešu 
valodā. 

• 1554 Valmieras landtāgs pasludina ticības brīvību Livonijā. 
• 1555 Livonijas ordenis paraksta Augsburgas ticības mieru. Ar šo līgumu 

Lutera mācība Vācijā tika atzīta par likumīgu un stājās spēkā pavisam jauna 
kārtība ticības lietās. Katrs zemes valdnieks bija tiesīgs izlemt, kurai reliģijai 
pievienosies tā pavalstnieki. 

• 1585 Tiek iespiesta pirmā grāmata latviešu valodā. Viļņā izdoto katoļu 
katehismu tulkojis Valmieras un Rīgas mācītājs Ertmanis Tolgsdorfs. 



Livonijas kara (1558.-1583.)sekas 

 



Pēc Livonijas kara: 

• Latvijas teritorija pa Daugavas upi tiek 
sadalīta divās daļās: 

 1)Daugavas kreisajā krastā tiek izveidota 
Kurzemes un Zemgales hercgiste (tā ir daļēji 
atkarīga no Polijas-Lietuvas valsts) 

 2)Daugavas labajā krastā tiek izveidota 
Pārdaugavas hercogiste (tā ir pilnīgi atkarīga 
no Polijas-Lietuvas valsts) 

 



Hercogs Jēkabs ir ievērojamākais 
Kurzemes un Zemgales hercogistes 
hercogs. 

 

 



Hercogs Jēkabs Ketlers 

• Jēkabs Ketlers bija Kurzemes un 
Zemgales hercogs. Valdīja 40 gadus — 
no 1642. līdz 1682. gadam. Viņš tiek 
uzskatīts par ievērojamāko Kurzemes un 
Zemgales hercogu.  

• Dzimis: 1610. gada 28. oktobrī, Kuldīgā 
• Miris: 1682. gada 1. janvārī, Kuldīgā 
• https://www.youtube.com/watch?v=ULsTvpN3lD

c&list=PL7FF2B7DAB19182D2&index=7 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ULsTvpN3lDc&list=PL7FF2B7DAB19182D2&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ULsTvpN3lDc&list=PL7FF2B7DAB19182D2&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ULsTvpN3lDc&list=PL7FF2B7DAB19182D2&index=7


Tobago sala (viena no Kurzemes un 
Zemgales hercogistes divām kolonijām) 



Svētā Andreja sala Gambijas upes grīvā 
(otra no Kurzemes un Zemgales hercogistes 

divām kolonijām) 



POĻU-ZVIEDRU KARA SEKAS (1600.-1629.) 

 



Pēc poļu-zviedru kara: 

• Vidzeme nonāk Zviedrijas rokās; 

• Kurzemes un Zemgales hercogiste joprojām 
paliek daļējā Polijas-Lietuvas atkarībā; 

• Latgale joprojām atrodas pilnīgā Polijas-
Lietuvas atkarībā. 



Ziemeļu kara (1700.-1721.) kara (Nīstades miera 
līgums 1721.g.) sekas 

 



Ziemeļu kara sekas: 

• 1710.gadā Vidzeme nonāk Krievijas rokās; 

• 1772.gadā Latgale nonāk Krievijas rokās; 

• 1795.gadā Kurzeme un Zemgale nonāk 
Krievijas rokās. 

 



Pēteris I 
 



APGAISMĪBA 

Garlībs Merķelis  

(1769. — 1850.) 

«Latvieši,  

sevišķi Vidzemē, filozofiskā  

gadsimteņa beigās» 

 



• Apgaismība bija filozofiskās domas attīstības 
posms Eiropā, kas radās 18.gadsimtā un 
ievērojami ietekmēja tā laika izglītotās 
aprindas. 

 



Dzimtbūšanas atcelšana 

• 1817.gads – Kurzemē 

• 1819.gads – Vidzemē 

• 1861.gads – Latgalē  

Dzimtbūšanas atcelšanas rezultātā zemnieki 
atguva personas brīvību. 



JAUNLATVIEŠI (19.gs. 50.-60.gadi)- pirmā 
latviešu tautas nacionālā atmoda 

• Tērbatas universitāte, kur studēja daudzi jaunlatvieši 

• 1862.g. «Pēterburgas avīzes» 

• 1868.g. Rīgas Latviešu biedrība 

• 1869.g. Ādolfs Alunāns iestudē pirmo latviešu lugu 
«Pašu audzināts» 

• 1873.g. Pirmie vispārējie latviešu dziedāšanas svētki 

• 1878.g. Krišjānis Barons sāk sistematizēt latviešu 
tautasdziesmas 

• 1888.g. Tiek izdots Andreja Pumpura eposs «Lāčplēsis» 



Krišjānis Valdemārs Juris Alunāns   Atis Kronvalds 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krišjānis Barons   Dainu skapis   Dainu skapis 
     
 
 
 
 
    
 

   JAUNLATVIEŠI    



Jaunā strāva (19.gs.beigas) 

• Marksa ideju piekritēji.  

Marksisms bija vācu filozofa un ekonomista 
K.Marksa teorija par komunistisko sabiedrību, 
kura balstīta uz sociālo vienlīdzību un 
sabiedrisko īpašumu. 

• Jaunstrāvnieki bija pret carisko Krieviju.  

• Savas idejas viņi izplatīja laikrakstā „Dienas 
Lapa”, kas sāka iznākt 1886. gadā. 



Jaunā strāva 
 Rainis     Aspazija 

(Jānis Pliekšāns)   (Elza Rozenberga) 

 

 

    

   Pēteris Stučka 

 

 



1905.gada revolūcija 

• 1905.gada 9.janvāris – «Asiņainā svētdiena» 
Pēterburgā 

• 1905.gada 13.janvāris – revolūcijas sākums Rīgā 
 
 
 

 
 
1905. gada piemineklis Rīgā,    1905. gada revolūcijai veltīts  
netālu no 13. janvāra demonstrantu   cilnis Brīvības piemineklī 
apšaušanas vietas Daugavmalā 

 



Pēc 1905.gada revolūcijas: 

• Krievijas cars paliek tronī; 

• Krievijā tiek ieviesta Konstitūcija; 

• Krievijā tiek izveidots parlaments – Valsts 
Dome. 



Pirmais pasaules karš (1914.-1918.) 

• Latviešu strēlnieki 

 

 
 

Piemineklis "Nāves salā"      Latviešu strēlnieki  Tīreļpurva   

Kritušajiem   ierakumos 



Lielākās kaujas 

• Kaujas Nāves salā (teritorija Daugavas kreisajā 
krastā pretī Ikšķilei)  

 1916.gada marts – oktobris 

• Ziemassvētku kaujas (teritorija starp Babītes 
ezeru un Olaini – Tīreļpurvā) 

1916.gada 23. – 29.decembris (pēc vecā stila)vai 

1917.Gada 5. – 11.janvāris (pēc jaunā stila) 

 



Kalendārs 
• Jūlija kalendārs (vecais stils) bija reformēts romiešu kalendārs, kuru 

45.gadā p.m.ē. ieviesa Jūlijs Cēzars. Kalendāru izveidoja astronoms 
Sosigēns. Viņš par pamatu ņēma tropisko gadu (Tas ir laika intervāls starp 
diviem sekojošiem momentiem, kuros patiesās Saules centrs šķērso 
pavasara punktu. Šajā laikā Zeme vienu reizi apgriežas ap Sauli.) (365,2422 
dienas), noapaļojot to līdz 365,25 dienām. Gads tika sadalīts 12 mēnešos, 
un parastā gada garums bija 365 dienas (īsais gads). Viena uzkrājusies 
diena ik pēc četriem gadiem tika pielikta februārī (garais gads). 

• Tā kā Jūlija kalendārs ir par 11 minūtēm un 14 sekundēm garāks par Saules 
gadu, tad tas pakāpeniski atpalika no gadalaiku maiņas (128 gadu laikā par 
1 dienu). 16.gadsimtā šī starpība jau bija 9 diennaktis. Katoļu baznīca sāka 
uztraukties, ka baznīcas svētki tiek svinēti nepareizās dienās. Pāvests 
Gegors XIII 1582.gadā izdeva pavēli par kalendāra reformu, kas nedaudz 
samazināja gada garumu. To nosauca par Gregora kalendāru un līdz ar to 
tas kļuva par jauno stilu, bet Jūlija kalendārs — par veco stilu. Jauno 
kalendāru visās zemēs nepieņēma uzreiz. Piemēram, Krievijā veco 
kalendāru lietoja vēl līdz 1918. gadam. Mūsdienās Jūlija kalendāru vēl 
joprojām izmanto vairākas pareizticīgās baznīcas (krievu, serbu u.c.). 

 



Vācieši ienāk Latvijā 1915.gada pavasarī, ieņem Kurzemi 
un Zemgali. 



Vācieši ieņem Rīgu 1917.gada 
3.septembrī 



Vācieši ieņēmuši Vidzemi un Latgali 
(1918.gada februāris) 



Latvijas valsts nodibināšana – 
1918.gada 18.novembis 

• Fotogrāfs – Vilis Rīdzenieks (vienīgās 
fotogrāfijas autors) 

 



Jānis Čakste    Kārlis Ulmanis 

(Tautas padomes priekšsēdētājs)  (pirmais ministru prezidents) 

 

 

 

 

 

 

  Zigfrīda Anna Meierovics    

   (pirmais ārlietu ministrs) 



Brīvības cīņas (1919.-1920.) 
 

• 1918. g. 22. novembris – padomju Krievijas 
Sarkanās armijas ienākšana Latvijā. 

•  1919. g. 1. janvāris – O. Kalpaku ieceļ par 
latviešu vienību pirmo virspavēlnieku. 

• 1919. g. janvāris – Latvijas Pagaidu valdība ar 
K.Ulmani priekšagā atstāj Rīgu, dodas uz 
Jelgavu, tad uz Liepāju. 

 



Oskars Kalpaks – pirmais Latvijas 
armijas komandieris 

 



• 1919. g. janvāris – 1919. g. maijs – P.Stučkas 
padomju valdības pastāvēšanas laiks. 

• 1919. g. 14. februāris – par Rietumkurzemes 
karaspēka (tajā ietilpst gan latvieši, gan 
vācieši) pavēlnieku ieceļ vācu ģenerāli grāfu 
Rīdigeru fon der Golcu. 

• 1919. g. marts – Rietumkurzemes karaspēks 
sāk vispārēju uzbrukumu padomju Krievijas 
armijai. 

 



Rīdigers fon der Golcs 
(1865.-1946.) 

 



• 1919. g. 6. marts – krīt O. Kalpaks, viņa vietā 
J. Balodis. 

• 1919. g. 16. aprīlis – vācieši rīko apvērsumu 
Liepājā. (Apvērsums neizdodas, Ulmaņa 
valdība paslēpjas uz angļu karakuģa 
«Saratov») 

• 1919. g. 11. maijs – vācieši izveido savu 
valdību ar A. Niedru priekšgalā. 

 



Jānis Balodis 
(1885. – 1965.) 

 



Kuģis «Saratov» 

 



2.11. 1919. g. maijs – Latvijā vienlaicīgi 
patāv 3 valdības: 

 
• K. Ulmaņa Pagaidu valdība 

 

• P. Stučkas Padomju valdība 

 

• A. Niedras provācu valdība 

 



Pēteris Stučka 
(1865. – 1932.) 

 



Andrievs Niedra 
(1871. – 1942.) 

 



• 1919. g. 22. maijs – Rīga tiek atbrīvota no SA. 

• 14. 1919. g. jūnijs – notiek pirmās sadursmes 
starp vāciešiem un latviešu – igauņu 
vienībām pie Cēsīm. (Cēsu kaujas) 

• 15. 1919. g. 3. jūlijs – starp vāciešiem un 
latviešiem pie Rīgas Strazdumuižā noslēgts 
pamiers, kurš paredz, ka Golca karaspēkam 
jāatstāj Latvija. 

 

 



Bermontiāde: 
(1919.gads) 

3.1. Lai apmānītu Antantes valstis un paliktu 
Latvijā, vācieši: 

• nomaina armijas nosaukumu no 
Rietumkurzemes armijas uz Rietumkrievijas 
brīvprātīgo armiju; 

• par šīs armijas virspavēlnieku ieceļ 
Bermontu-Avālovu. (Šo armiju joprojām 
komandē Rīdigers fon der Golcs) 

 



Bermonts 
(1877. – 1973.) 

 



• 1919. g. 8. oktobris – sākas Bermonta 
vadītās armijas uzbrukums Rīgai. 

• 1919. g. 11. novembris – Lāčplēša 
diena– Pārdaugavas atbrīvošana no 
bermontiešiem. 

• 1920. g. 11. augusts – noslēgts Latvijas 
un padomju Krievijas miera līgums. 



11.novembris – Lāčplēša diena 

• Lāčplēsis ir mūsu tautas spēka simbols, 
latviešu nepiepildīto ilgu un cerību zīme.  

• 11.Novembris Latvijā tiek atzīmēts kā 
Varoņu piemiņas diena jeb Lāčplēša 
diena. 

• Šajā pašā dienā tika ierosināts dibināt  
LR augstāko militāro apbalvojumu –
Lāčplēša kara ordeni. Lāčplēša kara 
ordeņa devīze – “Par Latviju!” ūsu tautas 
spēka un nespēka simbols, latviešu nepiepildīto ilgu un cerību zīme.  

11.Novembris Latvijā tiek atzīmēts kā Varoņu piemiņas diena jeb Lācplēša diena. 
Šajā pašā dienā tika ierosināts dibināt  arī LR augstāko militāro apbalvojumu –Lāčplēša kara ordeni. Lāčplēša kara ordeņa devīze – “Par Latviju!”  
bols, latviešu nepiepildīto ilgu un cerību zīme.  
11.Novembris Latvijā tiek atzīmēts kā Varoņu piemiņas diena jeb Lācplēša diena. 
Šajā pašā dienā tika ierosināts dibināt  arī LR augstāko militāro apbalvojumu –Lāčplēša kara ordeni. Lāčplēša kara ordeņa devīze – “Par Latviju!”  

 





Latvijas valsts neatkarības laiks 
(1920.-1940.) 

• 1920.gada 1.maijs – Latvijas Satversmes 
sapulces pirmā sēde. 

• 1922.gada 15.februāris – Latvijas Satversmes 
pieņemšana. 

• 1920.gads līdz 1934.gads – parlamentārisma 
periods Latvijā. 

• 1934.gada 15.maijs – Kārļa Ulmaņa veiktais 
valsts apvērsums. 



• 1934.gads līdz 1940.gads – autoritārisma 
periods Latvijā. 

• 1935.gada 18.novembris – Brīvības 
pieminekļa atklāšana (tēlnieks Kārlis Zāle) 

• Agrārā reforma 

(Latvijas pilsoņiem tiek 

dotas tiesības iegādāties zemi) 

• Minox (fotoaparāts) 



Latvijas valsts prezidenti 
• Jānis Čakste (1922-1927)  

 

 

• Gustavs Zemgals (1927-1930) 

 

 

• Alberts Kviesis (1930-1936) 

 

 

• Kārlis Ulmanis (1936-1940) 



Padomju okupācijas laiks Latvijā 
(1940.g.17.jūnijs – 1941.gada 

22.jūnijs) 

«BAIGAIS  GADS» 



• 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 
nedemokrātiskas 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»: 
• Tiek ieviesti PSRS likumi; 

• Tiek veikta īpašumu un zemes nacionalizācija 
(atsavināšana); 

• Tiek veikta naudas reforma; 

• Represijas pret iedzīvotājiem (aresti, “troikas”, 
deportācijas); 

• 1941.14.06. – masu deportācijas – iedzīvotāju 
izsūtīšana uz PSRS attālajiem apgabaliem 
(gulagi). 

 



ČEKAS UPURI 
 

DEPORTĀCIJA 



Iedzīvotāju izsūtīšana (deportācija) 



Nacistu 
režīms 
Latvijā 

(1941.22.06. 
– 

1945.08.05.) 



                                           1941. 

• 1941.22.06.-Vācu armijas grupējuma “Ziemeļi” 
uzbrukums Latvijas teritorijai, Liepājas 
bombardēšana; 

• 1.jūlijs – vācu armija ienāk Rīgā; 

• 4.jūlijs – holokausta sakums Latvijā. Tiek 
izveidots geto – teritorija ebreju piespiedu 
izmitināšanai. Tiek iznīcināti 90% Latvijas 
ebreju; 

• Oktobris – ierīko koncentrācijas nometnes 
(Salaspilī, Mežaparkā), geto tīkls. 

 

 



Nacistu režīms Latvijā 
1941.22.06. – 1945.08.05.): 

• 1)Tiek aizliegtas pašaizsardzības vienības; 
• 2)Aizliedz LR simboliku; 
• 3)Latviju iekļauj Ostlandes provincē; 
• 4)Ostlandi pārvalda reihskomisārs – Heinrihs 

Loze; 
• 5)Latvijas ģeneralkomisariātu pārvalda Oto 

Drekslers; 
• 6)Vietējo saimniecisko jautājumu risināšanai 

izveido latviešu pašpārvaldi – Oskars Dankers. Tai 
ir ierobežota vara. 



• 7)Blakus civilajai pārvaldei Latvija  
darbojas vācu policija, SS, SD 



• 8)Vispārēja obligāta darba klausība, 23 
tūkstoši iedzīvotāju aizvesti piespiedu 
darbos uz Vāciju; 

• 9)Oficiālā valoda – vācu valoda; maina 
ielu nosaukumus; izglītība, kultūra 
stingri pakļauta nacistu režīma 
kontrolei; 

• 10)Izpostītas pilsētas, nodedzināti ciemi 
un nogalināti to iedzīvotāji (Audriņi, 
Barsuki, Zlēkas). 
 



Latviešu cīņas vācu pusē: 

• 1)1941.g.vasara – vācieši izveido latviešu policijas 
bataljonus kārtības uzturēšanai vācu karaspēka 
aizmugurē, ko izmato arī kā papildspēkus vācu 
armijai frontē (Voldemārs Veiss); 

• 2)1943.g.formē leģiona vienības pēc 
“brīvprātības” principa, faktiski notiek 
mobilizācija.  

• 3)Kara laikā izveido robežsardzes pulkus un 
aviācijas leģionu. 

 

 



• 4)Pavisam vācu pusē cīnās  146 000 -
148 000 latviešu; 

• 5)No tiem krīt 80 000-90 000 
latviešu; 

• 6)Līdz 1944.gada oktobrim vācu 
karaspēks un leģionāri  atkāpjas  uz 
Kurzemi un to aizstāv  līdz 1945.g. 
8.maijam – Kurzemes cietoksnis jeb 
Kurzemes katls.  



Ku 



Latviešu cīņas padomju pusē: 

 

 

• 1)1941.g.augustā izveido 201.latviešu strēlnieku 
divīziju. Par nopelniem kauja laukā tai 1943.g.  

piešķir 43.gvardes latviešu strēlnieku divīzijas  
nosaukumu; 



• 2)Kara laikā tiek izveidoti aviācijas 
un zenītartilērijas pulki; 

• 3)Mežos darbojas partizānu 
vienības; 

• 4)Padomju pusē karo  aptuveni 
100 000 latviešu; 

• 5)No tiem krīt 35 000 – 36 000 
latviešu. 



Pretēji Hāgas konvencijas 
noteikumiem Latvijas 
iedzīvotāji kara laikā tiek 
iesaukti gan padomju, gan 
vācu armijā  -
kolaboracionisms (sadarbība 
ar okupācijas varas 
iestādēm) 



Nacionālā pretošanās kustība 
• 1941.g. izveido pretošanās grupas ar mērķi 

atjaunot LR. 
• 1)1943.g. izveido Latvijas Centrālo padomi. 

Vadītājs Konstantīns Čakste. 
(Konstantīns Čakste bija  
zinātnieks, politiķis, pretestības  
kustības dalībnieks 2. Pasaules kara  
laikā, Latvijas Centrālās Padomes 
 priekšsēdētājs un akadēmiskās  
vienības Austrums biedrs.) 
 

 



• Centrālā padome organizē bēgļu laivas uz 
Zviedriju.  1944.organizācijas vadību arestē. 



2)Kurelieši  

• 1944.g.jūlijā Kurzemē no bijušajiem aizsargiem 
un policistiem tiek izveidotas 

 īpašas vienības cīņai pret  

Sarkano Armiju, kuri paši sāk 

 cīņu par Latvijas neatkarību. 

 Vācieši šīs vienības likvidē. 

J.Kurelis 



• 3)1945.g. februārī Potsdamā tiek izveidota 
Latvijas Nacionālā komiteja (pagaidu valdība) 

• Vadītājs Rūdolfs Bangerskis 

atteicās nodot varu Vācijai, 

Nacionālā komiteja likvidējas. 

 

• 4)Maijā tiek izveidota Tautas  

Padome – jauna pagaidu valdība. 

Vadītājs Roberts Osis. 

• Kara beigās notiek mēģinājums atjaunot 
Latvijas valsti. 



Kara sekas: 
• 1944.-1945.g. masveida cilvēku aresti un 

tiesas procesi. 

• 1944.-1945. g. cilvēku masveida 
emigrācija uz Rietumiem. 

• 1944.g. daļa Abrenes apgabala tiek 
pievienota Pleskavas apgabalam. 

• Pēc kara Latvijā atjauno padomju 
okupācijas režīmu. Latvijas teritorija 
paliek PSRS sastāvā. 



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.) 



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 











Latvijas neatkarības atjaunošanas 
process  

• M.S.Gorbačovs  

     (1985.-1991.) 

 

 

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



• «Helsinki 86» - 1986.gads 

• Vides aizsardzības klubs – 1987.gads 

• Latvijas radošo savienību valdes plēnums – 
1988.gada 1.-2.jūnijs 

   

 

 

(Mavriks Vulfsons)   (Ēvalds Valters) 

• LNNK – 1988.gads 

• Latvijas Tautas fronte –  

1988.gada 8.-9.oktobris 



Latvijas Tautas frontes vadītāji 
• Dainis Īvāns 

(1988—1990) 

 

 

• Romualds Ražuks   

(1990—1992) 

• Uldis Augstkalns 

(1992—1997) 



• 1988.gada beigās LPSR AP atļāva LR karoga un 
nacionālās simbolikas lietošanu pasākumos: 

 

Latvijas valsts himna (autors ir Kārlis Baumanis) 

 

Latvijas Republikas karogs (balstoties uz 
vēsturiskajām liecībām, 1917. gadā Latvijas 
valsts karoga pašreizējo dizainu izstrādājis 
mākslinieks Ansis Cīrulis) 

 



 
Latvijas Republikas ģerbonis 
(Autors ir grafiķis Vilhelms Krūmiņš, bet 

 galīgajā variantā korekcijas izdarījis  

Rihards Zariņš.) 
 • vairoga augšdaļā attēlotā zelta saule zilā laukā ir brīvības saule. Tā 

bija attēlota arī latviešu strēlnieku krūšu nozīmēs un pulku karogos.  
• Lauva bija Kurzemes un Zemgales hercogistes simbols, tādējādi 

ģerbonī tā simbolizē šos novadus. Heraldikā lauva tradicionāli 
simbolizē spēku, modrību un drosmi.  

• Sudraba grifs bija kādreizējās Pārdaugavas hercogistes ģerbonī, 
tādēļ LR ģerbonī tas simbolizē Vidzemi un Latgali, kuras bija šīs 
hercogistes sastāvdaļas. Heraldikā grifs ir teiksmains zvērs ar lauvas 
ķermeni un ērgļa galvu – bagātību sargātājs. Kristietībā - arī Kristus 
simbols.   

• Trīs piecstaru zelta zvaigznes uz ģerboņa vairoga simbolizē vēsturiski 
pastāvējušos novadus - Vidzemi, Latgali un Kurzemi.  

• Ozola zarus apvij lenta valsts karoga krāsās. 
 



Baltijas ceļš (1989.gada 23.augusts) 
1989. gada 23. augustā plkst. 19.00 apmēram 2 miljoni cilvēku, 
sadevušies rokās, vismaz 15 minūtes veidoja apmēram 600 km 
(pēc citiem datiem 595 km) garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas 
valstu galvaspilsētas 



• 1990.gada 4.maijs – Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas pieņemšana. 

• Darbaļaužu internacionālā fronte 
(Interfronte) – LKP inspirēta sabiedriskā 
organizācija Latvijā (1989-1991), kas cīnījās 
par PSRS saglabāšanu un pret Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. 

 

 
   (Alfrēds Rubiks) 



Barikāžu dienas Rīgā  
(1991.gada 13.- 27.janvāris) 

 

 

 

 

 

Pretī padomju tankiem un citām armijas daļām 
Viļņā stājās neapbruņoti cilvēki. 14 tika 
nogalināti, bet 110 - ievainoti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991.gada 13. janvārī Latvijas Tautas frontes sarīkotajā protesta 
manifestācijā Rīgā, Daugavmalā, sapulcējās ap 500 000 cilvēku, 
lai izteiktu savu atbalstu lietuviešiem un paustu gatavību 
turpināt uzsākto valsts neatkarības atjaunošanas ceļu. 



LTF vadītājs Dainis Īvāns devās uz Radio, un 13. janvārī 
04.45 no rīta uzrunāja tautu.  

• Iedzīvotāji tika aicināti celt barikādes, lai aizstāvētu 
stratēģiski svarīgākos objektus.  

• Lai paustu atbalstu Lietuvai un protestētu pret PSRS 
agresiju, 13. janvārī ielās izgāja ap pusmiljons cilvēku.  

• Tieši no manifestācijas Daugavmalā daudzi devās celt 
barikādes Vecrīgā.  

• Tika organizēta lauksaimniecības tehnika dažādu 
objektu apsardzei.  

• Tika bloķēti pievedceļi un tilti nozīmīgiem 
objektiem, apsargāja Televīzijas centru un Radio.  

• Brīvprātīgie palīdzēja organizēt ēdināšanu tiem, kas 
apsargāja barikādes.  



Boriss Jeļcins 



Boriss Jeļcins 
(1931. gada 1. februāris — 2007. gada 23. aprīlis) 

• Krievijas Augstākās Padomes priekšsēdētājs Boriss Jeļcins ar 
uzsaukumu Krievijas armijai 1991.gada janvārī sekmēja tās 
atturēšanos no militārām akcijām pret Baltijas valstīm. 

• 1991.gada februārī pēc asiņainajiem notikumiem Viļņā un Rīgā viņš 
naktī atlidoja uz Tallinu, kur tika parakstīts sadarbības līgums starp 
Krievijas Federāciju un Baltijas valstīm. Viņam bija galvenā loma 
augusta puča apspiešanā. Izšķirot tā likteni, bija pavērts Latvijas ceļš 
uz neatkarību. Krievija viena no pirmajām atzina Baltijas valstu 
neatkarību. 

• B.Jeļcins bija pirmais Krievijas prezidents. Šo amatu viņš ieņēma no 
1991. gada 10.jūlija līdz 1999. gada 31.decembrim. 

• Pēc Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas ielūguma 2006.gada 
22.augustā Latvijā ieradās pirmais Krievijas prezidents Boriss Jeļcins. 
Jeļcins bija tas, kurš viens no pirmajiem atzina Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, un kā pateicība par to viņam piešķīra Triju Zvaigžņu 
ordeni. 

 



• OMON – īpašo uzdevumu milicijas vienība, aizstāv PSRS 
komunistu intereses 

• Barikāžu upuri: 
• Vladimirs Gomanovičs, nošauts 20. janvārī uzbrukuma 

Iekšlietu ministrijai laikā; 
• Ilgvars Grieziņš, gājis bojā negadījumā 21. janvārī veicot 

barikāžu nostiprināšanu; 
• Sergejs Konoņenko, nošauts 20. janvārī uzbrukuma Iekšlietu 

ministrijai laikā; 
• Roberts Mūrnieks, nošauts 16. janvārī Vecmīlgrāvī; 
• Edijs Riekstiņš, nošauts 20. janvārī uzbrukuma Iekšlietu 

ministrijai laikā; 
• Andris Slapiņš, nošauts 20. janvārī uzbrukuma Iekšlietu 

ministrijai laikā; 
• Gvido Zvaigzne, smagi ievainots 20. janvārī uzbrukuma 

Iekšlietu ministrijai laikā, vēlāk no ievainojumiem miris. 
 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Vladimirs_Gomanovi%C4%8Ds
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ilgvars_Griezi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sergejs_Kono%C5%86enko
https://lv.wikipedia.org/wiki/Roberts_M%C5%ABrnieks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Edijs_Rieksti%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Andris_Slapi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Andris_Slapi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gvido_Zvaigzne


Augusta pučs  
(1991. gada 19.—21. augusts) 

Neveiksmīgs valsts apvērsuma mēģinājums Padomju 
Savienībā ar mērķi gāzt prezidentu Mihailu Gorbačovu 
un izbeigt viņa uzsākto valsts demokratizācijas procesu. 

 



Latvijas neatkarības atjaunošana 

1991.gada 21.augusts – Latvijas Republikas 
Augatākā Padome pieņem konstitucionālo likumu 
par Latvijas Republikas valstisko statusu. 

• 111 deputāti balsoja «par», 13 – «pret».  

• Šis likums mūsu valstij atnesa faktisko neatkarību 
un starptautisko atzīšanu, aizsāka valsts 
neatkarības reālas atjaunošanas ceļu, atjaunoja 
Satversmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no 
PSRS tiesību telpas. 





Latvija pēc neatkarības atjaunošanas 

• 1991.gads – Latvijas starptautiskā atzīšana 
(Īslande pirmā atzīst Latvijas neatkarību), 
Latvijas iestāšanās ANO 

• 1992.gads – Latvijas sportisti piedalās XVI 
Ziemas olimpiskajās spēlēs Arbēlvilā (Francijā). 

• 1993.gads – tiek ieviesti lati un santīmi 

• 1994.gads – no Latvijas pilnībā ir izvesta 
Krievijas armija 

          



• 2004.gads – Latvija iestājās  

Eiropas Savienībā    NATO 

 

 

 

 

 

• 2008.gads – Latvija pievienojas Šengenas 
līgumam (tas ir līgums par robežkontroles 
atcelšanu starp Eiropas Savienības (ES) valstīm, 
parakstīts 1985.gadā), kas paredz brīvu personu 
un preču kustību Eiropas Savienībā. 



Latvijas Valsts prezidenti pēc 
neatkarības atjaunošanas 

 

 

 

 

 
Guntis Ulmanis  Vaira Vīķe-Freiberga         Valdis Zatlers 

  (1993-1999)     (1999-2007)           (2007-2011) 
  

     



Latvijas Valsts prezidenti pēc 
neatkarības atjaunošanas 

 

 

 

 

 
 Andris Bērziņš Raimonds Vējonis Egils Levits 

    (2011-2015) (2015-2019)  (no 2019.gada) 

                               

     



Latvijas sportisti 

Martins Dukurs Oskars Melbārdis     Jeļena Ostapenko   Andrejs Rastorgujevs 

(skeletons) (bobslejs)     (teniss)        (biatlons) 

 

 

 

 

Kristaps Porziņģis   Daumants Dreiškens  Anastasija Sevastova  Māris Štrombergs 

(basketbols)    (basketbols)            (teniss)      (bmx) 



Latvijas aktieri 

Uldis Dumpis Andris Keišs Olga Derģe         Elza Radziņa    Jānis Paukštello 

  

 

 

 

Eduards Pāvuls Vilis Daudziņš    Lilita Bērziņa  Ģirts Ķesteris     Artūrs Skrastiņš 



Latvijas personības 

Raimonds Pauls       Māra Zālīte             Vestards Šimkus          Alvis Hermanis 

 

 

  

 

 

Imants Kokars         Džemma Skulme         Sandra Kalniete   Kārlis Šadurskis 



Latvijas mūziķi 

Andris Nelsons  Emīls Dārziņš     Mariss jansons   Elīna Garanča    Pēteris Vasks 

 

 

  

 

 

Jāzeps Vītols  Gidons Krēmers  Juris Kulakovs   Ieva Akuratere  Valters Frīdenbergs 


