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Otrā pasaules kara iemesli galvenokārt ir meklējami 

starpvalstu attiecībās 30.gados un neobjektīvos Versaļas 

miera līguma nosacījumos.

Pēc Hitlera nākšanas pie varas tika izvirzīti ambiciozi plāni, 

t.sk., par visu vāciešu apvienošanu vienā valstī. Vācija 

„aizsargāja” to 10 miljonu vāciešu intereses, kuri dzīvoja 

ārpus Vācijas.

Priekšvārds... 

Daži vēstures fakti – uz Otrā pasaules kara 

robežas:

• 1934.gadā Vācija izstājās no Tautu 

Savienības un paziņo par apbruņošanas 

sākumu. 

• 1935.gadā tika ieviesta vispārējā 

karaklausība.



Uz Otrā pasaules kara robežas... 

1936.gada oktobrī Vācija noslēdz savienību ar Itāliju (Berlīnes –

Romas ass), novembrī Vācija ar Japānu noslēdza 

Antikominternes paktu (vēlāk pievienojās arī Itālija), kas 

paredzēja cīņu pret Komunistiskās Internacionāles ietekmi.

1938.gadā Hitlers faktiski iznīcina Austrijas valsti bez jebkādas 

pretošanās. Uz Austrijas anšlusu (pievienošanās) Rietumvalstu 

reakcija bija pasīva.

Lielbritānija bija gatava piekāpties Hitleram vācu zemes 

apvienošanas jautājumā, īstenojot nomierināšanas politiku, 

kas bija nesekmīga.

1938.gadā Hitlers bezkaunīgā kārtā atņēma Čehoslovākijai 

vislielāko vācu apdzīvoto teritoriju Sudetu novadu.



Uz Otrā pasaules kara robežas...

Nacisti panāk, ka Klaipēda tiek atdota Vācijai un pieprasa daļu 

no Polijas, lai izveidotu koridoru uz Lietuvu. Polija nedomāja 

piekāpties šajā jautājumā.

1938.gada 30.septembrī Lielbritānija un Francija vienkārši 

nodeva Čehoslovākiju Sudetas jautājumā, parakstot Minhenes 

vienošanos.

1939.gada martā Vācija okupē atlikušo Čehijas daļu un 

Slovākija tika paziņota par neatkarīgu valsti (ar nacistu 

atbalstu).

Pēc Austrijas un Čehoslovākijas likvidācijas nacisti sāka 

realizēt spiediena ārpolitiku lietuviešu – poļu jautājumā.



Priekšvārds...

Ņemot vērā lielvalstu nesekmīgi īstenoto „nomierināšanas 

politiku” , ir naivi un muļķīgi cerēt, ka varēja izbēgt no Otrā 

pasaules kara.

1939.gadā PSRS atsaucās uz Vācijas piedāvājumu par 

militārās savienības noslēgšanu un 1939.gada 23.augustā 

Maskavā tiek parakstīts Molotova – Ribentropa pakts (uz 10 

gadiem), kas paredzēja:

1. valstis neuzbruks vienai otrai;

2. neiesaistīsies savienībās pret otru valsti;

3. tika sadalītas valstu „interešu sfēras”.

Līdztekus Japāna un Itālija turpināja īstenot 

agresīvo politiku, savukārt ASV neiesaistījās 

Eiropā notiekošajos procesos, īstenojot 

izolacionisma politiku.



Molotova –

Ribentropa 

pakta sekas 

Austrumeiropā



Būtiskākie Otrā pasaules kara cēloņi...

Neobjektīvie Versaļas miera līguma nosacījumi;

valstu (Vācija, PSRS, Japāna un Itālija) ārpolitiskās 

ambīcijas un nacionālais egoisms.

Valstu (Vācija, PSRS, Japāna un Itālija) ārpolitiskās 

ambīcijas un nacionālais egoisms.

Anglijas un Francijas neveiksmīgā „nomierināšanas 

politika”

Neobjektīvie Versaļas miera līguma nosacījumi;

valstu (Vācija, PSRS, Japāna un Itālija) ārpolitiskās 

ambīcijas un nacionālais egoisms.



Otrā pasaules kara sākums (1939.gads)...

1939.g. 1. septembrī Vācija uzbrūk Polijai, īstenojot Zibens 

karu.

Vācijas kara taktika, kas paredzēja īsā laikā veikt labi 

plānotas, vērienīgas militāras operācijas: mobilās 

bruņutanku vienības izlauž ceļu pretinieku teritorijā, 

tankiem seko kājnieki, kas likvidē pretestību.

Anglijas un Francijas lūgums atcelt uzbruku tika ignorēts, 

tāpēc tās piesaka karu Vācijai (03.09.1939.), tomēr reālu 

uzbrukumu neuzsāk.

Uzbrukumu Polijai uzsāka arī PSRS 

(17.09.1939.) un 1939.gada 

28.septembrī PSRS un Vācija vienojās:

1. Vācija patur sev Austrumpoliju;

2. PSRS iegūst Lietuvu.



Otrā pasaules kara sākums (1939.gads)...

Pēc Polijas valsts iznīcināšanas Vācija dislocē savus spēkus 

rietumos, kur līdz pat 1940.gada 10.maijam neuzsāka 

reālu kara darbību ar Franciju – savādais karš jeb 

sēdošais karš (Zigfrīda un Mažino līnija).

1939.gada septembrī – oktobrī PSRS Baltijas valstīs izvieto 

Sarkanās Armijas kara bāzes (katrā valstī ienāca ap 

25 000 karavīru).

PSRS, neraugoties uz savu pārākumu, 

neizdevās iekarot Somiju – „ziemas karš” 

(30.11.1939. – 02.03.1940.)

Somijas – PSRS karš iedragāja PSRS 

starptautisko tēlu (PSRS tika izslēgta no 

Nācijas Līgas) un parādīja armijas vājumu, 

tehnisko atpalicību.



Kara darbība (1940.gads)...

1940.gada martā ASV kongress pieņēma likumu 

par lendlīzi – materiālās palīdzības sniegšana valstīm, 

kuru drošība bija svarīga pašām ASV. Palīdzību 

1941.gada beigās saņēma arī PSRS.

1940.gada 9.aprīlī Vācija iebrūk Dānijā un Norvēģijā, lai 

nodrošinātu sekmīgākus apstākļus tālākam 

uzbrukumam Francijai 1940.gada 10.maijā.

1940.gada 14.jūnijā Vācija ieņem Franciju un 

pēc parakstītā pamiera (22.06.1940.) 

2/3 Francijas teritorijas nonāca vērmahta 

(vācu atmija) rokās. Tika nodibināta Anrī 

Petēna marionešu valdība – Višī Francija.



Kara darbība (1940.gads)...

1940.gada 15.augustā Vācija uzsāka Anglijas bombardēšanu 

– totālais gaisa karš (1800 vācu lidmašīnas) un 

zemūdeņu karu, tomēr vēlāk Hitlers atteicās no nodoma 

iekarot Angliju.

Vācu sabiedrotais, Itālija, 1940.gadā uzbrūkot Grieķijai, cieš 

fiasko. 1941.gadā Hitlers nosūta ģenerāli E.Romelu, lai 

iekarotu angļu kolonijas Lībijā un Etiopijā.

1940.gada 22.septembrī Vācija, Itālija un Japāna parakstīja 

Trejsavienības paktu. Drīz šai savienībai pievienojās arī 

Rumānija, Ungārija, Bulgārija, Slovākija un Horvātija.



Kara darbība (1939. – 1940.gads)...



Kara darbība (1941.gads)...

Francijā un tās kolonijās sākās aktīva pretošanās kustība 

ģenerāļa Šarla de Golla vadībā.

Paralēli Vācijas uzbrukumam Francijai – PSRS okupē 

Baltijas valstis.

1941.gada 22.jūnijā Vācija iebrūk PSRS. Tas 

bija preventīvs karš – karadarbība, ko uzsāk valsts 

pret kādu citu valsti, lai apsteigtu tās uzbrukumu. 

Vācieši sāka īstenot zibenskara plānu „Barbarosa”, kas 

paredzēja PSRS iekarošanu 4 nedēļu laikā. Padomju 

Savienībā bija sācies Lielais Tēvijas karš.



Plāns “Barbarosa”...

Uz Ļeņingradu (grupa „Ziemeļi”) Jau septembrī šī pilsēta

tika aplenkta. Ļeņingradas blokāde ilga 900 dienas līdz

1944.gada janvārim. Bada, sala un apšaudes rezultātā

bojā gāja ap 630 000 civiliedzīvotāju.

Uz Maskavu (grupa „Centrs”) Kaujā pie Maskavas

1941.gada decembrī vācieši cieta pirmo sakāvi kara

laikā. Iecerētais zibenskara plāns nebija izdevies.

Uz Kijevu (grupa „Dienvidi”) Vācu karaspēks dienvidos

okupēja apgabalus, kur atrodas akmeņogļu un naftas

ieguves rajoni.





Kara darbība (1941.gads)...

1941.gada oktobrī izveidojās antifašistiskā koalīcija, valstu 

savienība, kas vērsta pret fašistiskajām valstīm. Tās kodolu 

veidoja PSRS, ASV un Lielbritānija. Izveidojās, tā 

saucamais, Lielais trijnieks: šīs valstis un to 

pārstāvji Staļins (PSRS), Teodors Rūzvelts (ASV 

prezidents) un Vinstons Čērčils (Lielbritānijas 

premjerministrs).

Turpmāk Lielais trijnieks tikās 3 reizes: Teherānā (1943.g.), 

Krimā (1945.g.) un Potsdamā (pēc kara 1945.g.)

1941.gadā rudenī Vācija uzsāka karagājienu uz Maskavu, tomēr 

sarkanā armija apturēja uzbrukumu un vērmahts bija spiests 

atkāpties par 100-150 km. Tā bija pirmā Vācijas neveiksme 

karā.

Līdztekus PSRS atjauno militāro rūpniecību Urālos un Sibīrijā.



Kara darbība (1941.gads)...

Viena no lielākajām un asiņainākajām cīņām Otrajā 

pasaules karā bija Staļingradas (mūsdienu 

Volgograda) kauja (17.07.1942. – 02.02.1943.). PSRS 

izcīna uzvaru, sniedzot grandiozu triecienu Vācijai.

Abu pušu kopējiem zaudējumiem sasniedzot apmēram 2 

miljonus cilvēku.

1941.gadā augustā ASV un Anglija parakstīja Atlantijas 

hartu, kurā abas valstis paziņoja, ka necentīsies 

iekarot svešas teritorijas, atbalstot to tautu tiesības uz 

savu valsti, kurām tās bija vardarbīgi atņemtas (tajā 

skaitā arī Baltijas valstīm).

Hartai pēc Vācijas uzbrukuma pievienojās arī PSRS.



Kara darbība (1941.gads)...

1941.gada 7.decembrī Japānas flote (360 lidmašīnas) 

Klusajā okeānā sagrauj ASV jūras kara flotes bāzi 

Perlharboru. 

1941.gada 8.decembrī ASV atsakās no izolacionisma

politikas un pieteica karu Japānai.

Japānas iekarojumi turpinājās līdz 1942.gada martam, 

iekarojot vairākas salas Klusajā okeānā (3,8 kv.km. un 

150 milj. iedzīvotāju).

Tomēr ar laiku ASV pārākums par Japānu bija krietni 

lielāks.

1942.gada sākumā vācieši turpina uzbrukumu un iekaro 

PSRS dienvidus (Kijeva), tādējādi iegūstot akmeņogļu 

un naftas ieguves rajonus.



Karš Klusajā okeānā un Āzijā (1940./42.gads)...



Kara darbība (1942.gads novembris)...



Vācijas “Jaunā kārtība” Eiropā...

1942.gada vasarā Vācija bija iekarojusi vairākas Eiropas valstis, 

mainot ģeopolitisko stāvokli un ieviešot savu ideoloģiju.

Hitlera „jaunā kārtība” paredzēja daudzu tautu fizisko 

iznīcināšanu, deportāciju, piespiedu darbu koncentrācijas 

nometnēs un iekaroto zemju resursu izmantošanu Lielvācijas

impērijas vajadzībām.

Līdztekus genocīdam, holokaustam, 

nacionālismam, šovinismam, brāļu kariem, 

kolaborācijai, kardināli mainījās cilvēku 

dzīvesveids, morāles vērtības – cilvēka 

dzīvības bija zaudējusi jebkādu vērtību.





Pretošanās kustība, kara lūzums...

Nežēlīgais Vācijas okupācijas režīms nevarēja neizraisīt 

iedzīvotāju neapmierinātību, tāpēc daudzās valstīs sāka 

veidoties pretošanās kustības, kuras ieguva nacionālu 

raksturu.

1943.gada jūlijā notika lielākā tanku cīna – Kurskas kauja, 

kurā PSRS sakāva Vācijas spēkus.

1943.gada maijā angļu-amerikāņu spēki sakāva vācu-

itāliešu spēkus Ziemeļāfrikā un augustā tiek gāzts 

(pakārts) Benito Musolīni un atgūta Sicīlija.



Vācijas sakāve...

1944.gada 6.jūnijā Normandijā tika atklāta Otrā fronte, un 

jau septembra vidū lielākā Francijas daļa tika atbrīvota.

Savukārt PSRS sniedza atbalstu Austrumos, realizējot 

uzbrukumu Baltkrievijas frontē un 1944.rudenī atbrīvojot 

Viduseiropas un Austrumeiropas valstis.

Tiesa gan PSRS atbrīvošana drīzāk bija formāla, jo tūlīt pēc 

vāciešu sakāves tika īstenota sovjetizācijas politika. 

1945.gada 16.aprīlī sākās kauja par Berlīni, 25.aprīlī 

padomju un amerikāņu karavīri satiekas pie Elbas upes, 

noslēdzot vācu ielenkumu Berlīnes frontē.



Vācijas sakāve...

1945.gada 8.maijā feldmaršals Keitels PSRS, Anglijas, 

Francijas un ASV pārstāvju klātbūtnē parakstīja Vācijas 

bezierunu kapitulācijas aktu.

1945.gada 9.augustā PSRS iestājās karā pret Japānu, kura 

jau no 1944.gada cieta smagus zaudējumus no angļu-

amerikāņu armijas.

Savukārt ASV 1945.gada 6. un 9. augustā nometa 

atombumbas uz Hirosimu un Nagasaki, nogalinot 

180 000 civiliedzīvotāju un atstājot ilgtermiņa sekas. 

Kodolieroču pielietošana drīzāk bija varas izpausme, 

nevis nepieciešamība.

1945.gada 2.septembrī Japānas kapitulāciju pieņēma ASV –

Otrais pasaules karš bija beidzies.

http://www.history.com/topics/world-war-ii/bombing-of-hiroshima-and-nagasaki






Otrais pasaules karš Latvijā – I PSRS okupācija...

Ņemot vērā Baltijas valstu ģeogrāfisko stāvokli un 

Molotova – Ribentropa paktu, inkorporācija bija 

neizbēgama.

1939.gada 5.oktobrī Latvijas valdība parakstīja savstarpējās 

palīdzības līgumu ar PSRS (Sarkanās armijas 

izvietošanai).

1940.gada 16.jūnijā PSRS iesniedza Latvijas sūtnim 

ultimātu, izmantojot provokatīvo uzbrukumu Latvijas 

robežpunktam Masļenkos (14./15. 06.1940.) , kurā 

pieprasīja:

1. atstādināt valdību, jo tās politika apdraud PSRS drošību;

2. ielaist Latvijas teritorijā nerobežotu Sarkanās armijas 

militāro kontingentu.





Ulmaņa runa 17.06.1940. ...



Ulmaņa runa 17.06.1940. ...



Otrais pasaules karš Latvijā – I PSRS okupācija...

Pēc Ulmaņa vienpersoniskā lēmuma 1940.gada 17.jūnijā PSRS 

armija ienāca Latvijā un īstenoja valsts sagrābšanu:

1. tika apstiprināta marionešu valdība prof. Augusta Kirhenšteina

vadībā;

2. masveidīgi un totāli likvidēja politiskās un sabiedriskās 

organizācijas, ieviešot cenzūru;

3. neatgriezeniski palielināja Latvijas Komunistiskās partijas 

(LKP) partijas nozīmi;

4. tika organizētas šķietami legālas un tiesiskās vēlēšanas (14.-

15.07.1940.), kura teju vai 100% atbalstu guva vienīgais 

saraksts – Darba tautas bloks.

21.07.1940. darbu uzsāka Tautas Saeima, kur pieņēma 2 

lēmumus:

1. par padomju varas pasludināšanu;

2. par iestāšanos Padomju Savienībā (05.08.1940.).



Otrais pasaules karš Latvijā – I PSRS okupācija...

Pirmā padomju okupācijas gadā (1940-1941), t.s., „Baigais gads”:

1. sākās lielo un vidējo uzņēmumu nacionalizācija (22.07.1940.);

2. sākās preču deficīts;

3. naudas reforma, ieviešot vienīgo maksājuma valūtu – padomju 

rublis (25.11.1940.);

4. valsts ekonomika tika pakārtota plānveida PSRS ekonomikai;

5. zemes nacionalizācija (22.07.1941.) un vēlākā kolektivizācija;

6. aktīvi tika īstenota padomju ideoloģijas propaganda;

7. tika īstenota rusifikācija, terors un represijas pret 

iedzīvotājiem.

1941.gada 14./15. jūnija naktī notika masveida deportācija 

(lēmums par sociāli svešu elementu izsūtīšanu no Baltijas 

republikām, Rietumukrainas, Rietumbaltkrievijas un 

Moldovas), no Latvijas uz Sibīriju izsūtīja 15 000 cilvēku, no 

Lietuvas – 18 000 cilv., no Igaunijas – 10 000 cilv.

Savukārt lielāko latviešu virsnieku daļu nogalināja Litenē.





Otrais pasaules karš Latvijā – Vācijas okupācija...

Padomju okupāciju pārtrauca Vācijas okupācija 1941.gada 

22.jūnijā.

Vācijas armija okupēja Lietuvu 6 dienās, bet Rīgā vērmahts 

ienāca 1.jūlijā, līdz 07.07.1941. sarkanā armija pilnībā atstāja 

Latvijas teritoriju.

Tallinu vāciešiem izdevās ieņemt augusta beigās, kur Sarkanā 

armija izrādīja lielāko pretestību.

Daudzās vietās Baltijā vāciešus sagaidīja kā atbrīvotājus no 

komunistiskā režīma – valdīja ilūzija, ka Vācija piešķirs Baltijas 

valstīm brīvību un neatkarību.

Cerības nebija ilgas – straujiem soļiem Vācija īstenoja savu 

okupācijas politiku. Baltijas valstīm bija jākļūst par Lielvācijas

impērijas protektorātu, lai vēlāk šīs teritorijas anektētu un 

ieļautu Vācijas impērijā.







Otrais pasaules karš Latvijā – Vācijas okupācija...

Tika izstrādāts Baltijas kolonizācijas plāns, nodibinot 

reihskomisariātu Ostland.

1942.gadā Latvijā tika izveidota zemes pašpārvalde jeb 

ģenerāldirekcija, kas atviegloja okupācijas režīma politikas 

īstenošanu.

Visi Baltijas valstu resursi tika pakļauti kara vajadzībām. 

Līdztekus okupācijas režīmam, tika ieviesta preču kuponu 

sistēma un obligātā darba klausība.

Vācieši aktīvi īstenoja holokaustu Baltijā:

1. tika dedzinātas un sagrautas sinagogas;

2. izveidoti ebreju geto (Latvijā – Rīga, Daugavpils un Liepāja)

3. Rumbulā (Šmerļa mežā) un citās vietās nacisti noslepkavoja 

75 000 Latvijā dzīvojošu ebreju un ap 22 000 no citām Eiropas 

valstīm atvesto ebreju. Igaunijā noslepkavoja 2000 ebreju, bet 

Lietuvā 160 000 ebreju;

4. tika izveidota (Salaspilī) koncentrācijas/darba nometne.



Latvijā slēptie ebreji...





Otrais pasaules karš Latvijā – Vācijas okupācija...

1944.gada septembrī Padomju armija ieņem Tallinu, vēlāk – Rīgu.

Savukārt līdz pat Otrā pasaules kara beigām (08.05.1945.) vācieši 

kontrolēja Kurzemi un cīnījās ar padomju armiju – Kurzemes 

cietoksnis vai Kurzemes katls.

Nosacīts apzīmējums teritorijai Kurzemē trijstūrī Liepāja - Tukums 

- Ventspils, kur 2. pasaules kara laikā bija bloķēta vācu 

karaspēka grupa "Kurzeme". 

Abās frontes pusēs cīnījās latviešu karavīri (Latviešu strēlnieku 

divīzijas; Latviešu leģions). Lai iedvesmotu latviešu leģionārus, 

1945.g. sākumā Vācijas valdība atļāva nodibināt Latvijas 

Nacionālo komiteju ar stingri reglamentētām pagaidu valdības 

funkcijām.

Šo cīņu laikā Kurzemē atradās 230 000 vietējo iedzīvotāju, 150 000 

bēgļu no visas Latvijas, kā arī 35 000 bēgļu no dažādiem PSRS 

reģioniem.









Rūzvelta un Staļina saruna par Baltijas valstīm 1943.g. XII 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=M8QctMw5FkL0CM&tbnid=gEq1OXNpRv8B5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://today.uconn.edu/blog/2012/03/roosevelt%E2%80%99s-warm-alliance-and-the-cold-war/&ei=-BxIUuKeHonk4QTFk4HIBg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNEnEo4uU16XHy-5FSdiZCKTAaXBKw&ust=1380543991666722
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Veiksmi 

ieskaites darbā!

Noslēgumā…


