
Latvijas un Pasaules vēsture 12.klasei.

Eiropa pēc  II 
pasaules kara.

SR  Izprast un novērtēt situāciju pasaulē 
pēc 2. PK, izmantojot vizualizācijas metodi.

Autore: Vēstures skolotāja – Sanita Ermane.



Potsdamas konference 1945. gada vasarā. Klements Etlijs, Harijs 

Trumens un Josifs Staļins. Aiz viņiem ASV prezidenta štāba 

priekšnieks Leijs un ārlietu ministri Bevins, Birnss un Molotovs.



Starptautiskajā kara tribunālā Nirnbergā. Apsūdzētie – nacistiskās 

Vācijas politiskie līderi un augstākās militārās amatpersonas



1941. gadā izpostītā Vecrīgas daļa pēc kara beigām.



Tautas tiesnešu 

vēlēšanas. Rīgas 

Sarkanarmijas rajona 

7.vēlēšanu iecirknis.



Aviācijas uzlidojumā sagrautais Drēzdenes centrs. 1945. gads.



Aviācijas uzlidojumā sagrautais Drēzdenes centrs. 1946. vai 

1947. gads.



Drēzdenes baznīcas Frauenkirhe drupas. Baznīcas atjaunošana 

sākās tikai pēc Vācijas apvienošanas.



Sagrauts kvartāls 

Minhenē. 1945. gads.



Karadarbībā sagrauts ciems Ukrainā, Kijevas apgabalā.



Sagrauti kvartāli Kijevā.



Dažādu bēgļu 

kategoriju un 

izceļotāju 

pārvietošanās. 

Deportācijas. 

(miljonos 

cilvēku)
Vācu pētnieku dati 1995. 

gads.



Bēgļu nometne bijušajās piespiedu darbā nodarbināto strādnieku 

barakās. Ziemeļvācija, Šlēzviga – Holšteina. 1945. gads.



Bēgļu nometnē Bavārijā.



Lielbritānijas karavīri apsargā ķīmiskās rūpnīcas iekārtu 

demontēšanu Oberhauzenē un izvešanu uz Lielbritāniju. 

1949. gads.



Automašīna “Opel Olimpia” 1936. gada modelis. Tās ražošanas 

iekārtas tika demontētas un aizvestas uz Padomju Savienību.



Dzīvojamās mājas Jelgavā, kuras 20. gadsimta četrdesmito gadu 

beigās pēc Vācijā izmantotiem tipveida projektiem būvēja vācu 

karagūstekņi.



Drupu novākšana Minhenē. 

1945. gads.



Bērni zog akmeņogles. 

Rietumvācija.



Kinoteātris Darmštatē. Biļetes par ogļu briketēm. 1947. gads.



Pirmie Oktobra svētki (Oktoberfest) pēc Otrā pasaules kara 

Minhenē. 1946. gads.



Labības sēja karā izpostītā kolhozā Krievijā.



Traktoru montāža Staļingradas traktoru rūpnīcā. Kaujās izpostītajā 

rūpnīcā ražošana tika atjaunota jau 1943. gadā.



Padomju Savienības 

okupācijas zonā Vācijā 

Vācijas Komunistiskās 

partijas organizācija panāk 

sociāldemokrātu 

pievienošanos (notiek abu 

partiju apvienošana).

Jaunizveidotā Vācijas 

Apvienotā strādnieku partija 

ir komunistiska organizācija. 

Komunistu līdera Vilhelma 

Pīka yn sociāldemokrātu 

līdera Otto Grotevola 

rokasspiediens kalpoja par 

Austrumvācijas komunistu 

emblēmu.



Naudas reforma rietumu okupācijas zonās Vācijā. Vācu marku 

izmaksāšana. 1948. gada 20. jūnijs.



Pie pārtikas veikala skatloga vācu markas ieviešanas (un pārtikas 

kartīšu atcelšanas) dienās. 1948. gada jūnijs.



Vieglo automašīnu montāža “Volkswagen” rūpnīcā Volfsburgā. 

1949. gads.



Vācijas Federatīvās Republikas pamatlikuma (konstitūcijas) 

pieņemšana Parlamentārajā padomē. 1949. gada 23. maijs.



Vācijas Federatīvās 

Republikas ekonomikas 

ministrs Ludvigs Erhards. 

Viņš politiski vadīja VFR 

ekonomikas straujo attīstību 

20. gadsimta piecdesmitajos 

gados un sešdesmito gadu 

sākumā.



Ludviga Erharda piemiņas plāksne pie Nirnbergas universitātes 

Ekonomikas fakultātes dekanāta ēkas. 2009. gads.



Vācijas Federatīvās 

Republikas pirmais 

kanclers Konrāds 

Adenauers.
Oskara Kokoškas gleznas reprodukcija.1986.



Kanclera Konrāda Adenauera ierašanās vizītē Maskavā. 1955. gada 

8. septembris. Viens no sarunu tematiem bija to vācu karagūstekņu 

atbrīvošana, kuri 10 gadus pēc II pasaules kara beigām vēl tika 

aizturēti Padomju Savienībā.



Uzskatei  izmantotie attēli no: www.vsb.lv

Stundas gaita :

Skolotāja darbs: Prezentācija un skolotāja skaidrojums ar konkrētiem vēstures 

faktiem, piemēriem.

Skolēnu darbs: atbilstošam attēlam uz ekrāna, pievienot no mācību grāmatas 

dotos statistikas datus un notikuma izvērtējumu . Prast vērtēt  sabiedrības 

līdzdalību pēckara pasaulē, atjaunojot valstu ekonomiku.

Atgriezeniska saikne: Darbs pāros : Izveidot īsu pārskatu ( 2-4 teikumi) par 

notiekošo pēckara pasaulē, akcentējot sabiedrības kopsadarbošanos valstu 

ekonomikas atjaunošanā. Atbildes sniedzot mutiski.

Skolotāja darbs: īss komentārs par skolēnu dotajām atbildēm.

Kuldīga 2020.

http://www.vsb.lv/

