
PASAULES VĒSTURES KOPASVILKUMS 
Sastādīja: Ingrīda Paegle 



AIZVĒSTURE 
(no vissenākajiem laikiem līdz 4./3.g.t.p.m.ē.) 

• Aizvēsture ir vēstures senākais posms no cilvēka 
parādīšanās līdz pirmo civilizāciju izveidošanās brīdim 
un rakstības izgudrošanai. 

• Aizvēstures iedalījums: 
1. Akmens laikmets: 
 -paleolīts, 
 -mezolīts, 
 -neolīts. 
2. Metālu laikmets: 
 -bronzas, 
 -dzelzs. 

 



Vispārpieņemtais uzskats par dzīvības 
izcelšanos uz zemes 

• ~ pirms 3 miljardiem gadu – parādās pirmās 
dzīvās būtnes okeānos; 

• ~ pirms 400 -500 miljoniem gadu izveidojas 
abinieki; 

• kukaiņi, milzu ķirzakas (dinozauri), zīdītāji; 

• ~ pirms 2,5 miljoniem gadu Āfrikā radušies 
pirmcilvēki; 

• ~pirms 40 tūkstošiem gadu parādās 
saprātīgais cilvēks (Homo sapiens) 



Galvenā atšķirība starp cilvēku un 
dzīvnieku – cilvēks prot apzināti izgatavot 
darba rīkus. 

Ledus laikmets: 

• Sākās ~ pirms 100 tūkstošiem gadu, 
beidzās ~ pirms 13 tūkstošiem gadu. 

• Ledus klāja visu Eiropas ziemeļu daļu, arī 
Latvijas teritoriju. 

 



• Neolītiskā revolūcija: 

Pāreja no piesavinošās saimniecības (medības, 
vākšana, zveja) uz ražotājsaimniecību 
(lopkopība, zemkopība). 

• Cilvēku organizācija: 

Pirmatnējais bars >>>>  

Dzimta (ģints) >>>>  

Cilts 

• Mātes ģints (matriarhāts) 

• Tēva ģints (patriarhāts) 

 



Latvija aizvēstures periodā 

Mednieki, zvejnieki (9.g.t.p.m.ē.) 

 

Eiropeīdi Somugri Indoeiropieši       Eiropeīdi un  

     mongoloīdi 
 

 

 



• 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). 

 



SENIE LAIKI 
(no 4./3.g.t.p.m.ē. līdz 5.gs.) 

• Seno laiku vēsture ir laika periods cilvēces 
attīstībā, kad tapa, uzplauka un pārstāja 
eksistēt pirmās civilizācijas pasaulē. 

• Seno laiku vēstures iedalījums: 

1. Seno Austrumu vēsture, 

 

2. Antīkā jeb Senās Romas un  

Senās Grieķijas vēsture. 

 



• Seno Austrumu civilizācijas: 

1. Divupe (starp Tigru un Eifratu) 

2. Ēģipte (Nīlas upes baseinā) 

3. Indija (Indas upes baseinā) 

4. Ķīna (Huanhe upes baseinā) 

• Antīkās civilizācijas: 

1. Senā Grieķija 

2. Senā Roma 

 

 



Divupes civilizācija (Šumera) 
• Atradās starp Tigru un Eifratu Auglīgā pusloka 

teritorijā; 

• Politeisti; 

• Ķīļraksti – rakstība  

uz māla plāksnītēm  

(senākie pieraksti pasaulē); 

• Izgudroja reizināšanas un dalīšanas tabulas; 

• 3.g.t.p.m.ē. Šumeru iekaroja Saragons – Akādas 
valdnieks un radīja pirmo impēriju pasaulē; 

 



• 2.g.t.p.m.ē. Divupi pakļāva Bābele. 

• Bābeles valdnieks Hammurapi 
apkopoja likumus un lika izkalt tos 
ķīļrakstos (Hammurapi likumi). Tas ir 
pasaulē pirmais pierakstītais likumu 
kodekss. 



         Ēģiptes civilizācija 
• Atradās Nīlas upes ielejā; 
• Senajā Ēģiptē dzīvoja  
• ~ 30 valdnieku dzimtas jeb dinastijas; 
• Politeisms 
    (daudzdievība); 
• Hieroglifi; 
• Papirusa ruļļi; 
• Radīja salīdzinoši precīzu kalendāru; 
• Ģeometrijas pielietošana celtniecībā; 
• Apūdeņošanas sistēma (irigācijas sistēma); 
• Arhitekti pirmie izmantoja akmens kolonnas. 



Senā Indija 

• pirms 5000 gadiem šī civilizācija izveidojās 
Āzijā – Indas upes krastos; 

• upanišadas – raksti, kuros aplūkoti spriedumi 
par Visuma kārtību, par labo un ļauno, par 
cilvēka dzīves vērtību; 

• hinduisms – indiešu reliģija; 

• brahmans – pasaules gars; 

• reinkarnācija. 

 



Senā Ķīna 

• pirms 5000 gadiem šī civilizācija 
izveidojās Āzijā – Huanhe upes krastos; 

• valsts ierēdņi – jauna šķira, kas darbojas 
kā padomnieki Ķīnas valdniekiem; 

• Konfūcijs – ierēdnis, filozofs. 

 



Senā Grieķija 

• Homērs – dzejnieks, eposu Iliāda un Odiseja 
autors; 

• Atēnas – Grieķijas kultūras  

centrs; 

• Demokrātijas ideja; 

• Eshils, Sofokls, Eiripīds – lugu rakstnieki 
(dramaturgi) izmantoja nostāstus par dieviem, lai 
atainotu problēmas cilvēku sabiedrībā; 

• Taless, Pitagors, Hipokrāts – zinātnieki; 

 



• Sokrāts, Platons, Aristotelis – filozofi; 

• No 334.-326.g.p.m.ē. pastāvēja impērija no 
Ēģiptes līdz Indijai, kuru izveidoja Maķedonijas 
Aleksandrs jeb Aleksanrds Lielais; 

• Hellēnisms – grieķu kultūras  

izplatība; 

 

• Eiklīds, Arhimeds – hellēnisma zinātnieki; 

• Epikūrs, Zēnons – hellēnisma filozofi; 

• Stoiķi – filozofi, kuru mācība slavēja iecietību, 
saprātu un paškontroli. 

 



Senā Roma 
 

• 753.g.p.m.ē. – Romas pilsētas dibināšana; 

• 509.g.p.m.ē. – Romas republikas dibināšana; 

• Pūniešu kari (kari ap Vidusjūru) 

• 31.g.p.m.ē. – Romas impērijas dibināšana; 

• 395.g. – Romas impērija tika sadalīta divās daļās: 
Rietumromā un Austrumromā; 

• 476.g. – Rietumromas sabrukums; 

• 1453.g. – Austrumromas (Bizantijas) sabrukums. 



• Patrīcieši – turīgie zemes īpašnieki; 

• Plebeji – vienkāršie ļaudis; 

• Senāts – augstākā iestāde Romas pārvaldē; 

• Jūlijs Cēzars – no 46.g.p.m.ē. līdz 44.g.p.m.ē. Romas 
imperators; 

 

 

 

• 31.g.p.m.ē. pie varas nāca Oktaviāns Augusts, kurš 
iesāka 200 gadus ilgu miera periodu (Pax Romana); 

• Visspēcīgākā ietekme kultūras jomā nāca no 
Grieķijas, tā radās grieķu – romiešu kultūra 



Kristīgā reliģija 

• Kristīgā reliģija sāka veidoties m.ē. 
1.gs. 2.pusē Romas impērijā; 

• Romas imperators Konstantīns 
313.gadā izsludināja kristietību par 
vienīgo valsts reliģiju. 



• Kristīgās baznīcas  
struktūras veidošanās: 

1. Kristīgās baznīcas struktūra sāka veidoties 4.gs. 

2. Kristīgo baznīcu sāka saukt par katoļu  

jeb vispasaules baznīcu. 

• Pāvests: 

1. Roma bija impērijas centrs, tāpēc Romas bīskapi 
4.un 5.gs.izcīnīja tiesības saukties par pāvestiem.  

2. Pāvests ir Romas katoļu 

   baznīcas galva. 

                           

 

  Pāvests Francisks I 

 

 



VIDUSLAIKI 
(5.gs. līdz 15./16.gs.) 

• Lielā tautu staigāšana 4.-7.gs. 

• Islāma rašanās 7.gs. Muhameds (arābu valodā 
«slavināmais») ir islāma pamatlicējs; 

• Vikingu laikmets 8.-11.gs. 

• Kārļa Lielā impērija 9.gs. 

 



• Senkrievu valsts rašanās 
 10.gs. 
• Krusta kari 11.-13.gs.b. 
• Anglijā izveidojas  
parlaments 13.gs.b. 
 
 
• Mindaugu kronē par Lietuvas karali 13.gs. 
• Simtgadu karš starp Angliju un Franciju (1337.-

1453.) 
• Lielais mēris Rietumeiropā 14.gs.v. 
• Turki iekaro Konstantinopoli – sabrūk 

Austrumroma (Bizantija) 1453.g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



JAUNIE LAIKI 
(15./16.gs. līdz 19./20.gs.) 

• Renesanse 14.-16.gs. 
• Lielie ģeogrāfiskie atklājumi 15.-16.gs.: 
1. Kolumbs atklāj Ameriku 1492.g. 
2. Bartolomeu Diašs sasniedz Āfrikas dienvidus 1488.g. 
3. 1497.-1498.g.- Vasko da Gama atklāj jūras ceļu uz Indiju 
4. 1519.-1522.g.- Fernans Magelāns veic pirmo jūras braucienu 

apkārt zemeslodei 
    

    
       
  Kristofors Kolumbs 
   



• Reformācija 16.gs. Mārtiņš Luters 
Vācijā reformācija uzvar 1555.gadā 
 
     Mārtiņš Luters  
• Trīsdesmitgadu karš Eiropā (1618.-1648.) 
• Absolūtisms Eiopā 17.-18.gs. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Francijas karalis Luijs XIV    Krievijas cars Pēteris I  Elizabete I 
   



Zinātnes raksturs 

Renesanses laikmetā 17.-18.gs. 

Zinātnes ietekmētā cilvēka pasaules izjūta 

Renesanses laikmetā 17.-18.gs. 

Zinātne vēl nebija sistematizēta, 
tajā savijās jutekliskā pieredze 
un prāta konstrukcijas, 
leģendas un autoritatīvas 
liecības, fakti un fantastiskas 
hipotēzes. 

Cilvēkam šī laikmeta pasaules 
aina ļāva justies drošam un 
pasargātam. 

Jaunā tipa zinātne balstījās 

vienīgi uz racionālām, 

sistematizētām, drošām, ar 

eksperimentu apstiprinātām 

zināšanām. 

Cilvēkam jaunā laikmeta 

pasaules ainā zuda izjūta par 

viņa priviliģēto stāvokli. 



1600.g. uz 
inkvizīcijas sārta 
tika sadedzināts 
Džordano Bruno 

Baznīcas attieksme pret zinātni 

 Džordano Bruno inkvizīcija sadedzināja uz sārta, jo doma par bezgalīgu 

Visumu absolūti neiederējās kristīgajā teorijā. Pati doma par bezgalību bija pozitīva, 

tomēr tā izjauca centra ideju, jo bez centra nav hierarhijas, bet bez hierarhijas nav 

Dieva un to nevarēja pieļaut. Tādējādi mainās ideja par noslēgtību, bet kur tādā 

gadījumā būs cilvēka vieta un kādas būs jaunās likumsakarības? Pasaules kārtība ir 

strikta, to nedrīkst izjaukt, bet jaunie zinātniskie atklājumi radīja draudus. 



APGAISMĪBA (17.-18.gs.) 

1609.g.Galilejs – pirmā teleskopa izgudrotājs 

Tā kā G. Galileja 

novērojumu 

rezultāti bija krasā 

pretrunā ar 

baznīcas mācību, 

viņam nācās 

stāties baznīcas 

tiesas priekšā un 

atsacīties no 

saviem “maldiem”.  

“Un tomēr tā 

griežas!” 

 Zinātnieks izgudroja daudzus priekšmetus, kurus mēs 

vēl lietojam mūsdienās, piemēram, termometru (1597), svārsta 

pulksteni (1592), kā arī uzbūvēja pirmo teleskopu (1609), ar kura 

palīdzību veica virkni atklājumu (zvaigznes vairs nav dievišķās 

gaismas punkti, bet konkrētas fizikālās parādības; saulei ir 

plankumi, bet Mēness virsma līdzinās Zemei), ko publicēja savā 

traktātā "Zvaigžņu vēstnesis" (1610). Tā bija liela 

uzdrošināšanās atzīt, ka Saule nav pati pilnība. 

 



Pirmā mikroskopa radīšana 1590  
Holandieši brāļi Janseni. Par mikroskopijas patiesajiem pionieriem atzīstami Antonijs van 

Lēvenhūks (Nīderlande) un angļu fiziķis Roberts Huks.  

A.Van Lēvenhuka izgatavotais 

mikroskops palielināja līdz 270 reizēm. 

Viņš bija pirmais, kas varēja novērot 

baktērijas vai spermotozoīdus. 

Angļu fiziķa Roberta Huka 

instrumenti un pētāmie objekti 



Keplera likumi par planētu eliptiskajām orbītām  1609 

 Švābu 

astronoms J.Keplers 

atklāj likumus, saskaņā 

ar kuriem planētas 

riņķo ap sauli pa 

eliptiskām orbītām, 

turklāt saule atrodas 

vienā no fokusiem. 

 Viņa teorijas sekmēja 

pamatu izveidi, uz kuriem varēja 

rasties Īzaka Ņūtona gravitācijas 

teorija. 



1637 – Renē Dekarta slavenā tēze –  

“Es domāju, tātad es esmu” 

 Ar šo Dekarta tēzi tiek apšaubīta visa tradicionālā filozofija. Dekarts 

priekšplānā izvirza domājošo es, kas ir spējīgs ar zinātniskām metodēm izzināt 

īstenību. Cilvēka īstenā būtība ir domāšana, līdz ar to franču filozofs pirmoreiz 

pamato atšķirību starp ķermeni un dvēseli. 



1656 – nīderlandiešu fiziķis un matemātiķis 

Kristiāns Higinss izgatavo pirmo pulksteni ar 

svārstu. 

Tiek radīta šī laikmeta visprecīzākā laika mērīšanas ierīce 

http://home.hccnet.nl/a.nouwen/uploaded_images/Christiaan_Huygens-painting-737901.jpg


Izaks Ņūtons 

 

Zinātnieka domas saistīja jautājums par spēku, kas 
planētām liek riņķot ap sauli. 

Kāpēc ābols krīt vertikālā virzienā 
uz zemes centru? Tātad eksistē 

spēks, kas pievelk ābolu.  

Ņūtons pierādīja, ka 

fizikālie likumi darbojas 

gan uz Zemes, gan arī 

uz planētām, apstiprinot 

domu, ka Debesu 

pasaule neatšķiras no 

Zemes pasaules. 

Visi šie atklājumi 

mainīja arī priekšstatus 

par pasauli. Ne visu 

vada Dievs un kristīgās 

pasaules noteiktie 

likumi, bet gan visu var 

skaidrot ar zinātnes 

palīdzību, reliģiju 

nodalot no zinātnes 

sfēras. 

Angļu matemātiķis, 

astronoms un fiziķis 

Kembridžas 

profesors, viens no 

fizikas pamatlicējiem 



  Karls fon Linnejs  

Zviedru dabaszinātnieks Karls 

Linnejs (1707 - 1778) izstrādāja augu 

un dzīvnieku sistemātikas pamatus. 

Viņš radīja viennozīmīgus augu 

apzīmējumus, minot to sugu un 

ģinšu nosaukumus. Zviedrs tiek 

uzskatīts par bioloģijas 

terminoloģijas pamatlicēju. Viņa 

darbība izraisa apvērsumu botānikā. 

Linneja darbistaba 



1769 – Džeimss Vats pilnveido tvaika mašīnu. 

  Angļu izgudrotājs Džeimss Vats (1736 - 1819) radīja universālu tvaika mašīnu, 

pilnveidojot Ņūtona tvaika mašīnas uzbūvi. Tvaika mašīnai bija liela nozīme, kas veicināja 

tvaika lokomotīves izveidi. Pēc kāda laika viņš izveidoja pirmo tvaika mašīnu fabriku. Vats 

kļūst par vienu no industriālās revolūcijas ciltstēviem, jo līdz ar tvaika mašīnas pilnveidošanu 

kļūst iespējama tās lietošana fabrikā, kalnrūpniecībā un uz dzelzceļa. 

http://www.steamlocomotive.com/mikado/ic1518.jpg


1781 – Kants “Tīrā prāta kritika” 

 

 Imanuels Kants (1724-1804) bija vācu filozofs. Viņu uzskata par vienu no 

Eiropas ievērojamākajiem domātājiem un pēdējo lielo Apgaismības filozofu. Viņš 

bija pirmais, kas pasludināja, ka ar prātu vien ietiekties visās esamības sfērās nav 

iespējams.  



  

Džeimss Kuks, 
viens no ievērojamākajiem 

angļu jūras braucējiem (1728 - 
1779) 

   Ceļojot apkārt pasaulei Kuks 

veica daudzus ģeogrāfisko 

atklājumus, piemēram, 

Dienvidsendvidžu salas, 

Dienviddžordžijas salu, Tuamotu 

salas, Ziemassvētku salu, Havaju 

salas.  

Pēdējā ceļojuma laikā tieši Havaju 

salās viņu nonāvēja iezemieši un 

ekspedīciju pabeidza zinātnieka 

kolēģi.  

Ceļojumi bija ievērojami ar to, ka 

Kuks veica aprakstus, kā arī 

ekspedīcijas komandā bija līdzi 

daudzu citu nozaru zinātnieki: 

astronomi, botāniķi un citi.  

18. gadsimtā 

notika jaunatklāto 

zemju izpēte, kas 

veicināja 

atklājumus 

navigācijā un 

citās zinātnēs. 



17. – 18.gs. (apgaismības laikmeta) zinātnisko izgudrojumu 

hronoloģija 

1590 – pirmā mikroskopa radīšana. Holandieši 
brāļi Janseni. Par mikroskopijas 
patiesajiem pionieriem atzīstami Antonijs 
van Lēvenhūks (Nīderlande) un angļu 
fiziķis Roberts Huks. Palielinājums līdz 270 
reizēm. 

1609 – Keplera likumi par planētu 
eliptiskajām orbītām. 

1611 – Keplers izgudro tālskati 

1628 – tiek publicēts angļu ārsta Viljama 
Hārvija atklājums par asinsriti. 

1637 – Renē Dekarta slavenā tēze – “Es 
domāju, tātad es esmu” 

1656 – nīderlandiešu fiziķis un matemātiķis 
Kristiāns Higinss izgatavo pirmo pulksteni 
ar svārstu. 

 

1666 – angļu matemātiķis, astronoms un fiziķis 
Izaks Ņūtons atklāj gravitācijas likumu 

1677 – holandiešu dabaspētnieks pētī sarkanos 
asinsķermenīšus, baktērijas, 
spermotozoīdus, izgudro mikroskopu, kas 
palielina 300 reizes. 

1680 – angļu ķīmiķis Roberts Boils rada 
sērkociņu 

1737 – zviedrs Karls fon Linnejs sakārto augu 
valsti 

1752 – izgudrots zibensnovedējs 

1769 – Džeimss Vats pilnveido tvaika mašīnu. 

1781 – Kants “Tīrā prāta kritika” 

1796 – tiek atklātas baku potes 

1799 – Francijā tiek patentēta gāzes apkure  

 



• ASV izveidošanās- 1776.gads 

• Pilsoņu karš ASV 1861.-1865.gads 

 (verdzības atcelšana) 

         Abrahams Linkolns 

• Industriālā revolūcija jeb rūpniecības apvērsums -
18. gs. vidus līdz 19. gs. Vidum 

• Polijas dalīšana: 

• 1. Polijas dalīšana 1772. gada 5. augustā, 

• 2. Polijas dalīšana 1793. gada 23. janvārī, 

• 3. Polijas dalīšana 1795. gada 24. oktobrī. 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/1772
https://lv.wikipedia.org/wiki/5._augusts
https://lv.wikipedia.org/wiki/5._augusts
https://lv.wikipedia.org/wiki/1793
https://lv.wikipedia.org/wiki/23._janv%C4%81ris
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https://lv.wikipedia.org/wiki/1795
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Polijas dalīšana 



• Lielā franču revolūcija (1789. līdz 1799.): 
1. 1791.g.IX-pabeigta konstitūcijas izstrāde; 
2. Francija kļuva par konstitucionālu monarhiju; 
3. 1792.g.10.VIII-tautas sacelšanās, monarhijas 

gāšana; 
4. 1793.g.21.I-izpildīts nāvessods karalim; 
5. 1799.g.9.XI-Napoleonu Bonapartu iecēla par visu 

Parīzes un tās apkārtnes militāro spēku pavēlnieku 
 
 

• 1804.g.Napoleons pasludina 
sevi par imperatoru. 

 
          Napoleons (1769. -1821.) 

 



NAPOLEONA IMPĒRIJA 

• 19.gs.sākumā  

Spožu militāru  

operāciju 

rezultātā 

Napoleons 

iekaro gandrīz 

visu Eiropu 

 



• 1812.g.Napoleons iebruka Krievijā un nokļuva 
līdz Maskavai 

• 1814.g.Napoleons bija spiests no varas 
atteikties 

• VĪNES KONGRESS(1814.-1815.): 

1. izstrādā miera noteikumus Eiropā pēc 
Napoleona kariem; 

2. pārdala ietekmes sfēras un robežas Eiropā 
pēc Napoleona kariem. 

• Dzimtbūšanas atcelšana Krievijā – 1861.g. 



• Trejsavienība militāra un politiska savienība 
starp Vācijas impēriju,  Austroungāriju un Itālijas 
karalisti, kura tika izveidota 1882. gadā. 

• Antante - militāra un politiska savienība 
starp Franciju,  Lielbritāniju un Krieviju, kura tika 
izveidota 1907.gadā. 

 

 



Trejsavienība un Antante 



JAUNĀKIE LAIKI 
(20.gs.un 21.gs.) 

• Pirmais pasaules karš 1914.g. – 1918.g.11.novembris 
(Kompjeņas pamiers) 

• Pirmā pasaules kara sekas: 
1) Karš likvidēja Vīnes kongresa iedibinātās starpvalstu 
attiecības un robežas Eiropā.  
2) Sabruka četras impērijas: Vācijas impērija, 
Austroungārijas impērija, Osmaņu impērija un Krievijas 
impērija 
3)Centrālajā Eiropā izveidojās jaunas valstis – Latvija, 
Lietuva, Igaunija , Somija, Austrija, Čehoslovākija, 
Dienvidslāvija, Ungārija. Tika atjaunota Polija.  
 

 



• Pirmā pasaules kara noslēgums: 
1) 1919. gadā tika sasaukta Parīzes miera 

konference; 
2) Parīzes miera konferences ietvaros tika sastādīts 

Versaļas miera līgums. Tajā Vācija un tās 
sabiedrotie uzņēmās atbildību par kara 
izraisīšanu un piekrita samaksāt milzīgu 
kompensāciju (reparācijas). 

3) Versaļas līguma rezultātā no 1919. līdz 1920. 
gadam tika nodibināta starpvaldību organizācija 
miera uzturēšanai pasaulē -Tautu Savienība jeb 
Nāciju Līga. 

4) Latvija Tautu Savienībā tika uzņemta  
1921. gada 22. septembrī. 

 
 



Revolūcijas Krievijā 
• 1905.gada revolūcija: 
1)Cars netiek gāzts; 
2) Krievijā pieņem Konstitūciju un izveido parlamentu (Valsts 
Domi), kas ierobežo cara varu. 
• 1917.gada februāra buržuāziski demokrātiskā revolūcija: 
1) Gāž caru; 
2) Izveido divvaldību, kas satāv no: 

Pagaidu valdības, kam pieder likumīga vara; 
Deputātu padomēm, kam nepieder likumīga vara. 

• 1917.gada oktobra sociālistiskā revolūcija: 
1) Gāž Pagaidu valdību: 
2) Vara pāriet deputātu padomju rokās ar V.I.Ļeņinu 

priekšgalā – izveidojas padomju (boļševiku) vara. 
 
 

 



PSRS (PADOMJU SOCIĀLISTISKO REPRBLIKU 
SAVIENĪBA) 

(1922. – 1991.) 
Sastāv no 15 republikām (starp tām arī Latvija) 



• Pasaules ekonomiskā krīze 1929.-1933.gads 
• Molotova - Ribentropa pakts – 1939.g.23.augusts. 
• Vācija uzbrukums Polijai  
1939. gada 1. septembrī. 
• 1940.gadā Vācija okupē Dāniju, 
Norvēģiju, Beļģiju, Nīderlandi, 
Franciju. 
 
• 1940. gada septembris – novembris „gaisa kauja 

par Angliju”. Vācu aviācija 76 naktis bombardē 
Londonu.  



Otrais pasaules karš 
(1939.gada 1.septembris – 1945.gada 

2.septembris) 
• Vācija uzbrūk PSRS 1941.gada 22.jūnijā. 
• Ļeņingradas blokāde (1941. g. 8. septembris līdz 1944. g. 27. 

janvāris - 872 dienas) 
• 1941. gada oktobris – decembris kauja par Maskavu. 
• Pērlhārboras bombardēšana bija Japānas uzbrukums 1941. gada 

7. decembrī amerikāņu militārajai bāzei Pērlhārborā, Havaju salās, 
Klusajā okeānā. Šis uzbrukums kļuva par argumentu, lai ASV 
iesaistītos Otrajā pasaules karā. 

• Staļingradas kauja (1942. gada  
23. augusts līdz 1943. gada 2. februāris)- Lūzuma  
punkts karadarbībā Austrumu frontē, Sarkanā  
armija aptur Vācijas armijas ofensīvu.  
Sākas vācu armijas padzīšana no PSRS teritorijas. 
• Kurskas kauja(1943. gada jūlijā un augustā). 
Lielākā tanku kauja. 



• 1944. gada 6. jūnijs - Sabiedroto desanta 
operācija Normandijā. Tiek atklāta Otrā 
fronte. Sākās Vācu okupētās Eiropas 
atbrīvošana. 

• 1945. gada 8. maijs - Vācijas kapitulācija. 

• 1945. gada 6. – 9. augusts ASV nomet 
atombumbas uz Japānas pilsētām Hirosimu un 
Nagasaki. 

• 1945. gada 2. septembris– Japānas 
kapitulācija.  



3 Starptautiskās konferences (1943.-1945.) 

• No 1943. gada 28. novembra līdz 1. decembrim 

 Teherānā (Irānas galvaspilsētā) notika pirmā  

triju lielvalstu (PSRS, ASV, Lielbritānijas)  

vadītāju tikšanās. Galvenais jautājums bija par  

Otrās frontes atklāšanu un pēckara kārtību Eiropā. 

• Jaltas konferencē 1945. g. februārī Krimā turpinājās Polijas likteņa 
apspriešana. Konferencē nolēma Vācijā izveidot 4 okupācijas zonas, izdalot 
zonu arī Francijai. Tā kā PSRS apsolīja pieteikt karu Japānai, ASV piekrita 
nodot PSRS Japānai  piederošās Kuriļu salas un Sahalīnas dienvidu daļu. 

• Potsdamas (Berlīnes priekšpilsēta)konference 1945. 17.09.-2.08. 

Lēmumi:Vācijas atbruņošana un demilitarizācija;Robežu 
apstiprināšana;Galveno kara noziedznieku nodošana Starptautiskajam kara 
tribunālam.Vācijas atbruņošana un demilitarizācija;Robežu 
apstiprināšana;Galveno kara noziedznieku nodošana Starptautiskajam kara 
tribunālam. 

 

 



• Aukstais karš. Par "auksto karu" parasti dēvē stāvokli, 
kas izveidojās pēc Otrrā pasaules kara starp ASV ar tās 
sabiedrotajiem un PSRS ar tās sabiedrotajiem. Šo periodu 
raksturo asa abu lielvalstu politiskā, ekonomiskā, 
zinātniskā un bruņošanās sacensība. To sauc par "auksto 
karu", jo konflikts nenoveda pie tiešas karadarbības starp 
abām lielvarām. Tā būtība - cīņa starp ASV un PSRS un to 
sabiedrotajiem par varu pasaulē. Aukstais karš ilga no 
1945. gada līdz PSRS sabrukuma sākumam 1991. gadā. 

• ANO dibināta 1945.gadā. Mērķi ir nodrošināt 
starptautisko mieru un drošību, veicināt valstu 
miermīlīgas attiecības, īstenot starptautisko sadarbību un 
kalpot par nāciju rīcības saskaņošanas centru. 193 
dalībvalstis. Latvija iestājusies 1991.gadā. 



• Eiropas Savienība (ES) ir 28 Eiropas valstu ekonomiska un politiska 
apvienība. Tā darbojas uz valstu starpā  

noslēgtu līgumu pamata, kuros noteikti svarīgākie  

kopīgie mērķi, politikas, darbības instrumenti, tiesību sistēma, 
institūcijas un to funkcijas un lomas lēmumu pieņemšanas procesā. Šos 
līgumus dēvē par primārajiem ES tiesību aktiem. Par Eiropas Savienības 
veidošanās sākumu pieņemts uzskatīt 1957. gadā noslēgto Romas 
līgumu, bet formāli Eiropas Savienība tika nodibināta 1993. gadā, 
stājoties spēkā Mārstrihtas līgumam. Latvija iestājās ES 2004.gadā. 

• Ziemeļatlantijas līguma organizācija  

(NATO, angļu: North Atlantic Treaty Organization) 

 ir militāra savienība jeb alianse, kas apvieno 29  

Eiropas un Ziemeļamerikas valstis ar mērķi  

"saglabāt un attīstīt savas aizsardzības spējas gan individuāli, gan 
kopējiem spēkiem, nodrošinot kopīgas aizsardzības plānošanas 
pamatu". Latvija iestājās NATO 2004.gadā. 

 



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. 


