


Jēdzienu “gotika” ir radījuši renesanses (15.-16.gs.) 
laika vēsturnieki, kuri ar vārdu “gotika” apzīmēja 
“barbarismu” (no ģermāņu cilts - gotiem). Ar to viņi 
apzīmēja visu viduslaiku mākslu. Renesansē 
mākslinieku bija aizrāvušies ar antīko (grieķu un 
romiešu) mākslu un gotikā nesaskatīja nekā vērtīga. 
Vēlāk vārds “gotika” zaudēja savu nicinošo nozīmi. 

GOTIKA 13.-15.gs.



• 13.-15.gs. bija sarežģīts laiks, kad notika asiņaini 
kari, zemnieku nemieri. Uzplauka amatniecība, 
tirdzniecība, radās jaunas pilsētas (Rīga 1201.g.). 

• Aktīvi darbojās amatnieku apvienības cunftes, 
kas aptvēra būvmeistarus, akmenskaļus, 
stikliniekus u.t.t. Radošā darbība no klosteriem 
pārgāja laicīgo meistaru rokās. Celtnieku arteļi 
ceļoja no vienas pilsētas uz otru, mainījās 
pieredzē.

• 13.-15.gs. pieauga zinātnes nozīme. Nodibinājās 
universitātes Boloņā, 1158.g., Oksfordā, 
12.gs.2.pusē, Parīzē, 1215.g. 



Gotiskā katedrāle

Romānikas katedrāle

Gotiskā katedrāle

Salīdzini!

Gotiskā arhitektūra attīstījās no romānikas stila, taču 

galarezultāts bija pārsteidzoši atšķirīgs. 



Gotika Romānika Romānikā atteicās no 
horizontāliem griestiem 
un ieviesa velvju 
griestus, kuru turēšanai 
nepieciešamas bija 
biezas, stipras sienas, 
kas ēkas padarīja 
masīvas, smagnējas. 

Gotikā padarīja sienas 
plānākas, līdz ar to panākot 
visas ēkas lielāku augstumu 
un plašumu. Viņu rīcībā 
nebija nedz tērauda karkasi, 
nedz dzelzs sijas - tās 
vajadzēja izkalt no akmens.



Kāpēc gotikā varēja celt baznīcas augstāk?
Izdomāja kontrforsus un arkbutānus!

Gotika Romānika

Kontrforss -
vertikāls izvirzījums 
celtnes ārējā sienā, 
kas uztver velves 
vertikālo spiedienu.

Velves spiedienu 
uztver caur 
arkbutānu.



Kā gotikā cēla??

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ99X8q-DfAhWBi8MKHeMEBdIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fopenarchaeology.info%2Fissue-2012-1%2Fea%2Fcontribution-medieval-building-technology-based-reconstruction-rounded-church&psig=AOvVaw1nlxnoEpFnJ8EzmefJ6IR5&ust=1547111024274169
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1sc7sq-DfAhVFw4sKHXbYAfkQjRx6BAgBEAU&url=http://openarchaeology.info/issue-2012-1/ea/contribution-medieval-building-technology-based-reconstruction-rounded-church&psig=AOvVaw1nlxnoEpFnJ8EzmefJ6IR5&ust=1547111024274169


https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidt7uirODfAhXDlosKHbZeDiAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fsandis4889%2Fm%25C5%25ABr%25C4%2593%25C5%25A1ana%2F&psig=AOvVaw1nlxnoEpFnJ8EzmefJ6IR5&ust=1547111024274169
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAx5G_rODfAhXmqIsKHfHFAkEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fopenarchaeology.info%2Fissue-2012-1%2Fea%2Fcontribution-medieval-building-technology-based-reconstruction-rounded-church&psig=AOvVaw3WMI91P2_PaNc4Q5Uz8xaY&ust=1547111157284194


Raksturīgās pazīmes

• Raksturīga smailloka arkas forma.

• Vertikālisms, tiekšanās uz augšu.

• Ažūrie torņi - kā mežģīņu veidojumi. 

• Gotiskajām katedrālēm visbiežāk ir 

divtorņu fasādes, kas sadalītas trīs stāvos.

• Fasādēs - skulpturāli portāli.

Gotikas smailloka arka

Romānika 
puslaploces
arka



Gotiskās vitrāžas

Vitrāžām attēli vai ornamenti tiek veidoti no krāsaina stikla gabaliņiem (tulkojumā no 
latīņu valodas vārds vitrum nozīmē stikls) kā mozaīka. Stikla gabaliņus savstarpēji 
saista ar īpaša svina dzīslojuma palīdzību. Tradicionāli vitrāžās tiek attēlots kāds 
Bībeles stāsts. Kompozīciju veido svēto tēli vai augstāko aprindu cilvēku figūras. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Chartres_-_cath%C3%A9drale_-_ND_de_la_belle_verri%C3%A8re.JPG


• Rozete – apaļš logs 

kā roze.

• Vitrāžas - logos! 

Stikla gleznas, kas lasīt un rakstītnepratējiem atklāj ticības būtību. 

• Gotikas simbola bija violetā krāsa – lūgšanu un mistiska dvēseles 
stāvokļa krāsa. Vitrāžās dominē violetā, zilā, sarkanā krāsa. 

Vitrāžu izveidošna! Lūdzu noskaties līdz 6min 45 sek! 
shttps://www.youtube.com/watch?v=CL4sTyjEsVA
Stained Glass History

https://www.youtube.com/watch?v=CL4sTyjEsVA


Parīzes Sv.Kapela (Sainte Chapelle), 1243.-1248.g., kas kādreiz 
bija karaļa pils baznīca. Tā ir neliela divstāvu celtne. Otrajā stāvā sienu nav, tās 

nomainījuši 15m augsti logi, kas izvietoti starp šauriem, vertikāliem velvju balstiem.

Lūdzu noskaties!!!
https://www.youtube.com/watch?v=828f2Tlojvc Paris, France: 
Sainte-Chapelle's Dazzling Interior

https://www.youtube.com/watch?v=828f2Tlojvc


Gotiskā 
katedrāle

Sarežģītas un daudzveidīgas 

kļuva baznīcas velves, kas 

veidoja gan zvaigžņu, gan 

vēdekļu, gan palmu zaru, gan 

tīkla rakstus. Pusaploces arka 

ieguva smailloka formu. Līdz ar 

to griesti pacēlās neticamā 

augstumā (atsevišķām 

katedrālēm vairāk kā 40 m).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Koelner_Dom_Innenraum.jpg


Gotiskā 
tēlniecība

Pārmaiņas skāra arī gotisko tēlniecību. Salīdzinot ar romānisko periodu, skulpturālie tēli ieguva 

arvien lielāku plastiku un dzīvīgumu, individuālus sejas vaibstus un pareizākas ķermeņa 

proporcijas. Līdz ar to gotiskās skulptūras ieguva “S” burta izliekuma formu. 

Apaļskulptūras joprojām bija reti. Tēlniecība gotikas laikmetā joprojām atradās ciešā saistībā 

ar arhitektūru.



Gotiskā katedrāle

Viskrāšņāk rotāta tika ieeja – portāli - tos pildīja ar svēto tēliem. 

Virs centrālās ieejas parasti atradās liels, apaļš logs, kas 

atgādināja milzīgu ziedu (loga roze). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Reims_Kathedrale.jpg


Gotiskā 
tēlniecība

Gotikas skulptūras ir celtnes neatņemama sastāvdaļa, to 
muguras saistītas ar sienu vai puskolonnu. Cilvēku figūras ir 
pielīdzināmas balstiem, to galvas it kā veido šo balstu kapiteļus. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Santiago_Catedral_P%C3%B3rtico_da_gloria_GDFL6.JPG


Gotiskā tēlniecība

Viskrāšņāk rotāta tika ieeja –

portāli - tos pildīja ar svēto 

tēliem. 



Gotiskā 
tēlniecība

Pārmaiņas ienāca arī saturā. Gotiskā tēlniecība vairs neuzskatīja par savu vienīgo uzdevumu 

ilustrēt  Bībeles sižetus, tēlniecībā arvien pārliecinošāk ienāca laicīgie elementi. Sava vieta atradās 

arī tādiem fantāzijas tēliem kā dēmoniem, himērām. Tās gan bieži vien bija lietusūdens 

notekcaurules!



Parīzes 
Dievmātes 
katedrāle 

Lūdzu noskaties! Parīzes Dievmātes katedrāle https://www.youtube.com/watch?v=h76-PRRc4Zw

Ievērojams agrīnās gotiskā 

arhitektūras paraugs. Tā 

sākta celt 1163. g., bet 

visumā pabeigta ap 13. gs. 

vidu. Pēc plāna šī 

katedrāle ir milzīga 

piecjomu bazilika. Skaidri 

iezīmējas jaunā uzbūves 

sistēma (kontrforsi un 

arkbutāni).

https://www.youtube.com/watch?v=h76-PRRc4Zw


Reimsas katedrāle 
Francijā

1211.gadā tika likti pamati tagadējai 

katedrālei.

Francijas karaļu kronēšanas vieta. Celtne 

bagātīgi rotāta ar 2300 dažādām 

skulptūrām, vairāk - eņģeļu, tā pilnīgi 

attaisnojas otrs nosaukums - Eņģeļu 

katedrāle.



Laicīgā arhitektūra
Tika dibinātas pilsētas un vajadzēja izveidot pilsētas 
pārvaldi – rāti (mūsdienās dome) un tika celti rātsnami.

Braunšveigas rātsnams, Vācija
Minsteres rātsnams, Vācija



Brige, Beļģija.

Briges rātsnamsDzīvojamie nami



Par 

neatkarīgas 

Livonijas izveides 

brīdi uzskatāms 

1225. gada 

1.decembris, kad 

Livonijas bīskaps 

Alberts kļuva par 

Svētās Romas 

impērijas firstu.

Livonija
1186-

1561.28. XI

Livonijas nosaukums līdz 16. gadsimtam tika lietots kā apzīmējums 
ģeogrāfiskajam reģionam Baltijas jūras austrumu krastā, kas aptuveni 
atbilst mūsdienu Baltijas valstu teritorijai (izņemot Lietuvu). 





Mūra arhitektūras aizsākumi 
Latvijas teritorijā

Ikšķiles baznīca 1185. gadā 

Līdz vācu krustnešu ienākšanai Latvijā nepazina mūra ēkas. 
12.gs. beigās līdz ar vācu tirgotāju  ieplūšanu Latvijā sāka ražot 
kaļķus aun apdedzinātos ķieģeļus. Parādījās jauktās koka – mūra 
konstrukciju būves.



Sv.Pētera baznīca Rīgā

•Pirmoreiz Sv. Pētera baznīca minēta 1209. gadā.
• Sv. Pētera baznīca bijusi viduslaiku Rīgas namnieku galvenā baznīca, kas no 
laika gala piederējusi pilsētniekiem. 
Baznīcas draudzē ietilpa galvenokārt priviliģētie Lielās ģildes tirgotāji un Mazās 
ģildes cunftu amatnieki. 
Otrā pasaules kara laikā, 1941. gada 29. jūnijā, artilērijas šāviņam trāpot baznīcā, 
tā izdega un tornis sabruka. Tornis tika atjaunots 1973. gadā, baznīcas 
restaurācija pabeigta 1984. gadā. 1
521. gadā Sv. Pētera baznīca kļuva par luterāņu baznīcu.
Tornis ir 123,25 m augsts. Tas līdz pat Otrajam pasaules karam skaitījās augstākā 
koka celtne Eiropā. Plašo baznīcas zāli izmanto koncertiem, mākslas izstādēm, 
arhitektūras un pilsētbūvniecības konkursu skatēm. 
1991. gada 29. jūnijā baznīcā atsākti dievkalpojumi. 



Sv.Pētera baznīca Rīgā

Otrā pasaules 
kara laikā, 1941. 
gada 29. jūnijā, 
aizdegās tornis. 



Latvija, Sv.Jāņa baznīca Rīgā
Sv. Jāņa baznīca uzcelta laikā starp 1234. un 
1297. gadu. 

Sv.Jāņa
baznīca 
Rīgā



Livonijas ordeņa 

pils šajā vietā uzcelta 1330. 

gadā, 1484. gadā karā 

sapostīta, līdz 1515. gadam 

uzcelta no jauna. 

Rīgas ordeņa pils

Pils varbūtējais izskats 14.gadsimtā

A.Tūlses rekonstrukcija, 1937
Rīgas pils 18.gadsimtā, J.K.Broces
zīmējums

Lūdzu noskaties!!! 
https://www.youtube.co
m/watch?v=KNWXqjjl7u
I RĪGAS PILS

Rīgas pils 

Pašreizējais apjomu kārtojums pakāpeniski 
veidojies kopš 17. gs., to papildinot un 
noformējot 19. gs. un 20. gs. 30.gados. Rīgas 
Pils ir ordeņa pils. 18. un 19. gs. šis kodols 
pārplānots, papildināts un pārveidots 
pārvaldes ēkas vajadzībām.

https://www.youtube.com/watch?v=KNWXqjjl7uI


Dzīvojamo ēku komplekss 
“Trīs brāļi”, Rīgā , Mazā Pils 
iela 17, 19, 21. 

Latvijā gotiskais stils valdīja vairāk kā 300 

gadus (aptuveni no 1225. līdz 1560. 

gadam) un noteica visu tajā laikā celto ēku 

veidolu. Gotikas laika dzīvojamo namu tips 

ir  neliela, 5 – 10 m plata ēka ar vienu 

dzīvojamo telpu.
Vecākais no “Trīs brāļiem” 

celts ap 1490.g. Šajā ēkā bija 

viena liela telpa ar augstiem 

koka griestiem, te ritēja gan 

darbs, gan tirdzniecība, gan 

sadzīve. Tā ir vienīgā telpa 

oriģinālā, kas saglabājusies no 

15.gs.



«Trīs brāļi», interjers

«Trīs brāļi» - Rīga, Mazā Pils iela 17, 19, 21. 
Nosaukums radies pēc analoģijas ar noliktavu 
grupu Tallinā, ko sauc par “Trīs māsām”. Komplekss 
pārstāv viduslaiku dzīvojamo ēku dažādas attīstības 
fāzes laikā, kad mājokļi tika būvēti uz šauriem 
zemes gabaliem.
Ēku kompleksā “Trīs brāļi” atrodas Nacionālā 
kultūras pārvalde un Latvijas Arhitektūras muzejs.
http://www.archmuseum.lv/lat/building.htm

Šajā ēkā bija viena liela telpa ar augstiem koka griestiem, te 

ritēja gan darbs, gan tirdzniecība, gan sadzīve. Tā ir vienīgā 

telpa oriģinālā, kas saglabājusies no 15.gs.

Vecākais no “Trīs brāļiem” 15.gs. Interjers . 

Vidējais no “Trīs brāļiem”. 17.gs. Interjers 



Viduslaiku pilis Livonijā

Pēc arhitektoniskā tipa

• 1) kastelas tips –

Piem. Aizputes pils

• 2) konventa tips –

četri pils korpusi ar torņiem aptver 

taisnstūrveida pagalmu. 

Cēsu, Rīgas, Ēdoles u.c.pilis

• 3) Donžona (torņveida) pils

Turaidas pils –

būvēta vietā, kur 12.gs 

atradās lībiešu valdnieka 

Kaupo pils. 

• Pēc īpašnieka

• 1) bīskaps: Koknese, 
Rauna, Limbaži u.c.

• 2) ordenis: Rīga, Cēsis, 
Bauska, Dobele u.c.

Intensīva nocietināto mūra piļu būvniecība 

norisa 13.-16.gs., parasti nopostīto latviešu 

pilskalnu vietā



Cēsu pils

Kad 1236. gadā tika nodibināts Livonijas ordenis, 

kura mestrs (vadītājs) Hermanis Balke par savu 

rezidenci izvēlējās Cēsis. Turpmāk Cēsu pils kļuva 

par Livonijas ordeņa kapitula – augstāko vadītāju 

sanāksmju vietu un mestru rezidenci (1239-1561, ar 

pārtraukumiem). Ap pili pamazām izauga pilsēta. 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjenbzwwrngAhVymYsKHXupDi8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Flv.wikipedia.org%2Fwiki%2FC%25C4%2593su_pils&psig=AOvVaw2aosyYIejfBnacm2jD4py3&ust=1550175226407082


Livonijas 
ordeņa pils 
Ventspilī

Celta 13.gs. Tā ir 

konventa tipa pils ar četriem 

dzīvojamiem korpusiem un torni pils 

DA stūrī. Domājams, ka pils 

celtniecība sākta 13.gs.vidū. Pils 

mūri sasniedz 2m biezumu. Laika 

gaitā tā vairākkārt pārbūvēta. 

Konventa pilis – pats 

izplatītākais pils tips Latvijas teritorijā. Šo 

piļu kompleksa plānojumā – iekšējs 

četrstūra pagalms, ko apjož smailloka arku 

galerija. Ap pagalmu grupējas trīsstāvu 

ēku bloki. To ārējie mūri ir biezi, bez 

logiem. Ārējos stūros paceļas sargtorņi. 

http://www.apollo.lv/portal/galery/article/31335/2


Goti - subkultūra 
Radušies 20. gadsimta 70. gadu beigās 
Lielbritānijā no panku subkultūras. 

Par gotu sākumu tiek uzskatīts 1979. gads, kad 
„Bauhaus” izlaiž dziesmu „Bela Lugosi’s Dead”. 
Sākumā grupa iecerēja, ka dziesma būs 
zobgalīga, bet daudzi jauni fani saklausīja tajā 
mistisku, un pārdabiskā skaņa iedvesmoja uz 
daudzsološās gotiskās subkultūras radīšanu. 

• Gotu paveidu skaits jau ir sasniedzis 140(!). 

• Ar viduslaiku kultūru gotu subkultūrai saistība 
ir misticisms, gotu interese par neikdienišķo, 
tumšo, maģisko, pārdabisko, tāpat kā 
viduslaikos. 

• Par gotu pamatsimbolu uzskata ēģiptiešu 
anku, kas apzīmē mūžīgu dzīvību. Anks
gotiskajā subkultūrā iegājās pēc „vampīriskas” 
filmas parādīšanās uz ekrāniem „Bads”. 

Marilyn Manson
Merilins Mensons (1969), īstajā
vārdā Braiens Hjū Vorners, ir
ASV mūziķis, aktieris, 
gleznotājs, rakstnieks un 
sākotnēji mūzikas žurnālists. 
Pazīstams ar savu mūzikas
grupu Marilyn Manson. Viņa
skatuves vārds ir izveidots no 
aktrises Merilinas Monro un 
slepkavas Čārlza
Mensona vārda un uzvārda.

Subkultūra
ir cilvēku 
grupa ar 
savu 
kultūru, kas 
atšķiras no 
lielās 
kultūras 
grupas, 
kurai tie 
pieder. 
Piem.: 
hipiji, panki 
utt.

INTERESANTI



Gotikskais raksts to sauc 

par fraktūru; latīņu raksts ir 
gotiskā raksta veids, kam 
raksturīgi izlocīti, 
ornamentāli burti ar asiem 
stūriem. Latviešu rakstībā 
fraktūra lietota no 16. gs. līdz 
20. gs. 30. gadiem.

Gotikskais raksts/ Gotikskais raksts

1787. gada 
Bilžu ābece

A-ā Āboli ir bērniem dāvāti,
Kas pie grāmatām ir mudīgi.

U-ū Ugunsgrēks daždien no pīpes nāk; 
Tas ir kauns, kad knauķis smieķēt sāk.

Priecīgas Lieldienas!

vai vari izlasīt?

INTERESANTI



Izmantotie materiāli

http://www.pavelsjurs.lv/viduslaiku-perioda-kultura/

Papildus materiāli

• https://www.uzdevumi.lv/p/vizuala-maksla/5-klase/stils-dizains-13199/stils-
13200/re-cb6361f7-9772-4358-a2e5-f25be85a4715

• https://www.uzdevumi.lv/p/pasaules-vesture/7-klase/eiropas-kultura-
viduslaikos-7440/re-7eafa167-dfa9-4389-b976-af5b5eafc98f

• http://www.pavelsjurs.lv/viduslaiku-perioda-kultura/

• http://www.youtube.com/watch?v=qUgSsm3ASLQ&playnext=1&list=PLF3E
A499888DB4F82&feature=results_main Otis Art History 14 Gothic 
Architecture !

• http://www.youtube.com/watch?v=9727p6ozlYo Chartres Cathedral 
(UNESCO/NHK) 

http://www.youtube.com/watch?v=qUgSsm3ASLQ&playnext=1&list=PLF3EA499888DB4F82&feature=results_main
http://www.pavelsjurs.lv/viduslaiku-perioda-kultura/
http://www.youtube.com/watch?v=qUgSsm3ASLQ&playnext=1&list=PLF3EA499888DB4F82&feature=results_main
https://www.uzdevumi.lv/p/vizuala-maksla/5-klase/stils-dizains-13199/stils-13200/re-cb6361f7-9772-4358-a2e5-f25be85a4715
https://www.uzdevumi.lv/p/pasaules-vesture/7-klase/eiropas-kultura-viduslaikos-7440/re-7eafa167-dfa9-4389-b976-af5b5eafc98f
http://www.pavelsjurs.lv/viduslaiku-perioda-kultura/
http://www.youtube.com/watch?v=qUgSsm3ASLQ&playnext=1&list=PLF3EA499888DB4F82&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=9727p6ozlYo

