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• 1867.gada neražas dēļ Igaunijā bija bads. Ar 
cara valdības atļauju tika dibināta Latviešu 
komitēja ziedojumu vākšanai.

• Līdzekļus ieguva, organizējot dažādus 
pasākumus, kas pirmo reizi Rīgas vēsturē tika 
rīkoti latviešu valodā.



• Lielās ģildes un Mazās ģildes telpās notika 
priekšlasījumi, bet Turnhallē – pirmā latviešu 
teātra izrāde un koncerti. 

• Ar Vidzemes gubernatora atļauju tika dibināta 
Rīgas latviešu biedrība(RLB).



• Tā kā biedrībā jau bija vairāki tūkstoši biedru, 
nolēma celt īpašu namu. Arhitekta J.Baumaņa 
projektētais biedrības nams tika uzcelts pretī 
Vērmanes dārzam – topošajā pilsētas centrā 
bulvāru rajonā, kur tolaik dzīvoja tikai daži 
latvieši.

• Nama atrāšanas vieta simboliski iezīmēja latviešu 
centienus kļūt par pilntiesīgiem Rīgas pilsoņiem. 



• Rīgas Latviešu biedrība ir viena no vecākajām 
latviešu sabiedriskajām organizācijām, kas 
dibināta 1868. gadā, likvidēta 1940. gadā un 
atkal atjaunota 1989. gadā.

• Rīgas Latviešu biedrība (RLB) ir pati senākā 
oficiāli dibinātā latviešu organizācija pasaulē. 



Rīgas Latviešu biedrības nams 
1885. gada litogrāfijā

Rīgas Latviešu biedrības nams 
šodien



RLB dibināšanas iniciatori bija:

• 1) ierēdnis Bernhards Dīriķis,
• 2) arhitekts Jānis Fridrihs Baumanis,
• 3) rakstnieks, publicists un tautsaimnieks 

Rihards Tomsons. 



Biedrības galvenie mērķi sākotnēji 
bija:

• 1) palīdzība trūkumcietējiem,
• 2) derīgu zināšanu, "godīgas kārtības" un "gara 

apgaismošanas" izplatīšana starp Rīgas 
latviešiem. 

RLB karogā tika ierakstītie vārdi "stāvi stipri, 
strādā droši". 



• Rīgas Latviešu biedrībā:
1) likti pamati Latvijas Universitātei un Mūzikas 
Akadēmijai,
2) savāktās kolekcijas ieplūda vēlāk dibinātajos 
Rīgas Vēstures un Etnogrāfiskajā Brīvdabas 
muzejos,
3) Zinību komisijas paspārnē aizsāka darbu 
Zinātņu Akadēmija.



• 1869.gadā RLB izveidoja vairākas komisijas –
Dziedāšanas, Zinību, Teātra, Mūzikas, kas 
uzsaka aktīvu darbību. 

• Latviešu biedrības teātra komisija nodibināja 
pirmo RLB teātri. 



• 1873.gadā vasarā biedrība rīkoja Pirmos 
vispārējos latviešu dziesmu svētkus.



Kā tika organizēti Pirmie visparējie 
latviešu dziesmu svētki? (lpp.34., 3.rindkopa)

• Koristi no Vidzemes, Kurzemes un Rīgas izveidoja 
Rīgas izveidoja kopkori ar 1003 dziedātājiem.

• Svētki pulcēja apmēram 20 000 skatītāju. 
• Speciāli dziesmu svētkiem tika darināts “Līgo” 

karogs.
• Svētkos skanēja Baumaņu Kārļa “Dievs, svētī 

Latviju!”
• Ispaidīgs gājiens uz Ķeizardārzu.
• Kori sarindojās izlozes kārtībā. Katram priekšgalā 

gāja kora vadītājs un karognesējs, tiem sekoja 
dziedātāji rindā pa četri. 


