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Latvijas un pasaules vēstures 19. olimpiāde 
I kārta 

 

Latvijas un Eiropas vēsture  
no 19. gadsimta sākuma līdz Pirmā pasaules kara sākumam 

 
 
NORĀDĪJUMI DARBA NOFORMĒŠANAI 

1. Olimpiādes darbs sastāv no uzdevumu lapas un atbilžu lapas. Vērtēšanai 
iesniedz tikai atbilžu lapu. Darbs jāpilda elektroniski. Pēc vajadzības darbā 
var ievietot diagrammas un attēlus. Darbam nedrīkst veidot pielikumus kā 
atsevišķas datnes; 

2. Vērtēšanai iesniegtā dokumenta nosaukumā jānorāda autora uzvārds un 
vārds. Dokumenta nosaukumu veido šādi: <Uzvards Vards_Olimpiade 
2013.doc>. Piemēram: Berzina Anna_Olimpiade 2013.doc 

3. Darbs jāiesniedz līdz 2012. gada 3. decembra plkst. 17:00. Olimpiādes 
darbu augšuplādē vietnē www.vsb.lv/olimpiade/dalibnieki, norādot prasītās 
ziņas par darba autoru un apliecinot, ka darbs pildīts patstāvīgi. 

4. Vērtēti tiks tikai pilnībā izpildīti darbi, t.i. nedrīkst atstāt nepildītu daļu 
uzdevumu. Uzdevumus drīkst veikt daļēji. Piemēram, 6. uzdevumā drīkst 
atpazīt daļu gleznu, vai arī – nezināt gleznas autoru, bet to aprakstīt. 

5. No interneta vai grāmatām tieši pārrakstītas rindkopas tiks uzskatītas par 
plaģiātu. Darbi ar plaģiāta pazīmēm netiks vērtēti.  

 

 
Olimpiādes nolikums atrodams Vēstures skolotāju biedrības interneta mājas 
lapā: www.vsb.lv/olimpiade un Valsts Izglītības satura centra mājas lapā: 
www.visc.gov.lv. 
 
 

Olimpiādes rīkotāji vēl interesantu un radošu laiku, pildot uzdevumus.  
Veiksmi katram dalībniekam! 

 

http://www.vsb.lv/olimpiade/dalibnieki
http://www.vsb.lv/olimpiade
http://www.visc.gov.lv/
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I DAĻA 

Zināšanu pārbaude 
 
 
1. uzdevums.  Notikumu secība     (2 % no vērtējuma) 

Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā! 

A  Pirmā pasaules kara sākums 

B  Pirmā teātra izrāde latviešu valodā  

C  Dzimtbūšanas atcelšana Vidzemē 

D Manaseina revīzija 

E Laikraksta „Pēterburgas Avīzes ” pirmais numurs 

 

     

 
 
 
 

2. uzdevums. Kopsakarības     (4 % no vērtējuma) 
Atšifrē tekstā trūkstošos jēdzienus! 
 

Industriālā A Rietumu ekonomikas un tehnoloģijas vēsturē bija ļoti 
nozīmīgs notikums. Pateicoties tai, būtiski mainījās cilvēku dzīvesveids – 
vispirms B, tad Eiropā un Amerikā, un ar laiku visā pasaulē. Palielinājās C 
apjoms, iedibinājās D sistēma, un tāpēc miljoniem ļaužu no laukiem un 
mazpilsētām pārcēlās uz dzīvi lielākajās pilsētās. Tur nokļuvuši, viņi bija spiesti 
iemanīties pavisam citās dzīves gudrībās un apguva tās ātri vien – pirmās 
paaudzes strādnieki mācījās klausīt D sirēnai un izdzīvot graustos, darījumu 
cilvēki un viņu sievas apguva darbaspēka vervēšanas mākslu un raudzīja 
iemantot cienījamu stāvokli sabiedrībā. Industriālā A un urbanizācija radīja arī E 
apziņu. Vēl nekad cilvēks tik skaidri nebija sevi apzinājies kā noteiktas E un 
noteiktu interešu pārstāvi un pirmo reizi tik krasi sevi pretstatīja citu E 
pārstāvjiem, kuri pauda atšķirīgas intereses. 

19. gadsimts ir arī vairāku lielu ideju rašanās laiks. Jau gadsimta sākumā, 
pēc Lielās Franču A vairāku Eiropas valstu inteliģence pievērsās F idejām. 
Gadsimta otrajā pusē F kļuva par plašu sabiedrisku kustību, un to aizvien vairāk 
savā ideoloģijā sāka izmantot valstis. Latvijas teritorijā par šīs kustības 
pārstāvjiem uzskata jaunlatviešus. 

Gadsimta otrajā pusē vairāku izcilu domātāju ietekmē aizvien lielāku 
popularitāti ieguva G. Atbilstoši G skaidrojumam, pasaules vēsture ir E cīņa par 
materiāliem labumiem, kas nebeigsies, kamēr ar A palīdzību nebūs gāzts 
kapitālisms; tad, pēc laika, izzūdot E, pasaulē iestātos jauns laikmets – H. Latvijas 
teritorijā par G pārstāvjiem uzskata Jauno strāvu. 

Gan G, gan F idejām arī mūsdienu pasaulē ir daudz piekritēju. 
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Sv. Georgija baznī ca Bauska  Sv. Nikolaja baznī ca Buc auska  

Sv. Alekseja baznī ca Ma rciena  Sve ta  Pravies a un Prieks tec a Ja n a baznī ca Rī ga  

Visu sve to baznī ca Rī ga  

 

Kas vieno visas attēlotās baznīcas?   

Lu dzu, izkla sti pe c iespe jas vaira k kopī go pazī mju –
ta s var bu t gan vizua li nove rojamas, gan saistī tas ar 
ve sturiska m persona m vai notikumiem. 
 
Lu dzu, izkla sti savu viedokli atbilz u lapa  ne vaira k ka  
10 teikumos. 

3. uzdevums. Vēstures procesi   (3 % no ve rte jumā) 
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4. uzdevums Statistika      (4 % no vērtējuma) 
Izpēti ziņas par lasītpratēju skaitu Rīgas strādnieku vidū. 
 
4.1. Izveido diagrammu! Diagrammai jāatspoguļo lasītpratēju īpatsvaru 
dažādās dzimumu un vecumu grupās.  
Lūdzu, izdzēs tabulu un ievieto diagrammu tās vietā.  

 
Rūpniecības strādnieku lasīt- un rakstītprasme Rīgā 1897. gadā 

  
Kopējais strādnieku 

skaits 
Lasīt- un 

rakstītpratēju skaits 

  Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

Jaunāki par 12 gadiem 77 43 55 19 

13-14 gadi 365 170 295 119 

15-16 gadi 1214 608 1091 476 

17-19 gadi 2729 1128 2518 881 

20-39 gadi 11456 2836 10182 1804 

40-59 gadi 3641 779 2847 301 

60 gadi un vecāki 581 165 388 50 

KOPĀ 20063 5729 17376 3650 

 
 

4.2. Izdari secinājumus par tabulas un diagrammas datiem! 
Par kādām problēmām liecina šie dati? Kādi bija šo problēmu cēloņi? Kādas 
sekas šī situācija radīja? Kāda bija situācija citās Latvijas teritorijas daļās un 
Krievijas impērijā kopumā?  
 
Lūdzu, izklāsti savus secinājumus īsi – līdz 10 teikumiem. 

 
 
 
 

5. uzdevums.  Jēdzieni      (12 % no vērtējuma) 

Izveido krustvārdu mīklu Procesi un personības 19. gs. Latvijā!  
- Krustvārdu mīklā iekļaujami līdz 20 jēdzieniem vai uzvārdiem, kas, tavuprāt, vislabāk 
raksturo notikumus un pārmaiņas 19. gs. Latvijā. 
- Mīkla sastāv no attēla un vārdu skaidrojuma.  
- Nav obligāti jāiekļauj visi 20 vārdi, tomēr – jo vairāk iekļausi, jo vairāk punktu saņemsi. 
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1. glezna 

6. uzdevums. Personības                      (14 % no ve rte jumā) 

6.1. Kas kopīgs visām gleznām?  

6.2. Ieraksti tabulā ziņas par gleznām! 

6.3. Sagrupē gleznas divās grupās pēc to radīšanas laika.  

 

  
Gleznas autors, 
radīšanas gads, 
atrašanās vieta 

Kādā vecumā un karjeras posmā Napoleons attēlots? Kā attēls pauž autora attiek-
smi pret Napoleonu un viņa darbību?     (lī dz 5 teikumiem kātrā  āile ) 

1     

Napoleona dzīves laikā radītās Pēc Napoleona nāves radītās 
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2. glezna 

3. glezna 
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4. glezna 
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5. glezna 
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6. glezna 
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7. glezna 
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9. glezna 

8. glezna 
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10. glezna 

11. glezna 
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7. uzdevums.  Izgudrojumi      (11 % no vērtējuma) 
Atpazīsti attēlos redzamās iekārtas! Kādas sekas radīja to izgudrošana?  
 
7.1. Aizpildi tabulu!  
 Izgudrojums Autors, laiks Nozīme vai pielietojums 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 

 
7.2. Izvēlies vienu no šiem jaunievedumiem un izklāsti savu viedokli – kāpēc, 
tavuprāt, tas ir nozīmīgs cilvēces attīstībai? 
Lūdzu, izklāsti savus secinājumus īsi – līdz 10 teikumiem. 
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1. attēls 

2. attēls 
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4. attēls 

3. attēls 
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5. attēls 

6. attēls 

5. attēls 
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II DAĻA 
Avotu analīzes prasmes 
 
Tautiski centieni. Fragments no laikraksta Zeitung für Stadt und Land ievadraksta 
1871. gada 23. oktobrī. Vienkāršots Āronu Matīsa tulkojums no vācu valodas. 

Šo lietu [izglītību latviešu valodā] var grozīt kā gribēdams, tas neiet, vismaz tagad ne. 
Jautājums, vai kādreiz tas būs iespējams, nemaz nav domājams. Visādā ziņā pirms tam jau 
vajadzētu būt kaut kam, ko varētu saukt par tautisku latvisku rakstniecību, zinātni, kultūru, uz 
kuru pamata tad no iekšienes, bez kādas svešas palīdzības, varētu tālāk attīstīties. Lai cik ļoti mēs 
nevēlētos redzēt latviešu tautas izglītības lauku kuplāku, tomēr esam pārliecināti, ka pat ar 
vislabākā pamata sasniegšanu nevar un nevar uzcelt pastāvīgas latviešu izglītības ēkas. 

Mēs gribētu tos kungus, kuri par šādām lietām sapņo, lūgt pārdomāt šādus jautājumus: 

1) Vai domājams, ka tāda tauta, kas pēc patstāvības, izplatības un rakstura dziļuma ir 
daudz zemāk nekā kaimiņu tautas, un kas ar tulkojumiem un pakaļmēģinājumiem pārtiek gandrīz 
vienīgi no to radīšanas spējas,— ka tā visas savas vajadzības pilnīgi apmierinās ar savas pašas 
tautas kultūru? 

2) Vai domājams, ka tādai maziņai tautiņai, kurai tikai kāds miljons locekļu un kas dzīvo 
starp lielām vecām kultūras tautām, būs tik daudz spēka radīt, ka tā varētu stāties citām tautām 
līdzās? Ja viņa to nespēj, tad nokļūst tai nepatīkamā ķibelē, kuru mēs savā pirmajā jautājumā 
iezīmējām. 

3) Vai kāda tauta, tikai miljonu liela, spēj civilizāciju atļauties? Te jāieskaita ne vien 
skolas izmaksas, bet cik dārgas iznāktu par piemēru visas mācību un citas grāmatas, kuras lēti 
izdot tikai tad, kad tām ļoti daudz pircēju. Cik gan neizmaksātu latviešu konversācijas leksikoni, 
citas vārdnīcas, vēstures, ģeogrāfijas vai citas grāmatas pie tik maza pircēju skaita? Un cik 
latviešu gan spētu mācībām pat visnepieciešamākās grāmatas sev nopirkt? 

Kas uz šiem jautājumiem taisnīgi atbildēs, tam būs jāatmet pēdējais ticības stariņš, ka 
mazas tautiņas spēj sasniegt savu patstāvīgu tautisku attīstību. Varbūt tāds turpmāk tad ar 
mazāk skābu ģīmi noraudzīsies uz to, ka latviešu bērni arī tautskolās mācās ne tikai latviski, jo šā 
vai tā, bet ar latvisku vien nav sasniedzams izglītības augstums. 

 

Kronvaldu Atis. Tautiski centieni. Fragments no raksta žurnālā Austrums 1887. gada 
decembrī. Vienkāršots Āronu Matīsa tulkojums no vācu valodas.  
Oriģināls publicēts vāciski kā atbilde laikrakstā Zeitung für Stadt und Land 1871. gadā. 

Tieši atrašanās lielu un vecu kultūras tautu tuvumā, mūs latviešus nodrošina, ka gadu 
simteņus būsim pasargāti. Kam pazīstama latviešu vēsture, tam viņu nākotnei jārādās spožai. Vēl 
vairāk. Lielu un mazu kultūras tautu tuvums tautām sniedz ne tikai drošību, bet arī mudina un 
paceļ. Cik bēdīgai un vienmuļai gan vajadzētu šķist latviešu tautas nākotnei, ja viņa piepeši būtu 
pārcelta nepārejamu purvu vai Āfrikas smilšu tuksnešu vidū. Vai gan domājams, ka kādai mazai 
tautiņai, šādi atšķirtai, būtu tik daudz radoša spēka, „ka viņa pati vien no sevis, bez svešas 
piepalīdzības varētu radīt tīri tautisku izglītību un kultūras dzīvi, ar kurām tā lielām un mazām 
kultūras tautām varētu cienīgi stāties līdzās?" 

Starp lielām vecām kultūras tautām latviešu attīstība acīm redzot pieaug. Latvietis jau 
var baudīt augstskolu svētību, pirms vēl latviešu tauta būtu paspējusi kaut vienu ģimnāziju „iz 
sevis pašas radīt". 

Tagad augošā latviešu tautas paaudze tagadējos apstākļos saņem vairāk kultūras augļu, 
nekā tas savrupībā tik pēc daudzām paaudzēm būtu sasniedzams. — Citreiz lielas un vecas 
kultūras tautas gan salīdzinātas ar lieliem un veciem meža kokiem, kas mazākos un jaunākos 
kokus apēno, aizkavē to augšanu vai pat iznīcina tos. Bet jādomā, ka līdzības paliek līdzības; 
kultūras tautas nav nekādi koki, kuriem tik ēnas puses vien būtu. [..]  

 

Tie latvieši, kas sasnieguši augstāku izglītību un tā guvuši vajadzīgo izpratni, kā lielas un 
mazas tautas tikušas un tiek pie attīstības un izglītības – viņi skaidri redz un pārzina savas tautas 
patieso dzīvi un tās labumus un ļaunumus. Viņi jau iepriekš var noteikt, ka tauta iznīks, ja 
latvietis pats nekā negribēs darīt, lai sev iegūtu patiesu izglītību, bet caur māņu izglītību un māņu 

Avots A 

Avots B 
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apgaismību ļautos sev kapu izrakt; tādēļ šie mācītie latvieši cenšas visiem spēkiem novērst 
kavēkļus tautas attīstības ceļā. 

Tam vajadzīgais spēks, pūles, pašaizliedzība un upuri tiks izcīnīti un pielikti tikai tad, kad 
katrs ar miesu un dvēseli stāvēs par visiem un visi par vienu, tas ir: kad šauras „es" apziņas vietā 
modīsies plašāka kopības apziņa un caur to tautības apziņa nāks pilnā jaukā gaismā jeb darbībā. 
Tādēļ svēts pienākums latvietim, kas turas pie savas tautas, cik iespējams modināt, kopt un 
spēcināt tīru un dižu tautības apziņu. [..] 

 

Tagadējā tautiskā cenšanās modusies un darbojas ne tikai Latvijas apvidos. Tādēļ viņa 
nav ne ar kādiem avīžu rakstiem, lai tie būtu diezin cik sparīgi un svarīgi, nedz iznīdējama, nedz 
par grēcīgu pierādāma. Arī ne mēs, latvieši, vien esam tie, kas iestājas un gādā, lai mūsu tauta 
attīstītos tautiskā garā. Mums personīgi liels gandarījums, ka īsti vācu tautas vīri, kuriem netrūkst 
ne klasiskas izglītības, ne kritiska skatiena, ir ar mums vienisprātis, ka šobrīd svarīgākais darbs: 
saudzēt un vairot to labo, kas latviešu tautā jau ir. Šie līdzekļi ir — tēvu valodas kopšana un 
kuplināšana, kā arī vispārīgi tautības apziņas spodrināšana un cildināšana. [..] 

 

Tauta un tās vadoņi. Fragments no Friča Zālīša 1937. gada mācību grāmatas Latvijas 
vēsture vidusskolām. 

Neraugoties uz vācu muižnieku pūliņiem, rosīgais atmodas gars latviešu tautā vairs 
nebija apspiežams. Bija redzams, ka ilgi aizturēts spēks ar neapvaldāmu sparu tautā laužas uz āru 
un meklē piemērotu darbību. Lai šis spēks nesaskaldītos un darbība nekļūtu haotiska, tautai bija 
vajadzīgi īsti vadoņi un ceļa rādītāji. Viņu uzdevums bija trejāds: pirmkārt, st iprinā t  jaunu 
spēku, iedvešot tautas locekļos ticību labākai nākotnei; otrkārt, skaidrot  nākotnes mērķus un 
rādīt to sasniegšanai nepieciešamos līdzekļus; treškārt, organizēt  tautas spēkus un vadīt tos 
darbā un cīņās.  

Un latviešu tauta var justies laimīga, ka svarīgā vēsturiskajā laikā šādi tautas vadoņi un 
darbinieki tai radās. Šiem tautas darbiniekiem bija izdevies augstākās skolās iegūt plašāku 
izglītību. Tāpēc savā darbā tautas labā viņi varēja izmantot arī citu tautu vadošās idejas un 
ideālus, tos piemērojot savas tautas apstākļiem un vajadzībām.  

 

Buržuāziski nacionālā kustība – „jaunlatviešu kustība”. Fragments no 1981. gadā 

izdotas mācību grāmatas Latvijas PSR vēsture. 

Līdz ar kapitālisma attīstību auga un nostiprinājās buržuāzija – kapitālisti. Ārvalstu 
kapitāls ieplūda visā rūpniecībā. Latviešu buržuāzija vēl bija vāja. Tā sāka veidoties kā šķira tikai 
50.-60. gados. Tāpēc lielrūpniecībā, tirdzniecībā, bankās valdīja svešzemju kapitālisti un 
galvenokārt vietējā vācu buržuāzija, bet laukos – vācu baroni.  

Latviešu lauku buržuāzija centās iegūt tiesības brīvi pirkt un pārdot zemi, atvērt laukos 
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumus, piedalīties pagastu pašvaldībās un tiesās. Visas  šīs 
tiesības ierobežoja vācu muižnieki. Administratīvie orgāni, tiesas Latvijā joprojam aizstāvēja vācu 
baronu privilēģijas.  

Pilsētās latviešu buržuāzijai bija savi specifiski centieni un prasības. Tā gribēja iekļūt 
pilsētas pašpārvaldē, kur noteicēji bija vācieši, un vājināt savu konkurentu – sveštautiešu 
priekšrocības gan saimnieciskajā dzīvē, gan kultūras dzīvē. Par savu uzdevumu latviešu 
buržuāzija izvirzīja plašu tirdzniecības sakaru attīstīšanu, jaunu dzelceļa un telegrāfa līniju 
ierīkošanu, ostu izbūvi, jūrskolu dibināšanu utt. Tā kā šī cīņa bija antifeodāla un vērsta pret 
sveštautiešu kundzību, tai piemita arī nacionalās kustības raksturs. Latvijas vēsturē to dēvē par 
jaunlatviešu kustību. Jaunlatviešu kustību vadīja buržuāziskā inteliģence. 

 

Tautas atmoda. Fragmenti no 1992. gadā izdotas mācību grāmatas Latvijas vēsture. 

Jau XIX gadsimta sākumā sūrā, grūtā darbā pieaugot latviešu turībai, pastiprinājās 
atšķirības saimnieku un kalpu dzīvesveidā. Katrā mājā sāka izbūvēt atsevišķu „saimnieku galu” 
un „kalpu galu”. XIX gadsimta 50. un 60. gados, kad paplašinājās māju un zemes iepirkšana no 
muižniekiem, saimnieki negantāk izstrādināja kalpus un centās maksāt tiem mazāku algu, lai 
iegūtu vairāk naudas. Tas radīja nesaskaņas starp saimniekiem un kalpiem, jo, pieaugot 

Avots C 

Avots D 

Avots E 
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saimnieku turībai, auga arī kalpu prasības. Tomēr gan vieni, gan otri cieta no vācu privilēgijām un 
tāpēc bija vienoti cīņā pret muižniekiem. 

Inteliģence (izglītotie cilvēki) pirmā saprata, ka latviešu tauta varēs atbrīvoties no 
apspiedējiem, iegūt saimniecisku patstāvību un brīvi attīstīt kultūru, tikai cīnoties visiem kopā 
vienotiem spēkiem. Viņi bija lasījuši citu tautu grāmatās, laikrakstos, ka visā Eiropā daudzas 
apspiestās tautas cīnās par brīvību (grieķi, īri, ungāri, čehi, poļi un citi), un aicināja latviešus 
nesamierināties ar svešzemnieku kundzību.  

Ap 1855. gadu Tērbatas universitātē izveidojās latviešu studentu pulciņš , kur atklāti 
pārrunāja, kā palīdzēt tautai. Tas uzskatāms par jaunas kustības sākumu. Tajā darbojās vēlāk 
pazīstamie Krišjānis Valdemārs, Juris Alunāns, Krišjānis Barons. 1856. gadā Alunāns izdod 
„Dziesmiņas” – dzejoļu krājumu, kurā ievietoti pārtulkoti cittautu dzejnieku dzejoļi. Tā viņš 
aizbāza muti tiem  svešzemniekiem, kas noniecināja latviešu valodu , teikdami, ka latviešu valoda 
ir tikai zemnieku valoda, dzeju tajā nevarot rakstīt. Par to kāds vācu mācītājs Juri Alunānu 
nolamāja par „jaunlatvieti” (saprazdams to kā „dumpinieku vai „nemiernieks”), bet vēlāk tā sāka 
dēvēt visus jauno, tautisko domu paudējus. [..] 

Lai likvidētu vācu kundzību Latvijā, jaunlatvieši meklēja atbalstu krievu inteliģencē, 
cerot panākt tādu likumu izdošanu, kas uzlabotu latviešu stāvokli. No pārkrievošanas briesmām 
viņi nebaidījās.  

 

Jaunlatvieši. Raksta fragments no Latviešu konversācijas vārdnīcas. – Rīga, 1931.-1932.  

Kā protests pret reakcionāro virzienu, kas Eiropas valstīs valda no Vīnes kongresa 
laikiem, nākamos gadu desmitos mostas sabiedriski un tautiski centieni, kas saistās ar vārdiem 
Jaun-vācija, jaunčehi un tamlīdzīgi. Pēc šī parauga arī latviešu atmodas laika darbiniekus dēvē par 
jaunlatviešiem, pie kam šim nosaukumam, kā tautisko centienu vērtējumam no pretinieku puses 
ir negatīva daba. [..] 

Jaunlatvietību pauda ne tikai iespiesti vārdi: pats fakts, ka Tērbatā organizējās īpašs 
latviešu pulciņš ar Valdemāru kā centru, agrākiem latviešu aizbildņiem likās kā izaicinājums. 
Buhholcs savā grāmatā Fünfzig Jahre russischer Verwaltung (1883) šim pulciņam pieskaita 
Alunānu, Baronu, Bērziņu, Freibergu, Kurševicu, Sakranoviču, Getleru, Grīnhofu, Hesu, Jurjāni, 
Zonnenbergu, Kalniņu, Vinku un Valdemāru. No citas puses min vēl Sīversu un Birzmani. Ne visi 
šie pulciņa dalībnieki palika pirmiem centieniem uzticīgi; bet izglītotu latviešu apvienošanās bija 
nozīmīga jau pati par sevi. Šis pulciņš sekmēja Mājas Viesa iznākšanu; no šīm aprindām nāk arī 
Pēterburgas Avīžu izdevēji un redaktori (Valdemārs, Barons). [..] 

Ar Kronvalda laikiem jaunlatviešu vārds pamazām iziet no apgrozības, jo tautiskie 
centieni ir izrādījušies par pozitīvu spēku, kam var gan pretim strādāt, piemēram, nedodot 
jaunlatviešiem Latvijā vietas, bet ko nevar ar nicināšanu padarīt par neesošu.  

 

Jaunlatvieši. Raksta fragments no Latvijas Padomju enciklopēdijas. – Rīga, 1983.  

Buržuāziski nacionālās kustības ideologi, kas pauda topošās latviešu buržuāzijas 
intereses un centienus 19. gs. 50.-70.  gados. Ievērojamākie jaunlatviešu kustības vadītāji bija 
J. Alunāns, K. Barons, K. Biezbārdis, A. Kronvalds, A. Spāģis, K. Valdemārs. Latviešu buržuāzijas 
attīstību traucēja feodālās attiecības, vācu baronu ekonomiskās un politiskās privilēģijas un 
nacionālais jūgs. Jaunlatvieši sāka cīņu pret šiem spaidiem, iestājās par Latvijas kapitālisma 
attīstību, pieprasīja latviešu tautai vienlīdzību ar citām tautām. Jaunlatvieši deva lielu 
ieguldījumu latviešu nacionālās kultūras attīstībā, literārās valodas izkopšanā, folkloras vākšanā 
un nacionālās literatūras veidošanā, krievu un ārzemju rakstnieku darbu tulkošanā, dabaszinātņu 
atziņu popularizēšanā, materiālistiskā pasaules uzskata propagandā. Jaunlatvieši cīnījās par 
tautas izglītības attīstību, vispārizglītojošo skolu tīkla paplašināšanu un skolotāju sagatavošanu, 
lauksaimniecības un citu biedrību dibināšanu. [..] 

Progresīva nozīme bija jaunlatviešu orientācijai uz Krieviju, viņu centieniem tuvināt 
latviešu un krievu tautu, kā arī domai par krievu un citu tautu valodas un kultūras apgūšanas 
nepieciešamību. [..] 

Jaunlatviešu kustība apsīka 19. gs. 60. gadu beigās un 70. gados, kad latviešu buržuāzija 
sāka atteikties no jaunlatviešu progresīvajiem centieniem un, veidojoties strādnieku kustībai, 
kļuva aizvien konservatīvāka un reakcionārāka. Par reakcionārās latviešu buržuāzijas idejisko 
centru (galvenokārt vēlākajā tās darbības posmā) kļuva Rīgas Latviešu biedrība (dibināta 1868). 
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Jaunlatvieši. Raksta fragments no Tildes datorenciklopēdijas Latvijas Vēsture. –Rīga, 
1998-2012.  

Jaunlatvieši Sabiedriska nacionāla kustība Latvijā 19. gs. 2. pusē. Pēc Vīnes kongresa 
(1814 IX-1815 VI), kas notika pēc Napoleona I sakāves, kā protests sabiedrībā valdošajam 
reakcionārajam virzienam, radās nacionālas kustības, kas sevi dēvēja par 'jaun'- (jaunvācieši, 
jaunčehi utt.). Pēc šā piemēra arī latviešu nacionālās atmodas darbinieki sāka sevi dēvēt par 
jaunlatviešiem. Gadsimta vidū tā parādījās tā kā kustība, kas uzsvēra latvietību. Savu ideju 
popularizēšanai jaunlatvieši 19. gs. 50. gadu beigās izmantoja laikrakstu "Mājas Viesis" (red. 
A. Leitāns) un J. Alunāna izdoto rakstu krājumu "Sēta, daba, pasaule" (1-3, 1859-1860), kur 
latviešiem tika prasītas tādas pašas tiesības kā citām tautām. Sevišķi lielu uzmanību jaunlatvieši 
pievērsa izglītībai, tautas apgaismošanai. Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons un J. Alunāns 
Pēterburgā noorganizēja laikrakstu "Pēterburgas Avīzes", kam bija liela nozīme latviešu 
redzesloka paplašināšanā un vācu baronu privilēģiju kritizēšanā. Sevišķi tā satīriskajiem 
pielikumiem ("Dzirkstele" un "Zobugals"), kas kļuva par latviešu politiskās satīras aizsācējiem. 
Jaunlatvieši izjuta asu pretdarbību no vāciešu puses. Tomēr jāatzīst, ka jaunlatviešiem vēl nebija 
īsta atbalsta tautā, turklāt daudzi no viņiem naivi ticēja, ka latviešiem ejams kopējs ceļš ar 
Krieviju, iekļaujoties tās kultūrā. Pamatoti ir arī jaunlatviešu kritizētāju pārmetumi, ka kustību ne 
reti iedvesmojušas un finansiāli pabalstījušas Krievijas impērijas varas iestādes, kam šāda 
opozīcija vācbaltiešiem Baltijas guberņās bija izdevīga. 

 

I. Ronis. Latvijas valsts izveidošanās vēsturiskie priekšnoteikumi. Raksta fragments 
no Latvijas Vēstures institūta žurnāla 1993. gada 3. numura. 

Vācbaltu elites nepiekāpība radīja pretreakciju Baltijas tautu nacionālajās kustībās plaša 
pretvācu noskaņojuma veidā. Tam bija dziļi vēsturiski cēloņi – iekaroto statuss bija pārvērtis 
latviešus par etnosu ar nepilnu sociālo struktūru, padarot par tikai zemniekiem. Līdz 19. gs. 
vidum latviešiem nebija arī sava pilsētu augšslāņa vai tie bija niecīgi, visbiežāk pārvācoti; nebija 
savas garīdzniecības. Tas radīja latviešu inteliģences trūkumu, kā arī grūtības tās veidošanās ceļā. 
Tieši ar inteliģences mazskaitlīgumu un politiskās kultūras tradīciju trūkumu var skaidrot 
jaunlatviešu vienpusīgo orientāciju uz Krievijas valdības antivācisko politiku, brīžam visai galējā 
veidā cenšoties akcentēt latviešu lojalitāti. 

 

G. Apals. Izvēles iespējas latviešu kultūrpolitiskajai orientācijai 19. gadsimta 
kontekstā. Raksta fragments no žurnāla Latvijas Arhīvi 2008. gada 4. numura. 

Latviešu nacionālās identitātes veidošanās 19. gadsimta otrajā pusē notika apstākļos, ko 
ietekmēja krievu un vācu sociālpolitiskie modeļi. No šodienas viedokļa galvenais jautājums 
latviešu atmodas kustības attīstībā bija nevis jaunās latviešu elites cīņa pret vācbaltu 
privilēģijām, bet jaunlatviešu izvēle par latviešu tautas attīstību krievu vai vācu modeļu virzienā. 
Šī izvēle nebija vienkārša. Mana raksta galvenā tēze ir tāda, ka tautiskās atmodas kustībā visu 
19. gadsimta otro pusi līdzās pastāvēja krieviski orientēta grupa un vācu kultūras iespaidā esošs 
vairākums, kas beigu beigās noteica nācijas veidošanās virzienu Latvijas teritorijā. [..] 

Šajā periodā diezgan skaidri var redzēt divu atšķirīgu latviešu intelektuālās un politiskās 
elites grupējumu pastāvēšanu. No sākotnējā Tērbatas studentu grupas kodola 19. gs. 60. gadu 
gaitā izveidojās divi centri. Viens pastāvēja Baltijā – Tērbatā un Rīgā, otrs Krievijā – Pēterburgā 
un Maskavā. Abu grupējumu kopējais mērķis bija cīņa par latviešu emancipāciju politiskajā un 
saimnieciskajā dzīvē. Taču Baltijas aktīvistu darbībā daudz lielāks uzsvars tika likts uz 
autonomas latviešu kultūras un valodas attīstību pēc vācu nacionālisma piedāvātā modeļa, šie 
nacionālās kustības darbinieki sociālekonomisko problēmu risinājumu meklēja vietējā kontekstā, 
ko lielā mērā iespaidoja sakari ar Eiropu. 

19. gadsimta otrajā pusē vācu valoda un vietējās izglītības iestādes (pirmām kārtām 
Tērbatas universitāte) kalpoja par Eiropas kultūras medijiem un lielā mērā noteica to, ka Baltijas 
sabiedrības sociālā, ekonomiskā un politiskā attīstība notika Eiropas kontekstā, kas vietējos 
apstākļos nozīmēja vācu nacionālisma modeļa pārņemšanu. Jaunlatvieši, it īpaši J. Alunāns un 
A. Kronvalds, attiecināja šos uzskatus uz savu tautu, radot pašidentifikācijai nepieciešamos 
simbolus, tajā skaitā savas teritorijas apziņu (vārds “Latvija” pirmo reizi minēts “Pēterburgas 
avīzēs” 1862. gadā). 
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M. Kirčanovs. Zemnieki, latvieši, pilsoņi: identitāte, nacionālisms un 
modernizācija Latvijā. – Voroņeža, 2009.  

Latviešu nacionālā kustība kopš paša sākuma visās jomās nebija pretkrieviska. 
Pretkrievisks noskaņojums pastiprinājās, attīstoties rusifikācijas politikai. Tādējādi nacionālās 
kustības attīstība Latvijā neizslēdza latviešu tautas darbinieku kontaktus ar krievu un vācu 
sabiedrību. Šie kontakti bija, un tie kļuva par svarīgu stimulu latviešu nacionālās kustības 
attīstībai. 

Problēmas latviešu un krievu, latviešu un vācu attiecībās radās no atšķirīgas izpratnes 
par šo etnisko kopienu vietu un lomu Impērijas politiskajā struktūrā. Atšķirībā no krieviem un 
vāciešiem, kuri latviešu nelīdztiesīgo stāvokli uztvēra kā kaut ko dotu [nemaināmu], latvieši 
centās situāciju mainīt un ieņemt savu vietu priviliģēto nāciju vidū. Tādēļ latviešu nacionālās 
kustības panākumi un ģermanizācijas un rusifikācijas politikas krahs izriet no Krievijas Impērijas 
rakstura: tā nespēja veidot dialogu ar latviešu kustību, bet centās to apspiest ar represiju 
palīdzību.  

 

 

8. uzdevums         (20 % no vērtējuma) 

Atbildi uz jautājumiem par avotiem! 
8.1. Ar kādu jautājumu saistīti visi avoti? (visi avoti) 

 

8.2. Kuri no citētajiem tekstiem uzskatāmi par vēstures pirmavotiem, kuri – par 
literatūru? Kāpēc? (visi avoti) 

Vēstures pirmavoti Literatūra 
  

 

8.3. Rakstā „Tautiski centieni” apgalvots ka latviska izglītība nav iespējama. Kā 
tas pamatots? (Avots A) 

 

8.4. Ar kādiem argumentiem Kronvaldu Atis atspēko rakstā „Tautiski centieni” 
paustās idejas? (Avots B) 

 

8.5. Kā Tu mūsdienās pamatotu vai atspēkotu viedokli, ka latviska izglītība 
nav iespējama? 

Idejas avotā A Tavi apstiprinošie argumenti Tavi noliedzošie argumenti 
1) 
 
 

  

2) 
 
 

  

3) 
 
 

  

 

8.6. Kādi jaunlatviešu kustības rašanās cēloņi atspoguļoti avotos? Mini 
piemērus! (Avoti B, C, E, J) 

Avots K 
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8.7. Kādi jaunlatviešu kustības mērķi atspoguļoti avotos? Mini piemērus! 
(Avoti B, D, E, G, H, I, J, K) 

 

8.8. Salīdzini padomju laika avotu informāciju (avoti D un G) ar Latvijas 
neatkarības laika avotu informāciju (avoti E un H). 

a) Kādas kopīgas iezīmes jaunlatviešu kustības izvērtējumā atrodamas 
visos četros avotos? 

 

b) Kādas atšķirības jaunlatviešu kustības izvērtējumā atrodamas 
avotos? 

 

c) Kāpēc avotos paustie viedokļi atšķiras? 

 

8.9. Kā avotos izskaidrota vārda „jaunlatvieši” rašanās? (Avoti E, F un H) 

 

8.10. Kādus jaunlatviešu kustības trūkumus min avoti? (Avoti E, H un I) 

 

8.11. Kas, tavuprāt, ir jaunlatviešu kustības sasniegumi? Mini vismaz trīs 
konkrētus piemērus!  
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III DAĻA 

Radošais darbs 

 
9. uzdevums       (30 % no vērtējuma) 

Uzraksti pārspriedumu par tēmu Personība – pārmaiņu nesējs. 

Izvēlies vienu personu, kas, tavuprāt, saistīta ar visnozīmīgākajām pārmaiņām Latvijas 
iedzīvotāju dzīvē laikā no 19. gs. sākuma līdz Pirmajam pasaules karam. Personas 
etniskajai vai nacionalajai piederībai nav nozīmes, galvenais, cik pārliecinoši tu pamatosi 
šīs personas lomu pārmaiņu procesos un ietekmi uz cilvēku dzīvi Latvijā. 

Izvēlies savam darbam nosaukumu. Personība – pārmaiņu nesējs ir tēma, nevis 
nosaukums. 

 

Tavu darbu vērtēs pēc šādiem kritērijiem: 

1) Oriģinalitāte. Pārsprieduma saturs jāveido Tev pašam. Ja Tu lieto citātus, tad 
norādi katra citāta autoru. 

2) Vēsturiska precizitāte. Izmanto vēsturiskus faktus; pārliecinies, ka tie nav 
kļūdaini! 

3) Valoda. Izmanto vārdus atbilstoši to būtībai, neesi liekvārdīgs.  
Darba maksimālais garums: 200 vārdi.  

 

Lūdzu, raksti zem šīs līnijas. 

 

 

 


