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Ievads 

 

             Es izvēlējos šo tēmu ''Ievērojamākie mūsdienu arhitektūras sasniegumi pasaulē.'', 

lai iepazītu arhitektūras veidus, lai spētu saskatīt un izptrast vizuālās vērtības un kultūras 

mantojumu savā apkārtnē. Un lai uzzinātu ko par arhitektūru zin apkārtējie. Es grasos 

veikt aptauju, un meklēt informāciju par arhitektūras veidiem...Aptaujas mērķis būs 

uzzināt ko cilvēki zin par arhitektūru... 

Manuprāt šī ir ļoti aktuāla tēma, jo daudzi cilvēki nespēj iedomāties, cik arhitektūra var 

būt aizraujoša. Tai nav robežu un jebkurš to var veidot pēcsirds patikas. 



Kas ir arhitektūra. 

Arhitektūra ir mākslas veids, kas rada telpisku vidi, kurā notiek cilvēka dzīves 
procesi. Tā ir arī celtņu un dabas objektu kopums, kas veido šo vidi. 

Arhitektūra ietver gan materiālās kultūras, gan mākslas vērtības. Arhitektūrai 
raksturīgās kvalitātes — funkcionālā, konstruktīvā, mākslinieciskā (lietderība, 
izturība, skaistums) — atrodas dialektiskā mijiedarbībā, noteiktā vēstures periodā 
veidojot arhitektūras stilu. Arhitektūrai attīstoties, notiek tās specializācija šādas 
nozarēs: civilā arhitektūra (dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, to 
kompleksi), pilsētbūvniecība, ainavu arhitektūra, interjiera arhitektūra, memoriālā 
arhitektūra un vēsturiskās apbūves restaurācija. 

Arhitektūras objektus iedala pēc to stilistiskajām iezīmēm, sociālā pasūtījuma un 
funkcijas (tautas būvmāksla, sakrālā arhitektūra un laicīgā arhitektūra). 
Arhitektūras galvenie mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi ir telpas organizācija 
un arhitektonika, mākslu sintēze un specifiski kompozīcijas paņēmieni 
(proporcijas, mērogs, ritms, apjoms un citi). 



Mūsdienu arhitektūras sansniegumi Latvijā. 

 
Pēdējā laika arhitektūras sasniegumiem atzīmējami lidostas „Rīga” izlidošanas 
termināls un Latvijas Bankas jaunā ēka Rīgā, prāmju termināls un bibliotēka 
Ventspilī, viesnīca „Promenāde” Liepājā, tipogrāfija „Britania” Rīgas rajonā. 
Daudzi nākotnes projekti vēl ir tapšanas procesā. Tādi kā: Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ēka, akustiskās koncertzāles Rīgā un Liepājā, Mūsdienu mākslas 
muzejs. 



Mūsdienu arhitektūras sasneigumi pasaulē. 

Starp ievērojamākajām Braziljas ēkām jāizceļ Palacio da Alvarado (Brazīlijas 
prezidenta oficiālā rezidence), Republikas Kultūras komplekss, Cathedral 
Basilica un Trīs varu skvērs (tur atrodas valdības administratīvās ēkas). Ir 
jūtams, ka daudzējādā ziņā ēku radītāji ir iedvesmojušies no slavenā franču 
arhitekta Le Corbusier, kas uzskatāms par modernās arhitektūras tēvu.  

Taču „bura” ir tikai viens piliens jūrā – Dubaijā atradīsiet arī Hydropolis (pirmais 
zemūdens hotelis pasaulē), Burj Dubai (šobrīd pasaules augstākā ēka), World 
Tower (pasaulē augstākā viesnīca) un Dubailand (izklaides parks Disnejlendas 
stilā, kas tuvākajā nākotnē apmēru un grandiozitātes ziņā pārspēšot jebkuru 
izklaides parku pasaulē).  

Ja pēc Akropoles apskates vēl palikusi vēlēšanās pēc jauniem iespaidiem, 
dodieties uz Atēnu akadēmiju (ieturēta modernākā grieķu-romiešu stila versijā), 
kā arī iespaidīgo Atēnu Olimpisko stadionu. Nav noslēpums, ka Atēnu pievilcības 
spēks slēpjas tās klasiskajā arhitektūrā. 

Ponte Vecchio – viduslaiku tilts, gar kuru atrodas neskaitāmi apskates objekti. 
Šanhajas Grand Theatre un nākamā pasaules augstākā ēka – Pasaules 
Tirdzniecības centrs. 
Lielbritānijas vēstniecības ēka, kā arī Ebreju muzejs, ko projektējis arhitekts 
Daniel Libeskind. 



Pētnieciskā daļa.(Aptauja) 

 
1. Vai jūs zināt ko nozīmē arhitektūra? 

Nē; 5%

55%

40%

Jā

Nē

Esmu kautko

dzirdējis

 
2. Ja jums būtu iespēja, vai vēlētos būt par arhitektu? 

Nē; 5%

35%

60%

Jā

Nē

Iespējams

 
3.Vai jūs zināt kādu arhitektūras sasniegumu Latvijā? 

Nē; 40%

25%
35%

Jā

Nē

Neēsmu

pārleicināts

 



4.Vai jūs zināt kādu arhitektūras sasniegumu pasaulē? 

Nē; 5%

20%

75%

Ir aizdomas

Nē

Bezšaubām

 



Secinājumi 

 

 

Pētot aptaujas rezultātus es varu secināt ka cilvēki ir pietiekami neinformēti par 

arhitektūru Latvijā. 

Meklējot informāciju esmu secinājis ka arhitektūrai ir vairāki stili, piemēram,  

pilsētbūvniecība, ainavu arhitektūra, interjiera arhitektūra, memoriālā 

arhitektūra un vēsturiskās apbūves restaurācija.  



Informācijas Avoti. 
 

Par arhitektūru. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Arhitekt%C5%ABra 

 

Arhitektūras veidi pasaulē. 

http://www.irlaiks.lv/tourism/articles/article.php?id=5117858 

 

Arhitektūras veidi Latvijā. 

http://www.baltichotelsonline.com/lv/Latvia-architecture/Architecture-in-Latvia.html 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Arhitekt%C5%ABra
http://www.irlaiks.lv/tourism/articles/article.php?id=5117858
http://www.baltichotelsonline.com/lv/Latvia-architecture/Architecture-in-Latvia.html

