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Pēc vislielākā kara pasaules vēsturē cilvēcei nācās saskarties ar 

vairākām sociālām, ekonomiskām, politiskām un psiholoģiskām 

problēmām.

Daži skaitļi par cilvēku zaudējumiem II pasaules karā:

• 8.milj. militārpersonas

• 13-14.milj. karavīru

• 15.milj. civiliedzīvotāju (t.sk., 6 milj. ebreju)

Karš vismaz uz pusi samazināja Eiropas ekonomisko potenciālu.

Nauda zaudēja savu vērtību, preču deficīts veicināja savstarpējo

apmaiņu ar dažādām sadzīves precēm.

1946.gadā sākās, t.s., Aukstais karš, kas noveda pie domas, ka arī

III pasaules karš ir neizbēgams. Jauno robežu noteikšana

(koriģēšana), iedzīvotāju piespiedu deportācijas un etniskās tīrīšana

– šādi tiek raksturots pēc kara perioda sākums.

Priekšvārds...
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Iedzīvotāju pārvietošanās (1945-1950)...
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Masveida deportācijai J.Staļins pakļāva Krimas tatārus, čečenu un 

ingušu tautas, vardarbīgi nosūtot tos uz Sibīriju un Vidusāziju.

PSRS teritorijai piederīgos pakļāva īpašām pārbaudēm (filtrācijas 

nometnes), lai atgrieztos dzimtenē.

Pēc kara mainījās starpvalstu attiecību sistēma. PSRS palielināja 

savu teritoriju un varenību uz citu valstu rēķina, līdzīgi kā ASV –

pieauga ekonomiskā varenība. Rezultātā radās divi pretpoli.

Priekšvārds...
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Pasaule un Eiropa 1945.gadā ...
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Pasaule un Eiropa 1945.gadā ...
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Lai veicinātu mieru pasaulē, ievērotu cilvēka pamattiesības un tautu 

brīvās pašnoteikšanās tiesības uz neatkarību, tika izveidota 

Apvienotā Nāciju Organizācija (25.04. – 26.06.1945.g.), kurā 

apvienojās 50 valstis.

II pasaules kara vaininieku meklēšana un noskaidrošana tika meklēta 

īpašā uzvarētāju (PSRS, ASV, Lielbritānija) rīkotajā Potsdamas 

konferencē (17.07. – 02.08. 1945.g.)

Priekšvārds...
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Vārdi un darbi...
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Potsdamā apspriežamie jautājumi: reparācijas, denacifikācija

(pasākums, kas bija vērsts pret nacistiem), Vācijas sabiedroto 

jautājums, robežu noteikšana un īpašās tiesas izveidei Nirnbergā, 

kurā tiesāja par noziegumiem pret mieru un cilvēci.

Priekšvārds...
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Par beidzamo ideoloģisko un politisko robežšķirtni starp Rietumiem 

(Lielbritānija, Francija, ASV) un Austrumiem (PSRS) kļuva Vācija. 

Pretrunu rezultātā PSRS īstenoja Rietumberlīnes blokādi.

Rezultātā 1949.gadā Rietumu okupācijas zonās tika pasludināta 

Vācijas Federatīvā Republika (VFR), bet PSRS, kā atbildes 

gājienu, nodibināja Vācijas Demokrātisko Republiku (VDR).

Dzelzs priekškars nolaidās pār Eiropu kā simboliskā robeža starp 

Rietumiem un Austrumiem.

Saīsinājumu attiecībās veicināja PSRS paziņojumi par kodolieroču 

radīšanu.

Aukstā kara sākums...
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Tāpēc 1949.gada aprīlī ASV, Lielbritānija, Francijas, Beļģija, 

Nīderlande, Luksemburga, Kanāda, Portugāle, Dānija, Islande, 

Itālija un Norvēģija parakstīja vienošanos par militārās 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) izvedi.

PSRS uz NATO izveidi reaģēja, 1955.gadā noslēdzot Varšavas 

līgumu (militāri politiskā organizācija, pastāvēja līdz 1968.gadam, 

kurā apvienojās PSRS, Polija, Čehoslovākija, Ungārija, Rumānija, 

Bulgārija, VDR, un Albānija).

Aukstā kara sākums...
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Austrumu un Rietumu bloka savstarpējās pretrunas izpaudās kā:

1. bruņošanās sacensības (atomu, ķīmiskie un bioloģiskie ieroči);

2. ideoloģiskā cīna starp demokrātiju un totalitārismu;

3. cīņa par ietekmi Eiropā un citos pasaules reģionos;

4. vēlme vājināt pretinieka ekonomiskās pozīcijas.

Aukstā kara sākums...
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Tā, piemēram, 1947.gadā ASV nāca klajā ar Trumena doktrīnu, kas 

paredzēja ar finansiālām metodēm cīnīties ar komunismu. Bet 

vēlāk tika izstrādāts Māršala plāns, kas paredzēja Eiropas 

rūpniecības sistemātisku atjaunošanu.

Jāatzīmē, ka karš sekmēja vairāku tehnoloģisko un medicīnisko 

zinātņu attīstību. Pēckara gados Rietumu un Austrumu valsts 

ekonomikas sāka lēnam atkopties. Rietumos sāka veidoties, t.s., 

„jauktās ekonomikas”, turpretim PSRS pastāvēja valsts 

kontrolētā plānveida ekonomika.

Aukstā kara sākums...
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Eiropa Aukstā 
kara laikā...
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Televīzijas ienākšana, Holivudas filmas radīja jaunu masu kultūru, 

savu uzvaras gājienu piedzīvoja rokenrols un hipiju kustība.

ASV 50. – 70.gados saasinājās rasu attiecības. Par melnādaino 

neformālo līderu kļuva baptistu mācītājs Mārtiņš Luters Kings

(1929-1968), savukārt radikālākie melnādainie nodibināja 

pusmilitāro organizāciju „Melnās panteras”, no jauna aktivizējās 

balto radikālā kustība kukluksklana darbība. Arī politikā asi 

sacentās demokrāti un republikāņi.

ASV un Rietumvalstis 50.-70.gados...

Lielbritānijā plosījās nacionālie un 

reliģiskie konflikti starp 

protestantiem un katoļiem 

Ziemeļīrijā.
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Francija ekonomiski atkopās no II pasaules kara, tomēr (raksturīgā

franču manierē) politiskā valsts situācija nebija stabila.

VFR nostabilizējās sociālekonomiskā situācija un sākās augšupeja.

Itāliju pārņēma politikā nestabilitāte un atklātā mafiju darbība.

Par labklājības, demokrātijas un nodrošinājumu paraugu kļuva

Skandināvijas valstis.

Savukārt Spānijā, Portugālē un Grieķijā pastāvēja diktatoriskie

režīmi, un tikai 70.gadu beigās aizsākās demokrātijas periods.

Vienlīdzības, demokrātijas un tautu pašnoteikšanās tiesības kļuva

aktuālas arī Āzijā, Āfrikā un Dienvidamerikā, aizsākās koloniālo

sistēmu sabrukšanas periods – dekolonizācija.

ASV un Rietumvalstis 50.-70.gados...
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Dekolonizāciju aizsāka Indija (Džavaharals Neru un Mohandass

Mahatma Gandijs). 1947.g., beidzoties britu kundzībai, Indijas un

Pakistānas dažos, reliģiski atšķirīgos, reģionos sākās vardarbība

un militārie konflikti.

Tikpat mokoši, vardarbīgi, ar daudzām sociālām, etniskām,

reliģiskām, politiskām, ekonomiskām problēmām pavadīti notika

neatkarības process vairākās Āfrikas valstīs.

Neapšaubāmi par demokrātiju Āfrikas valstīs runāt nevar, tāpēc tur

nostiprinājās diktatūru laiks, kas lielākoties pastāv vēl mūsdienās.

Bada nāve, terors, saimniecisks pagrimums veicināja, t.s., „trešo

valstu” jeb jaunattīstīto valstu atpalicību.

Sīvā politiskā un ideoloģiskā cīņa starp ASV un PSRS sākās 

Latīņamerikā. 

ASV un Rietumvalstis 50.-70.gados...
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Cīņa par varu PSRS...
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Cīņa par varu PSRS...
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Cīņa par varu PSRS...
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Cīņa par varu PSRS...
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PSRS ekonomiskā situācija bija visai bēdīga, politiskā ideoloģija

noteica visas valsts attīstību. Prioritāri attīstāmās nozares bija

smagā rūpniecība un militārais sektors.

Pastāvošās sociālekonomiskās problēmas tika risinātas ar

represīvām metodēm.

Pēc pastāvošā Staļina personības kulta jaunais ģenerālsekretārs

Ņikita Hruščovs (1894-1971) aizsāka destaļinizāciju,

„atmaskojot” Staļina noziegumus PSKP XX kongresā.

Hruščovs nedaudz mazināja cenzūru, ļāva mēreniem politiskiem

disidentiem atgriezties un mazināja represijas.

Dokumentālā filma par Hruščovu

Padomju Savienība 50.-70.gados...

http://www.youtube.com/watch?v=Z_0kPnNwYdI
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Hruščovs par Staļinu 1956.g. XX kongresā...
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Hruščovs par Staļinu 1956.g. XX kongresā...
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PSRS Pārvaldes sistēma (70-80.gadi)...
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Hruščova aizsāktās saimnieciskās un sociālās pārmaiņas zināmā 

mērā uzlaboja iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tomēr rezultātā 

ekonomiskie rādītāji bija slikti, un komunistiskās partijas elite 

nebija apmierināta ar ekstravaganto Ņikitu.

1964.gadā Hruščovu klusi un mierīgi nomainīja pret Leonīdu Iļjiču

Brežņevu (1906-1982) – Padomju Savienībā aizsākās stagnācijas 

laiks.

Padomju Savienība 50.-70.gados...

Pārtikas deficīts, tehniskā atpalicība, 

cenzūra, disidentu apspiešana, 

korupcija un komiskais personības 

kults iezīmēja Brežņeva laikus.

Dokumentālā filma par Brežņevu

http://www.youtube.com/watch?v=fect9ejZhig
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Pastāvošajās Austrumeiropas valstīs (Polija, Čehoslovākija, 

Austrumvācija, Ungārija, Rumānija, Bulgārijas, Dienvidslāvija un 

Albānija) bija izveidojušies komunistiskie režīmi. 

Pēc destaļinizācijas PSRS aizsākās komunistisko valstu bloka 

iekšpolitiskie nemieri, sacelšanās, tuvināšanās Rietumiem un pat 

valsts neatkarību atjaunošanu mēģinājumi.

Lai nepieļautu „kapitālisma restaurāciju” komunistiskā valstu blokā, 

Brežņevs sāka militāri ierobežot dumpīgo valstu suverenitāti (t.s., 

Brežņeva doktrīna).

Visi sociāli politiskie procesi liecināja par valstu pārliecību par 

komunisma ideoloģijas nespēju risināt iekšpolitiskās problēmas.

Komunistisko valstu bloks Eiropā...
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Komunisms nostiprinājās tieši nabadzīgākās valstīs, kur postulētās 

vienlīdzības idejas bija tuvas lielākai tautu daļai. Līdztekus PSRS 

izlietoja milzīgus resursus komunisma eksportam uz citām 

valstīm.

Par otro lielāko komunisma valsti kļuva Ķīna, 1949.gadā nodibinot 

Ķīnas Tautas Republiku ar Mao Dzedunu (1893-1976) 

priekšgalā.

Pēc Staļina parauga Ķīnā tika celts komunisms, par galveno izvirzot 

industrializāciju, lauksaimniecības kolektivizāciju un kultūras 

revolūciju.

Komunisms citur...
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1958.gadā Mao pasludināja „Lielo lēcienu” politiku, kas paredzēja 

būtiski palielināt industrializācijas apjomus un faktiski atteikties no 

lauksaimniecības. Rezultātā 50. un 60. gadu mijā bada nāve 

nomira ap 30 milj. ķīniešu. 1962.gadā komunistiskā partija atteicās 

no šīs idejas.

1966.gadā Mao īstenoja kultūras revolūciju, kas paredzēja 

pāraudzināt cilvēku īstā ķīniešu komunistiskajā garā. Aizsākās 

„ienaidnieku atmaskošana” pret inteliģenci un pārējām sabiedrības 

daļām, tika iznīcināti vairāki kultūras pieminekļi un liecības.

Kultūras revolūcijas rezultātā cieta ap 100 milj. cilvēku, un uzplauka 

haoss un anarhija. Galējo totalitārais režīmu mīkstināja Mao nāve 

1976.gadā.

Komunisms citur...
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Mao’s Bloody Revolution

http://www.youtube.com/watch?v=Wd0aW-4mV68
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Īstenotais komunisms Kambodžā prasīja 3 milj. cilvēku nāvi. 

Savukārt Ziemeļkorejā jeb Korejas Tautas Demokrātiskajā 

Republikā komunisma vadonis (Kim Ir Sens un viņa dēls Kims 

Čens) radīja savu mācību – čučhe, kas tika pielīdzināta reliģijai. 

Vadoņi tika slavināti un pat glorificēti.

Komunisms citur...
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Ļoti veiksmīgi komunisms tika izplatīts Kubā, kur bija aktīva 

pretestība un naids pret ASV īstenoto politiku. Popularitāti guva 

pusmilitāri nacionālās organizācijas vadītājs Fidels Kastro un viņa 

īstenotā pretošanās kustība.

No Kubas komunisma idejas tika izplatītas arī citur Latīņamerikā.

Fidels Kastro, pēc neveiksmīgā ASV centiena viņu gāzt, lūdza 

palīdzību PSRS, kas noveda līdz Karību jeb raķešu krīzes. 

1962.gadā PSRS izvietoja Kubā 20 000 karavīru un slepeni pārveda 

vidējās darbības rādiusa kodolraķetes un izvietoja savus 

bumbvedējus – sākās Kubas militārā blokāde.

Komunisms citur...
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Pateicoties panāktam 

kompromisam starp 

Kenediju un 

Hruščovu, kodolkarš

nebija sācies.

Abu lielvalstu intereses 

vēlāk un arī tagad 

saskaras neitrālās 

teritorijās (Korejas 

karš, Vjetnamas karš 

u.c.).

Aukstais karš nebūt vēl 

nav beidzies, bet gan 

mainījis savu formu 

un metodes.

Komunisms citur...
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Asiņainie un postošie militārie konflikti Tuvajos Austrumos ir aktuāli 

arī mūsdienās, kur pamatā ir etniskās, reliģiozās, nacionālās un 

ideoloģiskās pretrunas.

Veidojās arābu nacionālās kustības, un lielākā nozīme austrumos 

bija naftai. Atšķirības dzīves līmeņos, ekonomiskās pretrunas un 

atšķirīga jauno laiku vēsturiskā pieredze kavēja arābu valstu 

vienotību.

Pieauga turku un kurdu nesaskaņas, kas pārauga masu 

demonstrācijās un militārās sadursmēs.

Apvienojoties dažādiem uzskatiem, dzima arābu sociālisms, kas 

respektēja musulmaniskās tradīcijas un iestājās pret radikāliem 

islāmistiem. Arābu sociālisms pārauga par vienpersoniski 

diktatūru, piemēram, Sīrijā, Lībijā un Irākā.

Konflikti Tuvajos Austrumos...



Page  40

Līdztekus sāka attīstīties islāma funadamentālisms – sieviešu 

tiesību ierobežošana, radikāls nacionālisms, citas reliģijas 

ignorēšana un izolēšana.

50.gados aktualizējās ebreju jautājums, tūkstošiem ebreju devās uz 

Palestīnu (apsolīto zemi) uz izvēlējās to, kā patstāvīgu dzīves 

vietu, un 1947.gadā Palestīnā nodibināja savu neatkarīgu Izraēlas 

valsti.

Jau kopš pastāvēšanas Izraēlai bija jārisina militārie konflikti ar 

kaimiņvalstīm (Libāna, Sīrija, Jordānija, Ēģipte). 

Konflikti Tuvajos Austrumos...
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Pēc spīdošiem militāriem 

panākumiem Sešu dienu 

karā (1967.gadā) Izraēla 

okupēja Gazas rajonu, 

Sīnāja pss. un Golānas

augstienes, kas noveda pie 

virknes teroristisko akciju no 

Palestīnas atbrīvošanas 

kustības.

Konflikti Tuvajos 
Austrumos...
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Vienotās 

Eiropas ideja 

un tās 

īstenošana
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Integrācija Rietumeiropā balstījās uz kapitālistiskā tirgus 

ekonomikas principiem un politisko demokrātiju.

Integrācijas nozīme:

1. nepieļaut komunisma izplatību (ekspansiju);

2. nepieļaut Rietumvalstu savstarpējo konfliktu;

3. Rietumvalstu konkurētspējas palielināšana;

Divas pieejas – vai dibināt pārnacionālo Eiropas valdību, vai 

sadarbībai jābūt noteiktajās jomās ar pamatotām valstu 

interesēm?

Integrācija...
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1949.gadā tika dibināta Eiropas Padome. Tā ir politiska 

organizācija, kuras mērķis ir veicināt demokrātiju, cilvēktiesības 

un tiesiskumu visā Eiropā. Tās mītne atrodas Strasbūrā, 

Francijā. Eiropas Padomē ir 47 dalībvalstis, kas vizuāli aptver 

visu Eiropas kontinentu.

Par Eiropas Padomes darbību mūsdienu kontekstā

Eiropas Padome...

http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=lv


Page  46

Eiropadomes loma ir divējāda, — tā nosaka Eiropas 

Savienības vispārējās politiskās ievirzes un prioritātes un 

risina sarežģītus vai “delikātus” jautājumus, kurus nevar 

nokārtot zemākā starpvalstu sadarbības līmenī.

Lai gan Eiropadomes ietekme ES politikā ir ļoti liela, tā nav 

pilnvarota pieņemt tiesību aktus.

1951.gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tēraudu apvienība, 

bet 1957. gadā izveidojās Eiropas ekonomiskā asociācija 

(EEA) jeb Kopīgais tirgus.

Transformācijas...



Page  47

1965.gadā EAA kļuva par Eiropas Kopienu, dalībvalstīm 

parakstot svarīgus savstarpējās sadarbības līgumus.

Savukārt 1993.gadā Eiropas Kopiena pārtapa par Eiropas 

Savienību.

Eiropas Savienības vēsture

Par Eiropas Savienību mūsdienu kontekstā

Eiropas Savienība...

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_lv.htm
http://europa.eu/index_lv.htm
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Sociālistiskā integrācija Austrumeiropā notika piespiedu 

kārtā, par to iestājās Padomju Savienība, lai panāktu savu 

politisko un ekonomisko interešu īstenošanu.

1949.gadā Maskava nodibina Savstarpējās ekonomiskās 

palīdzības padomi (SEPP), kur dalībvalstis bija Albānija 

(izstājās 1961.g.), Bulgārija, Čehoslovākija, Polija, PSRS, 

Rumānija, Ungārija, VDR.

SEPP nevarēja pāraugt alternatīvā sadarbības platformā, un 

pēc PSRS sabrukuma tas tika likvidēts.

Integrācija...
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Veiksmi 

ieskaites darbā!


