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Latvijas un pasaules vēsture



Mērķis: Apzināties vēstures zināšanu nozīmi pagātnes izpratnē, jo bez vēstures zināšanām nav iespējams izprast 

šodienas realitāti un bez pagātnes izzināšanas nav nākotnes.

Uzdevumi: Papildināt zināšanas un izpratni par svarīgākajiem Pasaules vēstures notikumiem, cēloņsakarībām, 

procesiem. 

Mērķauditorija: Dažāda vecuma izglītojamie vēstures vai klases stundās.

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums:

Vēstures, audzināšanas stundas un pasākumi veltīti atceres dienām.

Uzskate un citi mācību līdzekļi: 

https://www.youtube.com/watch?v=EHPghTcUFp4 – dokumentālā filma: Mīti un patiesība par Otro pasaules 

karu.

Metodiskās izstrādnes aktualitāte: 

Starptautisko attiecību tēma ir aktuālā vienmēr un vēsture mums parāda, kā tiek risināta sadarbība starp valstīm 

dažādos laikos. Šī tēma tiek atspoguļota arī eksāmena materiālos.

https://www.youtube.com/watch?v=EHPghTcUFp4


POTSDAMAS KONFERENCE

• 1945. gadā no 17. jūlija līdz 2.augustam Potsdamā, Vācijā

• Potsdamas konferencē tika apspriesta pēckara pasaule:

 reparācijas no Vācijas un tās sabiedrotajiem;

 Vācijas pārvalde;

 Vācijas sabiedroto (Itālijas, Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Somijas) statuss.

• mērķis bija izlemt, kā pārvaldīt sakauto nacistisko Vāciju. Tāpat konferences mērķi bija pēckara politiskās 
sistēmas izveidošana un miera līguma jautājumu apspriešana.

• Šī bija pedeja kara laika konference, kurā tikās "lielais trijnieks"



• Potsdamas konferencē tika nospraustas pēckara robežas. Sabiedrotie vienojās atdot Polijai 

Vācijas zemes uz austrumiem no Oderas un Neises, bet Padomju Savienībai – Kēnigsbergu un 

tās rajonu. Francija saņēma atpakaļ Elzasu un Lotringu, bet Čehoslovākija – Sudetu apgabalu.

• 1947. gada 10. februārī Parīzē tika parakstīts miera līgums starp II pasaules kara uzvarētājiem

un Vācijas bijušajām sabiedrotajām Eiropā: Itāliju, Rumāniju, Bulgāriju, Ungāriju un Somiju.

Etlijs, Trumens un Staļins Potsdamas konferencē



KONFERENCES REZULTĀTI

• Visu Vācijas aneksēto teritoriju atjaunošana, kuras tika anektētas pēc 1937. 

gada, Austrijas atdalīšana no Vācijas.

• Vācijas un Austrijas (atsevišķi arī Berlīnes un Vīnes) sadalīšana četrās (ASV, Lielbritānijas, 

PSRS un Francijas) okupācijas zonās.

• Polijas un Vācijas robežu noteikšana (Oderas—Neises līnija).

• Ārpus Vācijas dzīvojušo vāciešu deportācija uz Vāciju.

• Vienošanās par reparāciju maksājumiem.



TEHERĀNAS KONFERENCE

• 1943. gada 28. novembra līdz 1. decembrim Teherānā, Otrā pasaules kara Sabiedroto

valstu okupētajā Irānā

• Konferences dalībvalstis bija Padomju Savienība, Amerikas Savienotās Valstis un Apvienotā

Karaliste

• Galvenais apspriežamais jautājums bija plānojamā karadarbība 1944. gadā un pēckara robežas

Eiropā.

• Šī bija pirmā no trim kara laika konferencēm, kurās tikās "lielais trijnieks"



REZULTĀTI

• Vācija pēc kara sadalāma vairākās valstīs

• Polijas austrumu robeža nospraužama pa Kerzona līniju, bet rietumu robeža gar Oderas upi[4]

• Belostokas apgabals atdodams Polijai, bet PSRS kompensācijā iegūst Austrumprūsijas daļu

• Rietumu sabiedrotie uzstāj uz Somijas neatkarību

• Par Baltijas valstu pievienošanu PSRS rīkojams plebiscīts (tautas nobalsošana) nenoteiktā 

nākotnē, bet ne starptautiskā kontrolē

• Atjaunojama Irānas neatkarība

• Josips Brozs Tito atzīstams kā patstāvīgs sabiedrotais Dienvidslāvijas teritorijā

https://lv.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEord%C5%BEs_Kerzons
https://lv.wikipedia.org/wiki/Odera
https://lv.wikipedia.org/wiki/Teher%C4%81nas_konference#cite_note-4
https://lv.wikipedia.org/wiki/Belostoka
https://lv.wikipedia.org/wiki/Austrumpr%C5%ABsija


JALTAS KONFERENCE

• 1945. gadā, laikā no 4. līdz 11. februārim Livādijas pilī, netālu no Jaltas, Krimā

• Konferences dalībvalstis bija Padomju Savienība, Amerikas Savienotās Valstis un Apvienotā

Karaliste

• Jaltas konferencē Vācija tika sadalīta četrās okupācijas zonās: Apvienotās Karalistes, Francijas, 

PSRS un ASV. Tāpat konferencē tika apskatīti vairāki citi jautājumi.

• Šī bija otrā no trim kara laika konferencēm, kurās tikās "lielais trijnieks"



REZULTĀTI

• Konferencē tika saskaņoti sabiedroto valstu militārie plāni pilnīgai nacistiskās Vācijas sagrāvei

• nosprausti galvenie pēckara politikas principi Eiropā. 

• Sabiedrotie vienojās par okupācijas zonu izveidošanu Vācijā, par Lielberlīnes pārvaldi un par 

reparācijām no Vācijas. 

• Atsaucoties uz sabiedroto lūgumu, PSRS apņēmās 2—3 mēnešus pēc Vācijas sakāves sākt karu 

ar Japānu. 

• Jaltas konferencē tika arī noteikts, ka PSRS atgūs Sahalīnas dienvidu daļu un Kuriļu salas.

• Jaltas konferencē tika pieņemts lēmums paplašināt Polijas teritoriju



PALDIES PAR UZMANĪBU!


