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arh. Renāte Vīksna

Vēsturiskie Arhitektūras stili Eiropā,



• Atpazīt galveno arhitektūras stilu
iezīmes LIEPĀJAS ARHITEKTŪRĀ
kontekstā ar pasaules stilu sistēmu to
hronoloģiskā secībā.

Mērķis :



Arhitekūras stili un stilu sistēmas



Seno laiku stilu sistēma

• Antīkā Grieķĳa (6.gs. p.m.ē.-_)
• Antīkā Roma (5.gs. p.m.ē. - )



Orderis-
arhitektonisko

elementu
kārtojumu kopums



Viduslaiku stili:
Romānika (9.-10.gs.)

Gotika (11.-14.gs.)

Jauno laiku stili:
Renesanse un manierisms (15.-16.gs.)

Baroks un Rokoko (17.-18.gs.)

Klasicisms un Ampīrs (18./19.gs.

Eklektisms (19. gs. 2. puse)

Mūsdienu sistēmas stili:
Jūgendstils un Neoklasicisms (19/20.gs. līdz 1914.)

Starpkara per. Historisms un Art-Deco (1920.-1940.)

Funkcionālisms jeb Modernā kus�ba (1933.-



Bauhaus skola / konstruk�visms, racionālisms/
(1919.-1933.)

Modernā kustība pēc 2. pasaules kara

Sociālis�skais reālisms

Postmodernisms (1978.- mūsdienām)

Dekonstruktīvisms (1988. mūsdienām)

High-tech , Parametriskā, Organiskā,
Tektoniskā, Kontekstuālā, Metaforiskā
arhitektūra u.c. virzieni.



Bizantĳa (5.-10.gs)



RAKSTURĪGAIS:
• Masīvas formas
• Smagnējas konstrukcijas
• Pusaploces (apaļloka) arkas
• Virs telpām – smagnējas cilindriskas velves
• Dzegu un zelminu rotājums- līmeniskas vai kāpjošas arkatūras
• Kulta celtnes plānojumā -krusts

1.1. Romānika (9.-13.gs.)



1.2. Gotika. (13.-14.gs.)
• RAKSTURĪGAIS:
• Pirmsākumi Francijā 13. gs. sāk.
• Smailloka arkas
• Ribotas krusta velves
• Kontraforsi un arkbutāni dod

iepēju veidot lielus logus,
panākot telpisko vieglumu

• Radās karkasa konstruk�vā
sistēma, kas nosaka ēkas vizuālo
tēlu

• 15.gs.- Zvaigžņu velves, �klu
velves

• Pilsētu apbūvē - pakāpjveida
zelmiņi ēku fasādēs

• Biežāk izmantotais mater.-
sarkanie ķieģ. – «Kieģeļu Go�ka»-
Ziemeļu Go�ka



2. Jauno laiku s�li
1.3. Renesanse un manierisms

• Radās ITĀLIJĀ 15. gs.- 16. gs.
beigām, vietām - 17 gs. vidum

• Izauga no an�ko orderu
interpretācijas

• Katrā zemē tai ir atšķirīgi vaibs�
• Šūpulis-Florence: rustojums,

izvirzīta , piesā�nāta dzega
• Venēcijas renesanse –smalka

detalizācija
• Pilsētu plāni- daudzstaru

zvaigznes (ūdensgrāvji un
bas�oni)



1.4. Baroks un rokoko

• Radās ITĀLIJĀ 17.gs., ilgst līdz 18.gs. vidum.
• Plaši izmanto Lielo Orderi
• Bieži lieto sapārotas kolonnas
• Sienu virsma – plas�ski mīkstās izliek�-ieliektās
formās.

• Sulīgi plas�ska formu valoda.
• Iekštelpu apdare – dekora�vi piesā�nāta (Rokoko)
• Raksturīgs elements- rokaji.



Liepāja. Sv. Trīsvienības baznīca. Kopskats,
R portāls (segmentveida atvēr�e sandriki) un telpne. 1742–1758. J. Dorns.

(Daudzpakāpju tornis)





Dzelzavas muižas pils portāls. (1767.) Rīga. Portāls Jāņa ielā
6. (18. gs vidus.) Rīga. Portāls R. Vāgnera ielā 13.( 18. gs.)



• Vides ietekme;
• sabiedrības sociālā

struktūra;
• klima�skie apstākļi;
• vietējo būvmateriālu

resursi un to
izmantošanas loģika;

• �eksme pēc vienkāršības
pārauga TAUTAS
GAUMĒ.

Liepāja 17/.18. mija
Kurzemes hercogistes laiks -

1561.g. - 1795.g



Noliktava «Bezdelīga»1697.g.
Vecajā Ostmalā (labajā pusē).



Hoijeres viesnīca(Pētera 1. namiņš)
1697.g.



Šrēdera nams (1699.)





1.5. Klasicisms
ir mākslas s�ls un estē�kas virziens, kas valdīja Eiropā no 18.beigas - 19.gs.1.
puse, atdarinot Senās Grieķijas un Senās Romas mākslu un estē�ku.



Rīga. Portāls Pils ielā 14. 18. gs. beigas.
Rīga. Portāls Anglikāņu ielā 5. 1795. K. Hāberlands.
Kuldīga. Ieejas durvis Smilšu ielā 23. 19. gs. sākums.
Kuldīga. Ieejas durvis Liepājas ielā 17. 19. gs. sākums.



Rīga.
Aleksandra
vār�. 1815–

1817.
Ampīrs



Rīga. Arsenāls. 1828–1832. Dž. Lukini,
A. Nellingers, J. A. Špacīrs. Ampīrs



Klasicisms Liepājā





Stendera iela 13 (18. gs. 1. puse)



Kungu iela - 3



Avotu iela-10 / rātskunga Ungera
nams/ (18.gs. beigas)



Bāriņu-12, �rgotāja Štobes nams,
(1838.-Vites&Hikes bāreņu nams)


