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Eiropa pēc Vīnes kongresa ...



Mainīgais laikmets ...

19.gadsimtā sākumā zinātnes un it sevišķi tehnikas progresa 

rezultātā daudzās Eiropas valstīs industrializācija kļuva par 

ikdienas parādību, attīstījās lielrūpniecība, mašīnbūve, 

dzelzceļa līnijas pagarinājums utt. 

Visā Eiropā notika industriālā revolūcija. 



Mainīgais laikmets ...

Līdztekus tehniskām un ekonomiskām izmaiņām mainījās 

sociālā vide, kultūra un cilvēku uzvedība – notika 

modernizācija.

Tvaika mašīnas, kuras darbināja ar oglēm sniedza vēl 

neredzētas iespējas (sūknēja ūdeni, zāģēja, darbināja 

dažādas iekārtas).

Mašīnas ražoja mašīnas, attīstījās metalurģija.



Mainīgais laikmets ...

Strauji auga rūpnieciskās pilsētas, cilvēka darbu ar laiku 

nomainīja fabrikas iekārtas.

Lielu artavu attīstībā sniedza tvaika lokomotīve un dzelzceļš.



Mainīgais laikmets ...

Dzelzceļš veicināja mobilitāti un globalizāciju (lai gan sākotnēji 

vilcienu ātrums bija neliels - 30-40 km/h), atviegloja ikdienas 

darbu un mainīja cilvēku priekšstatus.

Pirmo dzelzceļa līniju uzbūvēja Anglijā 1825.gadā.

Jau 1840.g. Eiropas dzelzceļa līniju kopgarums pārsniedza 

36 800 km



Dzelzceļi Eiropā ...



Mainīgais laikmets ...

Tvaika dzinējs veicināja pārvietošanos pa ūdeni, parādījās 

pirmie tvaikoņi.



Industrializācijas tempi bija atšķirīgi, visintensīvāk tas noritēja

Anglijā un Amerikas ziemeļos.

Kontinentālā industrializācija notika 19.gs. 30.gados, attīstoties

loģistikai.

Industrializāciju kavēja dzimtbūšana, vecie aizspriedumi,

cunftu un ģilžu dominante, sadrumstalotība.

Par ekonomikas stūrakmeni kalpoja kapitālisms.

Politiska, sociāla un ekonomiska sistēma, kuras pamatā ir ražošanas 

līdzekļu privātīpašums un kurā preču ražošana un sadale atkarīga no 

privātkapitāla investīcijām un peļņas interesēm.

Mainīgais laikmets ...



Sabiedrības modernizācija ...

Urbanizācijas tempi kaitēja lauksaimniecībai, kura nespēja 

pārorientēties un pielāgoties jaunajiem apstākļiem.

Eiropā sāka veidoties jauns sabiedrības slānis – proletariāts

(strādnieki). 

Līdztekus paplašinājās vidusslānis (ierēdņi, ārsti, uzņēmēji, 

amatnieki, inženieri u.tml.), kas bija nozīmīgs pamats 

ekonomikas attīstībai.



Pamatā ir Romas impērijas laikmeta vienkāršotas 
arhitektoniskas formas, ko papildina senās Ēģiptes

mākslas motīvi. Pirmais Francijas imperators vēlējās sev 
apkārt redzēt spožumu un krāšņumu. Ampīrs kļuva 

kosmopolītisks.

Ampīra 
interjerā valda 
snaudulīgs 
miers, 
līdzsvarotība un 
stingra simetrija, 
vēss svinīgums 
un prātīgs, 
precīzs 
aprēķins.

Arī sieviešu 
apģērbā
vērojams 
grieķu un 
ēģiptiešu 
kultūras 
motīvi. Taču 
vīriešu 
apģērbs kļuva 
daudz 
vienkāršāks.

Ampīrs (1799-1815) ...



Ampīrs interjerā un 

apģērbā...



Romantiskā ideāla pamatā bija radošās personības 
brīvība, spēcīgu jūtu kults, interese par nacionālo kultūru, 

folkloru, sapņi par tālām, teiksmainām zemēm.

Romantisms tiecās atklāt individuālismu, tāpēc tam ir 
ļoti tuvs eksistenciālisms.

Glezniecībā romantisms tiecās apgūt vēl neapgūtās 
krāsas, tos sintezēt.

Augsti tika vērtēta mākslinieka personība, jo tā kalpoja 
par cilvēku un dabu, starp gara un cilvēka pasauli.

Romantisma mākslā racionālā domāšana tika pakļauta 
emocijām, mākslas darba saturs kļuva svarīgāks par 

formu, bet krāsa - par līniju 

Romantisms ...Romantisms ...Romantisms ...



Brīvība sauc tautu uz barikādēm

E. Delakruā 1830. g.

Sardanapoles nāve

E. Delakruā 1827. g.

Romantisms glezniecībā...



Lielā franču revolūcija bija kā emociju vilnis, kur centrā 
bija patriotisms, nacionālisms un cilvēka cīņa ar 

monarhiju.

Viena no romantisma iezīmēm bija apzināta tieksme 
radīt vispārinātus tēlus, izveidojot savu mitoloģiju 

(Melvila Mobijs Diks, Igo Kvazimodo, brāļi Grimmi u.c.)

19.gadsimta 30os gados izveidojas romantiski 
sociālais romāns, kas atmaskoja buržuāziju, valdošo 

slāņu divkosību, korupciju un netaisnību.

Romantisms literatūrā ...



Komponistu romantiķu daiļrade cieši sasaistījās ar 
tautas mākslu, bija spilgts nacionālais kolorīts, romantiķus 
interesēja arī fantastiskas tēmas, liela nozīme bija dabai, 

ceļojuma tematikai, cilvēka iekšējai dabai. 

Mūzikā jūtas dominēja pār saprātu, lai tās spēcīgāk 
attēlotu, komponisti pievērsās vokālajām un 

instrumentālajām miniatūrām, kas nereti veidoja ciklus.

Romantisms mūzikā ...



Rakstnieki atteicās no romantisma divdomības, 
pievēršoties dziļākai dzīves un realitātes izpētei. 

Reālisma pamatā bija vēsturiskuma princips, sociālā 
analīze, tipiskie raksturi tipiskos apstākļos. 

Reālisms burtiski aizvieto romantismu – mainījās 
sabiedrība un arvien lielāka kļuva plaisa starp bagātiem un 

nabagiem. 

Reālisms literatūrā ...Reālisms literatūrā ...Reālisms literatūrā ...



Industrializācija Anglijā



Sabiedrības modernizācija ...

Būtiskākas izmaiņas industrializācijā notika pilsētās – noritēja 

salīdzinoši strauja urbanizācija.

Visstraujākā pilsētu augšana notika Rietumeiropā.

Pakāpeniski lauksaimniecība no dzīvesveida kļuva par

uzņēmējdarbību. Liela loma bija brīvam algotam 

darbaspēkam.



Iedzīvotāju skaita pieaugums Eiropā ...



Pilsētnieku un laucinieku skaita proporcijas Eiropā ...



Sabiedrības modernizācija ...

Tajā pašā laikā strādnieku dzīves apstākļi bija ļoti slikti. 

Pieauga vides piesārņojuma apjoms un attiecīgās slimības, 

un problēmas.

Nevienu neuztrauca darba drošība, atalgojums fabrikās bija 

minimāls, kas tikko spēja segt izdevumus par pārtiku. 

Izplatīta bija sieviešu un bērnu nodarbinātība.

Preču pārprodukcija un zemā pirktspēja veicināja bezdarbu, 

inflāciju un fabriku slēgšanu.



Sabiedrības modernizācija ...

Par cilvēka labklājības rādītāju kalpoja labiekārtots dzīvoklis –

veidojās savdabīgā „mājas kultūra”.

Ar laiku cilvēki arvien vairāk sāka pievērst uzmanību savai 

veselībai, sāka attīstīties un veidoties veselības aprūpes un 

tūrisma nozares.



Sabiedrības modernizācija ...

Arhitektūras attīstība veicināja pilsētu izaugsmi, savukārt 

mūzikas tālāko attīstību noteica spilgtas personības. 

Pārmaiņas ienāca arī teātrī, kur uzsvars tika likts uz emocijām, 

liriskas un psiholoģiskas jūtu izpausmes, radot fantastisku 

ilūziju pasauli. 

Eiropā izveidojās lielas un spēcīgās impērijas, kas vēlējās 

sadalīt savas ietekmes sfēras, cīnoties gan par tuvām, gan 

par tālām teritorijām. 

Cilvēka paražas un izpratne mainījās līdz ar straujo 

urbanizāciju. Līdztekus auga prostitūcija, pieauga 

pašnāvību un ārlaulībā dzimušo bērnu skaits.



Valstu politiskā ideoloģija ...

Modernajā politoloģijā izšķir vairākus politiskos modeļus, 

uzskatus un principus.

Arī 19.gs. pirmajā pusē sāka veidoties konservatīvisms, 

liberālisms un nacionālisms.

Konservatīvisma uzskati ir mēreni, izvairās no galējībām, cenšas 

nosargāt, atjaunot ko novecojušu. Ir naidīga nostāja pret jauno, 

konservatīvisms necieš jaunievedumus.



Valstu politiskā ideoloģija ...

Konservatīvisms, liberālisms un nacionālisms bija fons, uz 

kura norisinājās 19.gs. pirmās puses politiskā vēsture. 

Nacionālisms – uzskats un jūtas, kas uzsvēra indivīda piederību 

noteiktai ļaužu grupai, kuru visbiežāk vienoja valoda, tradīcijas, 

mentalitāte un reizēm arī reliģija.

Liberālisms ir teorija un sociālpolitiska nostāja, kas vērsta uz 

pārstāvniecisku valdīšanu, preses, vārda un ticības brīvību, šķiru 

privilēģiju atcelšanu, brīvu starptautisko tirdzniecību u. tml. 

Tā ir iestāšanās par maksimālu indivīda brīvību un valsts 

neiejaukšanos ekonomiskajā dzīvē.



Francijas atkārtotā revolūcija ...

Vīnes kongresa centieni iedibināt ilgstošu sociālo mieru Eiropā 

nepiepildījās.

Luijam XVIII neizdevās restaurēt pirmsrevolūcijas politisko 

un sociālo iekārtu.

1815.g. tika pieņemta konstitūcija paredzēja, ka Francijā pastāv 

konstitucionālā monarhija.

Karaļa varu ierobežoja divpalātu Likumdošanas sapulce.

Pēc Luija XVIII tronī nāk viņa jaunākais brālis Šarls X, kas bija 

pret liberālismu un modernizāciju – izteikts reakcionārs.

Tāds, kas pretojas pārmaiņām, kas vēlas saglabāt savu laiku pārdzīvojušu 

sabiedrisko iekārtu vai tās elementus, veco iepriekšējo kārtību.



Francijas atkārtotā revolūcija ...

1830.g. Šarls X veica valsts apvērsumu, sašaurināja 

parlamenta tiesības, tādējādi tika izprovocēta Jūlija 

revolūcija.

Rezultātā karalis atteicās no troņa un bēga uz Lielbritāniju, viņa 

vietā stājās Luijs Filips (1773-1850) un jauno politisko 

režīmu sāka dēvēt par Jūlija monarhiju.



Francijas atkārtotā revolūcija ...

Faktiskais liberālisms un šķietamā demokrātija Francijā 

neturpinājās ilgi – sāka formēties sociālisma idejas.

19.gs. 30.gados uzliesmoja vairākas stihiskas strādnieku 

sacelšanās, vairojas bezdarbs un tautu neapmierinātība.

Jau 1848.g. Franciju skāra jauna revolūcija, karalis bēg, un Francija 

tiek pasludināta par republiku.

Politiska un ekonomiska mācība, kuras pamatā ir nostādne, ka jāizveido 

tāda iekārta, kur galvenie ražošanas līdzekļi būtu sabiedriskā īpašumā, 

visa sabiedrība kontrolētu produktu sadali un maiņu un notiktu virzība uz 

pilnīgu sociālo vienlīdzību; centieni šādu iekārtu radīt.



Lai nepieļautu atkārtotas revolūcijas, Francijas parlaments varu 

nodeva jaunā prezidenta rokās – Napoleona brāļa dēlam 

Luijam Napoleonam Bonapartam (1808-1873).

Kopumā īstenotā politika (atdarināšana) bija veiksmīga, 1851.g. 

viņš veica valsts apvērsumu pasludināja sevi par 

imperatoru Napoleonu III, bet Franciju – par Otro impēriju.

Francijas atkārtotā revolūcija ...



Pārmaiņas vācu zemēs ...

Vācija (arī pēc Vīnes kongresa) palika sadrumstalota, kaut gan 

pastāvēja Bunderstāgs (vācu valstiņu sūtņu kongress).

1834.g. izveidotā Prūsijas, Bavārijas, Saksijas un Hesenes 

Muitas savienība deva impulsu vienotās Vācijas nacionālā 

tirgus izveidei.

Atsevišķās valstiņās sāka attīstīties nacionālisma idejas par 

vienotu valsti Vāciju ar devīzi: „Gods, brīvība, tēvija”. 



Pārmaiņas vācu zemēs ...

Vācijas rietumos un 

dienvidos sākās 

sacelšanās, daudzu 

valstiņu monarhi 

piekāpās 

revolucionāriem un 

pieņēma liberālas 

konstitūcijas.

Ar Prūsijas armijas 

palīdzību revolucionārā 

kustība 1850.g. tika 

apspiesta, tomēr idejas 

par vienu Vācijas valsti 

nepazuda.



Eiropas valstu attīstība ...

Austrija ilgi pretojās pārmaiņām, tomēr arī tur dzima nacionālās 

idejas, un 1848.g. aizsākās revolūcija pret monarhiju.

Revolūcija izdodas, un Austrijā tiek ievēlēts parlaments.

Arī ungāru zemēs, kas piederēja pie vācu zemēm, notiek 

revolūcija.



Eiropas valstu attīstība ...

Revolucionāri pasludināja par valdošo - ungāru valodu, tika 

izveidota Ungārijas valdība un patstāvīgā armija.

Tomēr ungāru īslaicīgā neatkarība tika asiņaini apspiesta.

Slāvu tautas pulcējās Prāgā un pieprasīja autonomiju savām 

zemēm.



Eiropa (1848-1849) ...



Pārmaiņas Krievijā ...

Krievijā 19.gs. pirmajā pusē valdīja absolūtisms, tā bija agrāra 

valsts ar spēcīgu dzimtbūšanu.

Krievijas dzīvi noteica cars un viņa galms.

Tomēr sabiedrība nosacīti bija iedalīta slavofilisma un 

panslāvisma piekritējos.



Pārmaiņas Krievijā ...

Slavofili uzskatīja, ka Krievijai ir jāizvairās no 

modernizācijas, jāglabā Krievijas kultūras mantojums un 

zemnieku kopienu jeb obščinu.

Panslāvisma idejas pamatā bija uzskats, ka visām Eiropas 

slāvu tautām ir kopīgas intereses un tām ir jāapvienojas 

zem Krievijas.

Pret beidzamo ideju īpašu pretestību izrādīja poļi, tomēr viņu 

nacionālās idejas ātri tika apspiestas.



Pārmaiņas Krievijā ...

Pēc cara Aleksandra I nāves arī Krievija notika nemieri ar 

prasībām atcelt dzimtbūšanu, pasludināt pilsoņu tiesības un 

organizēt parlamenta vēlēšanas.

Aleksandra I jaunākais brālis Nikolajs I (1796-1855) ātri 

apspieda nemierus, izveidojot žandarmērijas slepenpoliciju.

Valstī nostiprinājās cenzūra, 

patvaldība un dzimtbūšana 

nedaudz tika ierobežota, tika 

veikta arī agrārā reforma un 

veidota tirgus sistēma.



Pārmaiņas Krievijā ...

1825.g. decembrī tika organizēta muižnieku (dekabristi) 

sacelšanās pret dzimtbūšanas iekārtu un patvaldību, tomēr to 

ātri un nežēlīgi apspieda.

Krievijā bija izteiktas politiskās represijas, tika slēgtas 

vairākas augstskolas. 

Palielinājās pareizticīgās baznīcas ietekme par valsts 

iekšlietām.



Krievijas teritoriālā ekspansija 19.gadsimtā ...



Agrārās reformas Baltijā ...

Zemnieku stāvokli 18./19.gs. ietekmēja vācu muižniecība un 

Krievijas cara ierēdņi.

Turklāt Vidzeme un Igaunija bija saimnieciski attīstītākās 

Krievijas guberņas.

Agrāro attiecību pārskatīšanas nepieciešamību ietekmēja:

 neefektīvā saimniekošana (smagas klaušas, sodi un 

necilvēcīga attieksme pret zemniekiem);

 1783.g. noteiktais galvasnaudas nodoklis;

 1796.g. noteiktais rekrūšu dienests;

 neraža un bads Vidzemē 19.gs. sākumā;

 zemnieku sacelšanās 1802.g – Kauguru nemieri.



Agrārās reformas Baltijā ...

Uz šī fona cars Aleksandrs I izdeva Vidzemes zemnieku 

likumus:

 zemnieki tika piesaistīti zemei, nevis muižniekam 

(dzimtbūšana tika saglabāta);

 zemniekus turpmāk nedrīkstēja pārdot bez zemes;

 muižniekus iedalīja – brīvajos zemniekos un muižas ļaudīs;

 noteica zemnieka pienākumus pret muižniekiem.

Daļa muižniecību nebija apmierināta – agrārā reforma 

neizdodas.

1809.g. cars izdod Papildus punktus, kuri samazināja 

saimnieka tiesības un reglamentēja kalpu stāvokli.



Agrārās reformas Baltijā ...

Cars noteica zemnieku brīvlaišanu – brīvlaišanas reformu jeb 

klaušu laiku (1816.g. Igaunijā, 1817.g Kurzemē, 1819.g. 

Vidzemē):

 zemnieki bija personiski brīvi, bet muižnieki saglabāja 

tiesības ierobežot zemnieku pārvietošanos un nodarbošanos;

 zeme palika muižnieku īpašumā;

 zemnieks varēja izpirkt savu zemi.



Agrārās reformas Baltijā ...

Situāciju uz pāris gadiem stabilizēja jauns zemnieka 

likumkrājums – Felkerzāma likumi (1849), kas paredzēja 

muižas zemes dalīšanu:

 vaku zemēs – muižnieka īpašums, kas ir obligāti 

pārdodams vai iznomājams;

 kvotu zemēs – zemes, kas paredzētas muižu kalpu 

uzturēšanai un ko apstrādāja algots darbaspēks.

Brīvlaišanas rezultātā „putnu brīvību” ieguva ap 900 000 

zemnieku.

Latgalē, Lietuvā un pašā Krievijā dzimtbūšana saglabājās līdz 

pat 1861.gadam.



Baltijas modernizācijas ceļš ...

Baltijas guberņas arī skāra modernizācijas tendences 19.gs. 

pirmajā pusē.

19.gs. 20.gados Rīgā darbojās 54 rūpniecības.

1819.g. Rīgā sāka darboties kokzāģētava ar pirmo tvaika 

dzinēju, ar laiku attīstījās un veidojās mašīnbūve, papīra un 

gumijas ražošana un vairākas darbnīcas.

Par Rīgas galveno tirdzniecības organizāciju kļūst Rīgas biržas 

komiteja.

Liepājā un Ventspilī sekmīgi strādāja kuģu būvētavas, Jelgavā 

– ādas apstrāde un tabakas fabrikas, Līgatnē – papīra 

ražotne.



Baltijas modernizācijas ceļš ...

Attīstījās ārējā tirdzniecība, caur Rīgas ostu plūda 20% 

Krievijas eksporta uz Rietumeiropu.

1852.g. uzbūvēta pirmā telegrāfa līnija.

1861.g. tika uzbūvēta Rīgas – Daugavpils dzelzceļa līnija un

1868.g. sāka darboties Rīgas – Jelgavas līnija.

1862.g. tika nodibināts Rīgas Politehnikums

1863.g. Baltijas guberņām bija saistošs Krievijas fabrikas 

likums, kas noteica darba ņēmēja un darba devēja tiesības 

un pienākumus.

19.gs. mainījās Baltijas iedzīvotāju sociālā struktūra, pakāpeniski 

klaušas tika aizstātas ar naudas nomu.

Sākās uzvārdu piešķiršanas kampaņa (1824-1838), 

palielinājās kultūras pieprasījums.



Amerika 19.gs. pirmajā pusē ...

Industrializācijas tempi intensīvāki bija ASV ziemeļos.

ASV ekonomikas attīstības priekšnosacījums bija liberālā 

politika, lieli izejvielu avoti un dabas resursi, kas 

nodrošināja konkurētspēju pasaules tirgū.

Laika posmā no 1800. līdz 1850. gadam iedzīvotāju skaits ASV 

pieauga vairāk kā 5 reizes.



Amerika 19.gs. pirmajā pusē ...

Valdība lielu uzmanību pievērsa sabiedrības saliedēšanai un 

amerikanizācijai.

Līdz ar iedzīvotāju skaita pieaugumu sākās indiāņu izspiešana

no Ziemeļamerikas kontinenta vidienes.



Amerika 19.gs. pirmajā pusē ...

19.gs. 30.gados sāka veidot indiāņu rezervātus, galvenokārt 

Oklahomas teritorijā (indiāņu pārvietošanas akts).

Pārvietošanās laikā mira tūkstošiem indiāņu („asaru ceļš”), dabas 

apstākļi neļāva piekopt tradicionālās nodarbošanās.

Ne visi indiāņi izrādīja pakļaušanos, notika vairāki kari ar indiāņu 

ciltīm.

Pastāvēja lielas atšķirības starp rietumiem (rūpnieciski orientēta) 

un dienvidiem (lauksaimniecība ar vergu palīdzību).



ASV paplašināšanās ...



Amerika 19.gs. pirmajā pusē ...

Pieauga abolicionisma kustība, kuras mērķis bija verdzības 

atcelšana, bet dienvidi to neatbalstīja.

Vēlāk vergu jautājums kļuva par strīdu un vieno no pilsoņu 

kara cēloņiem.

Svarīgas pārmaiņas piedzīvoja arī Latīņamerikas zemes, 

nacionālisma un liberālisma iedvesmotas Spānijas un 

Portugāles kolonijas uzsāka cīņu par neatkarību.



Veiksmi ieskaites darbā!


