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• 19.gs. vidū un otrajā pusē izglītība ne 
vien pavēra ceļu uz zināšanām, bet 
saistījās ar labiem amatiem un labklājību.

• Topoša latviešu inteliģence 
19.gs.50.gados par savu mērķi uzskatīja 
tautiešu nacionālās apziņas modināšanu 
un turības vairošanu. 



• Rīgā kopš 1853. gada darbojās skolotāja 
Jura Caunītes vadītais pulciņš. 

• 1856. gadā izveidojās Tērbatas 
Universitātes latviešu studentu pulciņš, 
kura kodolu veidoja Krišjānis Valdemārs, 
Krišjānis Barons un Juris Alunāns. 



• Krišjānis Valdemārs bija pirmais, kurš 
uzdrošinājās sevi dēvēt par latvieti, -
pie savas studenta istabiņas durvīm 
viņš līdzās uzvārdam rakstīja 
«Latvietis».

«Šais vakaros pārrunājām un
pārspriedām sevišķi Baltijas un
latviešu dzīvi, apstākļus, trūkumus un
vajadzības, vingrinājāmies latviešu
rakstniecībā un apņēmāmies katrs pēc
iespējas strādāt tautas druvā, tautas
labā un rūpēties sevišķi par to, lai
izglītība un pārticība tautā vairotos.»



• Liela nozīme nacionālās kustības tapšanā 
bija laikrakstiem. Pirmais latviešu 
laikraksts, kam atļāva publicēt politiskās 
ziņas, bija „Mājas Viesis” (1856-1906).

• Latviešu tautas vēsturiskajā cīņā pret 
Baltijas vāciešiem liela ietekme bija 
pirmajam jaunlaiku laikrakstam 
"Pēterburgas Avīzes".



• "Pēterburgas Avīzes" bija galvenais 
jaunlatviešu preses izdevums, kas iznāca 
Pēterburgā no 1862. gada 26. jūlijā līdz 
1865. gada jūnijam. Izdevējs bija Krišjānis 
Valdemārs. Sākotnēji avīzes redaktora 
pienākumus uzņēmās Juris Alunāns, bet 
vēlāk viņa vietu ieņēma Krišjānis Barons.



«Pēterburgas avīze»

• Šis jaunlatviešu izdevums tika drukāts 
vairākos tūkstošos eksemplāru, bet 
lasītāju skaits Baltijā bija vēl lielāks.

• Tajā tika publicēti raksti par 
dabaszinātnēm, filozofiju, vēsturi, 
pasaules politiku.



• "Pēterburgas Avīzes" lasītājos veidoja 
pārliecību, ka latviešu tautas nākotnes 
pamatā ir:

1) izglītība, 
2) lepnums par piederību savai tautai, 
3) pilnvērtīgas latviešu valodas izkopšana 
un nacionālās literatūras radīšana,
4) rosīga saimnieciskā darbība. 



• Jaunlatvieši bija izglītotie latvieši, kas 
iestājās par savas tautas attīstību-
inteliģences kustība, kas darbojās 19. 
gadsimta 50. - 80. gados un kura 
galvenokārt cīnījās par latviešu 
nacionālās identitātes apzināšanu un 
saglabāšanu.



• Jaunlatvieši aizsāka periodu, kas 
Latvijas vēsturē tiek dēvēts par Pirmo 
tautas atmodu un kam raksturīga 
nacionālās pašapziņas nostiprināšanās. 



Latviešu tauta izveidojās, saplūstot senās Latvijas ciltīm –
(1) l_ _ _ _ _ _ _ _, (2) s_ _ _ _ _, (3)k_ _ _ _ _ _, (4) z_ _ _ 
_ _ _ _ _ un (5) l_ _ _ _ _ _ _ _. Savu ietekmi uz latviešu 
tautu atstāja arī  svešzemnieki (6) v_ _ _ _ _ _, (7) p_ _ _ 
_, (8) z_ _ _ _ _ _, (9) k_ _ _ _ _ un citas tautas.
Svešzemnieku valdīšanas laikā gandrīz visi latvieši bija (10) 
z_ _ _ _ _ _ _ . Tikai palielinoties latviešu tautas turībai un 
izglītotībai, radās apziņa, ka (11) l _ _ _ _ _ _ _ var būt ne 
tikai zemnieki. Latvieši arvien drošāk sāka cīnīties par 
savām (12) t_ _ _ _ _ _ _.




