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Kas rakstīts par apvērsumu līdz šim?

• Trimda (Dunsdorfs, Šilde, Andersons)

• Okupētās Latvijas historiogrāfija 

• Pēc neatkarības (Ronis, 

Stranga, Virsis, Feldmanis, 

Zunda)



Politiskās ideoloģijas un agrārieši

• Latvijas politiskais spektrs:

Sociālisti (sociāldemokrāti, komunisti)

Liberāļi

Konservatīvie

Nacionālisti (arī minoritātes)

Populisti



Latviešu zemnieku savienības loma



30. gadu sākums Latvijā

• Saimnieciskā krīze

• Sabiedrības polarizācija



Jaunais 1934. gads



15. maija cēloņi: sociālekonomiskā 
attīstība

• Pretrunīgie Vācijas un Īrijas piemēri.

• Saimnieciskā krīze.

• Grūtības sociālajā jomā. 



15. maija cēloņi: valsts sociālā 
struktūra

• Dziļas pretrunas starp sociālajām grupām.

• Dziļas pretrunas starp etniskajām grupām.

• Dziļas pretrunas starp reliģiskajām grupām.

• Dziļas pretrunas starp reģionālajām grupām.



15. maija cēloņi: politiskā kultūra

• Demokrātijas pieredze Latvijā.

• Sabiedrības attieksme pret politiku, politiķiem, 
parlamentu.

• Politiskā līdzdalība. 



15. maija cēloņi: institucionālie faktori

• Satversme – plašas brīvības. 

• Likumdošana aizsargāja plašas pilsoniskās un 
politiskās tiesības, preses un politiskās 
biedrošanās brīvību. 

• Izpildvara un likumdevējs 

skaidri šķirti; Valsts prezidentam 

ierobežotas pilnvaras. 



15. maija cēloņi: militārpersonu loma

• Latvijas armijas virsniecība un politika

• Aizsargu faktors.



15. maija cēloņi: politiskā vardarbība

• Potenciāli vardarbīgās organizācijas, 
ekstrēmisms.

• Atsevišķie gadījumi. 



15. maija cēloņi: ārējais faktors

• Ieinteresētās lielvaras.

• Zeitgeist fenomens.



Citi nemiera gari?



Apvērsumi: teorija 

Apvērsums ir “īsa, asa darbība, kuras mērķis ir valsti 
pārvaldošo funkciju sagrābšana, parasti beidzas rezultatīvi vai 
bezrezultatīvi 24 stundu laikā” (B. Farko)
• Kas jādara (saskaņā ar E. Lutvaku)?: 
1. jāizplāno apvērsums; 
2. jāneitralizē spēka struktūrās un pārvaldē (infiltrēšanās); 
3. plašsaziņas līdzekļu, transporta, komunikāciju kontrole;
4. ārņem savā kontrolē nozīmīgākās, stipri apsargātās vietas 

(A-mērķi), tehniskās iestādes, telefona centrāles utt. (B-
mērķi), kā arī izolē indivīdus (C-mērķi);

5. pēc apvērsuma no destabilizācijas uz stabilizāciju.



Sagatavošanās darbi

• Galvenie dalībnieki



Sagatavošanās darbi

• Otrā plāna «aktieri»



15. maija norise

• Armijas darbība



15. maija norise



15. maija norise

• Kārtības policija un politiskā policija



Aizsargi



Aizsargi



15. maija norise



16. maijs



Represijas

• Apcietināšana

• Atlaišanas

• Liepājas koncentrācijas (internēto) nometne



Apvērsums un autoritārā Latvija


