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1940. un 1941. gadā gandrīz neviena pasaules valsts

neatzina Baltijas valstu aneksiju (inkorporāciju) oficiāli, t.i., de

iure.

Tomēr Teharānas un Jaltas konferencē ASV un Lielbritānija

īpaši nepretojas Staļina vēlmēm pievienot Baltijas valstis PSRS

sastāvā.

Līdz pat 1991.gadam starptautiskā sabiedrība tikai noskatījās uz

PSRS vērstajām represijām un totalitārā režīma citam izpausmēm

attiecībā uz visām Padomju Savienības republikās.

Ievads...



Līdz ar Polijas militāro sakāvi bija radīti nepieciešamie 

priekšnoteikumi PSRS agresīvo nodomu pakāpeniskai 

īstenošanai Baltijā un šā reģiona valstu okupācijai. Par pirmo soli 

šajā virzienā Maskava bija ieplānojusi savstarpējās palīdzības 

līgumu uzspiešanu Igaunijai, Latvijai un Lietuvai, kuri 

paredzētu padomju militāro bāžu izveidošanu šo valstu teritorijā.

Ievads...

Latvijas okupācijas plāns

Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā (1940-1964)

Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1991)

Latvijas okupācijas e-muzejs

Latvija Padomju laikā

http://lpra.vip.lv/tk_ok_plans1.htm
http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1618_Vesturnieku_komisijas_raksti_13_sejums.pdf
http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_2205_Vesturnieku_komisijas_raksti_25_sejums.pdf
http://www.e-okupacijasmuzejs.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=tcci5FOEmgI


Pēc organizētajām vēlēšanām 1940.gada 14.-15.jūlijā Baltijas 

valstu komunistiskā partijas sāka mērķtiecīgu Baltijas valstu 

pievienošanu PSRS.

PSRS Augstākā padome pieņēma Lietuvu 3.augustā, Latviju –

5.augustā, Igauniju – 6.augustā un aizsāka strauju sovjetizāciju.

Baltijas valstu CK bija pilnīgā kontrolē un atkarībā no Maskavas 

CK.

Formāli Baltijas valstis pašas varēja organizēt savu darbu PSRS 

sastāvā vai arī izstāties no tās – tā bija dekoratīvā politika.

Baltijas republikās tika mainītas gan iekšējās, gan ārējās 

robežas un administratīvi teritoriālais iedalījums.

Baltijas valstu aneksija un sovjetizācija...



Lai nodrošinātu PSRS politiku, J.Staļins īstenoja plašas 

represijas. Lielākās deportācijas notika 1941.gada 14.jūnijā un 

1949.gada 25.martā.

Baltijas valstu aneksija un sovjetizācija...





Padomju Savienības armija Latvijas teritorijā otrreiz ienāca

1944.gadā, visa Latvijas teritorija nonāca PSRS kontrolē pēc

Vācijas kapitulācijas Otrā pasaules kara beigās 1945.gada

8.maijā.

Latvija tika pakļauta vispārējai PSRS „kārtībai”, kas bija raksturīga

komunistiskam režīmam.

Padomju Baltijas republikās par augstāko likumdevēja orgānu

kļuva Augstākās padomes. Līdz 1946.gadam izpildvaras

funkcijas veica Tautas komisāru padome, bet vēlāk tās

pārdevēja par Ministru padomēm.

Padomju Savienības 2.okupācija...



Organizētajās „vēlēšanās” līdzdalība bija ap 99%, rezultātā

Latvijas tauta pati bija izteikusi savu „vēlmi” iestāties.

Otrais pasaules karš bija faktiski iznīcinājis Baltijas valstu

saimniecisko un ekonomisko potenciālu, aizsākās plaša

sovjetizācija, tā saucamā Baltijas valstu iedzīvotāju integrācija

plašā Padomju Savienības saimē.

Padomju Savienība Baltijas valstīs īstenoja unificēto pieeju it

visā un plānveida ekonomiku, nosakot kas ražos, cik ražos un

kā ražos.

Padomju Savienības 2.okupācija...



Padomju vara veica savu agrāro reformu, veidojot valstij

piederošus lauksaimniecības uzņēmumus jeb sovhozus un

Mašīnu un traktoru stacijas (MTS). Nacionalizētās zemes

nonāca valsts īpašumā.

Vēl divus gadus pēc Otrā pasaules kara (līdz 1947.gadam)

saglabājās pārtikas talonu jeb kartīšu sistēma, sociālā

diferenciācija starp pilsētām un laukiem bija ļoti izteikta.

1947.gadā pilnībā tika aizliegta uzņēmējdarbība.

Baltieši organizēja pretošanās kustību, trimdā esošie latvieši

uzsāka diplomātiskus centienus, lai novērstu nelikumīgo PSRS

okupāciju un agresīvu aneksiju, bet tas viss bija bez rezultātā.

Padomju Savienības 2.okupācija...



PSRS skatījumā Baltijas valstis bija buržuāziskas un tur bija

nepieciešams ieviest savu „kārtību”, izvēršot cīņu ar, t.s.,

fašistiem.

Daudzi cilvēki tika uzskatīti par kolaboracionistiem, tautas

nodevējiem utt. Lai šķirotu labos no ļauniem, tika izveidotas

filtrācijas nometnes. Tajās tika ievietoti vīrieši, lai noskaidrotu to

personību, darbības utt.

Jau 1944.gadā sāka veidoties pretpadomju pagrīdes kustības

Baltijā un nacionālu partizāņu jeb mežabrāļu vienības. Pirmajos

pēckara gados Latvijas mežos darbojās ap 10 000 bruņotu

kaujinieku.

Represijas...



Piespiedu Baltijas iedzīvotāju integrācija PSRS notika ar 

kolektivizācijas starpniecību.

Kolektivizācija sevī ietvēra kolhozu (коллективное хозяйство) 

izveidi, kur cilvēki gāja kā uz darbu. 

Tā bija kolektīva saimniecības forma, kuru viensētu vietā 

organizēja sociālistiskā lauksaimniecībā un zvejniecībā. Kolhozos 

ražošanas līdzekļi (zeme, iekārtas, lopi, sēklas u.c.) ir 

kopsaimniecības paju īpašnieku kopīpašums. Ienākumi no 

saimniekošanas tiek sadalīti saskaņā ar dalībnieku kopēju 

lēmumu.

Kolektivizācijas...



Kolhozus Latvijā sāka veidot 1946. gadā. Tā kā brīvprātīgās

kolektivizācijas tempi bija zemi, kolhozu veidošanu stimulēja ar

dažādām ekonomiskām (paaugstināti nodokļi individuālajām

saimniecībām) un represīvām (turīgo zemnieku jeb kulaku

izsūtīšana) metodēm 1949.gadā. Kolektivizācija tika pabeigta

1950. gadā.

1949.gada Padomju vara izveidoja, t.s., troikas, kurās ietilpa

kompartijas, padomju un drošības orgānu pārstāvji. Nakti no 25.

uz 26.martu notika masveida Baltijas iedzīvotāju deportācija

(ap 42000 cilv.), kur 2/3 bija sieviešu un bērnu. Izsūtīja uz Sibīriju

un Tāliem Austrumiem.

Represijas un kolektivizācijas...

Tikai 1963.gada cilvēkiem 

(ap 31600 cilv.) atļāva 

atgriezties dzimtene.



Kolhozos apstrādājamā zeme bija valsts īpašums, bet pārējie 

ražošanas līdzekļi, izņemot kolhoznieka sētas sīko inventāru 

(mājputnus, vienu govi, dažas aitas un cūkas), atradās kolektīvā 

īpašumā. Kolhozus vadīja priekšsēdētājs un valde, ko ievēlēja, 

saskaņojot ar komunistiskās partijas rajona komitejas viedokli.

Kolhozi...

Katram kolhozam bija 

noteikti plāna uzdevumi 

lauksaimniecības produktu 

pārdošanai valstij. Iepirkuma 

cenas bija noteiktas zemas. 

Tikai pārpalikumu varēja 

izmantot kolhoznieku 

patēriņam vai pārdot tirgū.



Pirmajos kolhozu pastāvēšanas gados bija piespiedu darbs:

katram kolhozniekam vajadzēja nostrādāt noteiktu dienu skaitu.

Samaksa par darbadienu bija minimāla.

Vēlākajos gados kolhozos saimniekošana kļuva patstāvīgāka un

darba samaksa tajos uzlabojās.

Kolhozi...

Kolhozos paralēli lauksaimniecībai tika 

attīstītas arī dažādas pārstrādes un 

ražošanas nozares. Nereti kolhozi 

specializējās kādā noteiktā nozarē vai 

noteiktu produktu ražošanā.



50.gados, pēc Staļina nāves, īstenotās Padomju valdības

represijas kļuva mērenākās, situācija gausi sāka stabilizēties. 50.-

70.gados sāka veidoties zināmā padomju patērētājsabiedrība.

Jāatzīmē, ka cilvēka līdzdalība komunistiskajā partijā reizēm bija

vienīgais ceļš, kā veidot savu profesionālo karjeru un dzīvē kaut

ko sasniegt.

Padomju Savienība bija ārkārtīgi birokratizēta – nostiprinājās, t.s.,

nomenklatūra.

Atkusnis...



Tā kā oficiālā privātā uzņēmējdarbība nepastāvēja, 60.gados

radās pusoficiālās privātās iniciatīvas, piemēram, puķu tirgošanā,

šūšanā u.c. Īpašs pieprasījums bija pēc deficīta importprecēm,

tās pārpirka. Ar laiku, ierobežoto preču klāsta dēļ, radās sava

sistēma – blats.

Plānveida ekonomika PSRS nodrošināja cilvēkiem 50.-70.gados

nepieciešamo iztikas minimumu, pilsētās veidojas padomju

darbaļaužu slānis. Jāmin, ka algas samaksas kārtība balstījās

uz proletariātu interešu aizstāvību.

Atkusnis...

Sabiedrība tika pakļauta savdabīgai 

ideoloģiskai smadzeņu skalošanai, 

ietekmējot dzīves vērtības, domāšanu, 

uztveri, kas ar laiku noveda pie 

zināmās dubultmorāles. 



Atklāta pretošanās padomju varai nenotika, tas tika īstenots īpašā

veidā ģimenēs. Tomēr bija atsevišķie cilvēki, kuri iedrošinājās

atklāti kritizēt pastāvošo realitāti, tie bija disidenti, kuri vēlāk

izcieta sodu kā politieslodzītie, atsevišķie nonāca psihiatriskajās

slimnīcās.

Vienīgā saikne ar starptautisko sabiedrību bija radio stacijas

„Amerikas Balss” un „Brīvā Eiropa”, kas tika translētas

baltiešu valodās uz Rietumiem.

1983.gadā tika atklāti tiesāti latviešu disidenti: Gunārs Astra, Ints

Cālītis, Lidija Doroniņa-Lasmane.

Atkusnis...



Visa ekonomiskā dzīve notika pēc Maskavas diktāta, īstenojot

plānveida ekonomiku.

Saskaņā ar pastāvošo ideoloģiju u.c. apsvērumu dēļ, Baltijas

valstīs īpaši tika veicināta industrializācija. Aizsākās

mašīnbūves, elektrotehnisko, metālapstrādes uzņēmumu būve.

• VEF – elektrotehnika

• Rīgas Radio rūpnīca

• Rīgas Vagonu rūpnīca – ražoja tramvajus, vagonus,

elektrovilcienus un dīzeļvilcienus

• „Sarkanā zvaigzne” – ražoja mopēdus

Kopumā tika uzceltas ap 216 jaunām ražotnēm un

uzņēmumiem visā LPSR. Rūpniecības apjoms 50.gados

pieauga 3,6 reizes. Latvija, kura teritoriālā ziņā veidoja 0.3 no

visas PSRS teritorijas, ieņēma 6.vietu pēc ražošanas apjoma visā

PSRS.

Ekonomika Baltijas PSR...



Ņ.Hruščova laika notika salīdzinoša decentralizācija ekonomikas

plānošanā un īstenošanā, tika izveidotas republikāniskās

Tautsaimniecības padomes, nākot L.Brežņevam pie varas – viss

atgriezās savās „vietās” (centralizācija un unifikācija).

Jāatzīmē, ka Baltijas valstīs notika plaši elektrifikācijas

pasākumi, uzbūvējot vairākus HES.

Ekonomika Baltijas PSR...

Attīstījās arī sakaru nozares, uzbūvējot

maģistrāles, dzelzceļa līnijas,

nodrošināta tiešā avio satiksme ar

nozīmīgākajām un lielākajām PSRS

pilsētām u.c. būtiski pasākumi.



Arī lauksaimniecība piedzīvoja zināmu lejupslīdi, kaut tomēr

atsevišķie rādītāji sasniedza pirmskara līmeni.

Kopumā PSRS 70.gados iestājās stagnācija – pilnīgs

saimnieciskais sabrukums, veikalos bija pustukši plaukti,

ražošanas apjomi strauji kritās.

Cilvēkiem bija bezspēcīgā vienaldzības sajūta, jebkura iniciatīva

tika nolīdzināta, nebija jēgas daudz strādāt, jo nevarēja nopelnīt

virs noteiktās algas.

Brežņeva stagnācija...



Pēc Otrā pasaules kara būtiski mainījās Baltijas iedzīvotāju

nacionālā struktūra.

Jau 40.gadu beigās Latvijā un Igaunijā sāka ieceļot cilvēki no

vecajām PSRS republikām. Savukārt 50. – 60.gados strauji

palielinājās darbaspēka migrācija no Krievijas, Baltkrievijas un

Ukrainas. Ieceļotājiem tika būvēti atsevišķie pilsētu mikrorajoni un

pat pilsētas, piemēra, Stučkas (tagad Aizkraukles) pilsēta, kura

bija domāta Pļaviņu HES celtniekiem.

PSRS īstenotā politika Baltijas valstīs bija balstīta uz lojālo un

paklausīgo pilsoņu sagatavošanu, realizējot rusifikāciju u.c.

paņēmienus. Nacionālisms un nacionālās pašapziņas

stiprināšana tika uzskatīta par buržuāzisko nacionālismu.

Cilvēkus, kuri aizraujas ar imperiālistiskām darbībām varēja

represēt.

Starpnacionālais aspekts...



Hruščova laikā arī kultūra piedzīvoja atkušņa brīžus,

kinoteātros pat sāka rādīt Holivudas filmas, kuras nebija pretrunā

ar pastāvošo Padomju Savienības ideoloģiju, cilvēki varēja

sarakstīties ar saviem Rietumos dzīvojošiem radiniekiem,

protams, visa korespondence tika rūpīgi pārskatīta u.tml.

L.Brežņeva stagnācijas politikā viss atgriezās pie konservatīvās

padomju ideoloģijas.

50. – 70.gados Baltijas republikās izveidojās divkopienu

sabiedrība.

Starpnacionālais aspekts...



Kultūrai bija jābūt nacionālai pēc formas un sociālistiskai pēc

satura – pēc 2.pasaules kara aizsākās jaunā kultūras revolūcija

un tās celtniecība.

Padomju vara centās iznīcināt Latvijas senkultūras mantojumu, to

nolīdzinot līdz ar zemi, tā tika pasludināta par buržuāzisku un

feodālu, kas neatbilst Padomju valsts ideoloģijai.

Kultūras aspekts...

Viss tas, kas neatbilst padomju 

propagandai tikai aizliegts, tika izdots 

aizliegto grāmatu saraksts, kultūras 

vienīgais uzdevums bija slavināt 

Padomju Savienību. Darbojās 

spēcīga kultūras darbu cenzēšana.



Ļoti cieta sakrālā arhitektūra un garīgais kultūras mantojums, jo

reliģija bija „opijs tautām”, tā vietā tika sludināts ateisms. Formāli

baznīcas netika slēgtas, bet to darbība tika īpaši uzmanīta un

baznīcas īpašums tika nacionalizēts.

Vienīgais kultūras žanrs, kas tika atļauts bija sociālistiskais

reālisms, kas sludinātu Padomju Savienības gaišumu un vareno

labklājību, parādot, cik skaistas un plašas ir tēvzemes āres.

Tikai ar zemtekstu palīdzību (galvenokārt dzejnieki) varēja izteikt

patieso dzīves attēlojumu draudzīgajā PSRS.

Kultūras aspekts...



60.gados Baltijā uzplauka hipiju kustība un rokenrols. Tieši

rokenrols bija skaļākā protesta forma iedzīvotāju vidū (grupa

„Pērkons”, „Menuets”, „Līvi” u.c.)

60.-70.gados uzplauka nacionālais kino, tomēr vairākas latviešu

filmas tā arī netika rādītas – cenzūras dēļ.

Kultūras aspekts...



Vairāki baltieši, kuri nonāca trimdā, dažādos veidos mēģināja

parādīt starptautiskajai sabiedrībai patieso situāciju PSRS, kā arī

veicināt ideju par neatkarības atjaunošanas nepieciešamību.

Visas organizācijas tika īpaši uzraudzītas un cilvēkiem, kuri

sadarbojās ar trimdas organizācijām draudēja bargs sods.

1945.gadā Beļģijā nodibinājās latviešu leģionāru organizācija

„Daugavas Vanagi”.

Laikā no 1948. līdz 1952.gadamn ar starptautisko bēgļu

organizāciju palīdzību sākās baltiešu izceļošana no Vācijas – to

pameta ap 27 000 igauņu un ap 100 000 latviešu, lielākā daļa

devās uz ASV, Austrāliju, Kanādu un Lielbritāniju.

Trimdas latvieši...



1955.gadā tika izveidota Vispasaules lietuviešu savienība un

Vispasaules igauņu padome un Igauņu nacionālā padome.

1956.gadā tika nodibināta Pasaules brīvo latviešu apvienība .

70.gadu sākumā tika nodibināta Pasaules baltiešu apvienība.

Hamburgā tika nodibināta Baltijas Universitāte, kurā bija ap 200

pasniedzēju un ap 1400 studentu.

Trimdas latvieši...



Reformu piekritēji aktivizējās pēc L. Brežņeva nāves. PSKP

Politbirojā sākās cīņa par varu. Augstāko partijas vadītāju amatos

citu pēc cita nomainīja kompromisa figūras – gados veci

ģenerālsekretāri, kuri faktiski bija marionetes vadošās

nomenklatūras elites rokās.

1985. gada 15. martā, kad PSKP Centrālā komiteja savā plēnumā

par PSKP ģenerālsekretāru ievēlēja Mihailu Gorbačovu,

uzvarēja komunistu grupējums, kas pieļāva ierobežotu reformu

nepieciešamību.

M. Gorbačovs mēģināja realizēt reformas (tai skaitā glastnostj

un perestroka) gan kā ģenerālsekretārs, gan vēlāk kā PSRS

prezidents. Komunistiskās nomenklatūras metodes tomēr

nemainījās. Reformas notika administratīvu kampaņu veidā,

kuras jau iepriekš bija nolemtas neveiksmei.

PSRS sabrukums...



PSRS sabrukuma cēloņi:

1) valsts pārmērīga militarizācija;

2) Baltijas republiku iedzīvotāju atmiņas par neatkarības periodu;

3) nacionālās atbrīvošanās kustība;

4) nesaprātīgā PSRS ekonomiskā sistēma.

PSRS sabrukums...

Komunistiskā ekonomiskā politika 

bija iznīcinājusi privātīpašumu un 

atņēmusi cilvēkiem ieinteresētību 

darba rezultātos. Neatkarīgi no darba 

rezultātiem valsts uzņēmumos visi 

saņēma vienādu samaksu. 

Ekonomiskie nosacījumi sekmēja 

bezatbildību, nolaidību un nevērīgu 

attieksmi pret darbu.



Lai realizētu ekonomiskās reformas, savienotajām republikām,

uzņēmumiem un arī katram atsevišķam indivīdam bija jādod

daļēja saimnieciskā brīvība. M. Gorbačovs cerēja samazināt

PSRS bruņošanās izdevumus un saņemt saimniecisku palīdzību

no Rietumiem. Totālās kontroles atslābināšana izvērtās par PSRS

sabrukumu.

Gorbačova paziņojums par atkāpšanos

Raidījums: «СССР. Крушение»

PSRS sabrukums...

https://www.youtube.com/watch?v=TW2Qf5-Xidc
https://www.youtube.com/watch?v=4lUDqPJYbXY


1988. gada pavasarī doma par Tautas fronti virmoja gaisā, jo 

aprīlī Lietuvā sāka veidoties Igaunijas Tautas fronte 

Rahvarinne, jūnijā tika likti pamati kustībai Sajūdis, bet 

Latvijā – Latvijas Tautas frontei. 

Jēdziens „tautas fronte” pasaulē pirmo reizi parādījās 20. 

gadsimta trīsdesmitajos gados.

Latvijas Tautas fronte (LTF) sākotnēji nebija ne partija, ne 

partiju apvienība. 

LTF bija īpaša ar to, ka tajā iesaistījās cilvēki ar visdažādākajiem 

politiskajiem uzskatiem, un viņus vienoja vēlme atjaunot Latvijas 

neatkarību.

Latvijas Tautas frontes dibināšana...



Plēnumā (1.,2. jūnijs 1988.gadā)  piedalījās un uzstājās rakstnieki, 
citi radošās inteliģences un dažādu tautsaimniecības nozaru 

pārstāvji. 

Viktora Avotiņa runā pirmo reizi publiski minēta ideja par Tautas 
frontes nepieciešamību. 

Rakstnieku savienības plēnums ...

Plēnumā, toreizējais komunists Mavriks
Vulfsons atklāti paziņoja, ka 1940. gadā

Latviju okupēja Padomju Savienība.



Sabiedrības nosakņojums...

1988. gada 7. oktobrī ap 120 000 

cilvēku piedalās tautas 

manifestācijā «Par tiesisku valsti 

Latvijā» Mežaparkā.

Ievas Akurāteres dziesma „Manai tautai” 

kļuva par vienu no nozīmīgākajām Trešās 

atmodas jeb tā saucamās dziesmotās 

revolūcijas dziesmām.



1988. gada 8. – 9. oktobrī tika nodibināta Latvijas Tautas fronte, 
kurai bija ļoti liela nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā.

Tautas frontes 1. kongresā vairākums iestājās par padomju režīma 
mainīšanu „no iekšienes” – lai panāktu pārmaiņas, pieprasot 

patiesu atklātību, demokratizāciju un cieņu pret nacionālo kultūru 
un valodu, tiesību ievērošanu. 

Par LTF priekšsēdētāju ievēlēja Daini Īvānu.

LTF 1.kongress...



Tūkstošiem cilvēku 11.11.1988., 
pulcējoties Daugavas krastmalā, 

vēroja, kā Rīgas Svētā Gara 
tornī tika uzvilkts Latvijas 
karogs. Pirmo reizi pēckara 

gados tika atzīmēta arī Lāčplēša
diena. 

25.03.1989. Viena no pirmajām atļautām 
demonstrācijām. Šajā dienā notika sēru 
gājiens (ap 200 000 cilv.) no Daugavmalas 
uz Brāļu kapiem, pieminot deportāciju 
upurus 1949. gadā. 

Sabiedrības nosakņojums...

1989.gada 5.maijā pieņemts LPSR 
Valodu likums, kurā latviešu valoda 

tika pasludināta par valsts valodu.



Akcija „Baltijas ceļš” norisinājās 
1989. gada 23. augustā –

dienā, kad pirms 50 gadiem 
tika noslēgts Ribentropa –

Molotova līgums (nacistiskā 
Vācija un PSRS).  

Akcijas laikā apmēram 1,75 
miljoni cilvēku Igaunijā, Latvijā 
un Lietuvā izveidoja dzīvu 
ķēdi, kas 660 km garumā 
stiepās pāri visai Baltijai no 
Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai. 

Baltijas ceļš...



Kongresa laikā (7.-8. oktobris 
1989.gads) tika paveikts 

viens no būtiskākajiem 
uzdevumiem – tika izvirzīts 

mērķis par Latvijas 
valstiskās neatkarības 

atjaunošanu. 

LTF 2.kongress...

LTF orientācijas izmaiņā lielā loma bija 
radikālajām kustībām – LNNK, Vides 
Aizsardzības klubam, grupai «Helsinki-86».



Sabiedrības nosakņojums...

18.11.1989. manifestācijā “Par 
neatkarīgu Latviju!” piedalījās 

apmēram 500 000 cilvēki. 

18.03.1990. notiek Latvijas PSR 

Augstākās Padomes 

vēlēšanas.

LTF saņem 2/3 vēlētāju atbalstu, 

un parlamentārā ceļā sākās 

Latvijas valstiskās neatkarības 

atjaunošana.



1990. gada 21. aprīlī
“Daugavas” stadionā visu 

Latvijas pašvaldību deputātu 
sapulcē 8086 deputāti 
nobalsoja par Latvijas 

neatkarības atjaunošanu. 

Tādējādi pašvaldību deputāti kā 
visas tautas pārstāvji deva 

neapšaubāmu mandātu 
Augstākās Padomes 

deputātiem 1990. gada 4. 
maijā pieņemt Neatkarības 

deklarāciju (138 deputātu 
nobalsoja PAR, 57 deputāti 

nepiedalījās – PRET).

Vislatvijas tautu deputātu sapulce & Neatkarības deklarācija...





1991. gada janvārī centrālā 

vara Maskavā uzsāka 

militāra rakstura akcijas, 

lai atjaunotu savu ietekmi 

Baltijas republikās.

Lietuvā 12. uz 13. janvārī

padomju armijas vienības 

uzbruka neapbruņotiem 

cilvēkiem pie Lietuvas televīzijas 

torņa Viļņā, nogalinot 14 un 

ievainojot 110 civiliedzīvotājus. 

Maskavas reakcija uz neatkarības centieniem...



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. 

Vēlāk ap svarīgākajām valsts un 
sabiedriskajām ēkām sāka celt 

barikādes.

Barikāžu laiks...



1991. gada 19. augustā Maskavā 

notika valsts apvērsums – augusta 

pučs. 

21. augustā, kad padomju 

bruņutransportieri vēl atradās Doma 

laukumā, Latvijas Republikas 

Augstākā Padome pieņēma 

Konstitucionālo likumu “Par Latvijas 

Republikas valstisko statusu”, kurā 

pasludināja pilnīgu Latvijas 

Republikas neatkarību no PSRS.

Latvijas izstāšanās no PSRS...



Barikāžu laika dokumenti Latvijas arhīvā

Latvijas Tautas fronte – interaktīvā laika līnija

Barikāžu laiks bildēs

Latvijas vēsture 1991.-1992.gadā („20.gs. Post 

Scriptum”)

Noderīgi...

http://www.itl.rtu.lv/LVA/index3.php?id=1147
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/172172/Latvijas-Tautas-frontei-25/
https://www.youtube.com/watch?v=ehxGDdaGGN4
https://www.youtube.com/watch?v=w47zcs1h2hw


Veiksmi ieskaites darbā!


