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Atklājumu laikmets...
Jaunie laiki iezīmējās ar jūras braucieniem, kuri mainīja cilvēku priekšstatus 

par pasauli. Parādījās dalījums – Jaunā un Vecā pasaule. 

Līdz ar jauno zemju atklāšanu neizbēgami bija starpvalstu kari par 
kolonijām, vietējo tautu pakļaušana un kultūru iznīcināšana.

Ierosmi ģeogrāfiskiem atklājumiem neapšaubāmi deva zinātnes 
attīstība, iepazīstoties ar antīko autoru darbiem, ģeogrāfisko 

grādu tīklu u.c. tika radīta pasaules karte (P.Toskanelli), attīstījās 
kartogrāfija.



Atklājumu laikmets...

Pastāv arī versija, ka Kristofors Kolumbs (1451-1506) nebija pirmais, 
kas atklāja Ameriku, bet atklājēja gods tiek piešķirts skandināvu 

vikingiem ap 1000.gadu Leifa Eriksona vadībā.

Viena no hipotēzēm esot, ka Ameriku atklāja templiešu ordeņa 
bruņinieki.

Priekšnosacījumi jūrasbraucieniem radās vien 15.gs., kad attīstījās 
kuģubūve, navigācija un militārā tehnika (musketes un 

lielgabali).



Kolumba ceļojumi...



Vikingi Amerikā?



Atklājumu laikmets...

Tomēr būtisks iemesls ir nevis alkas pēc nezināmā, bet gan 
saimniecisks aprēķins – Spānija un Portugālei bija jāmeklē citi 
tirdzniecības ceļi un fanātisms pagānu pievēršanai kristietībai.

Līdztekus jūras braucienu, būtisku ieguldījumu sauszemes izpētē 
deva krievu atklājēji, izpētot Āziju, piemēram, Afanasijs Ņikitins.

Tomēr aktīvākie atklājēji un jūras braucēji bija tieši musulmaņi, 
indieši un ķīnieši (13.-15.gs.).







Indiāņu Amerika...

Indiāņu dzīve bija tūkstošiem gadu neskarta un autonoma, 
nodarbojoties ar lauksaimniecību, medībām, zvejošanu un 

barības vākšanu.

Indiāņiem bija lieli sasniegumi zinātnē (matemātika, astroloģija, 
inženierijā) par ko liecina bagātās pilsētas, tempļi, piramīdas un 

pilis.

Indiāņu būtiskākais dzīves ritums bija reliģija, upurēšana dieviem 
un valdnieku kults.

16.gs. sākumā šķietamā tieksme pēc ģeogrāfiskiem atklājumiem sevī slēpj 
vardarbību, alkatību, citu civilizāciju kultūras apzināto bojāejas veicināšanu un 

asiņaino karadarbību.



Amerika pirms 

lieliem 

atklājumiem



Indiāņu Amerika...

Eiropiešu iekarotājus – konkistadorus - interesēja acteku, inku 
bagātības un mazāk maiju zināšanas.

Maču pikču virtuālā tūre

Maiju piramīdas virtuālā tūre

Acteku kultūras mantojuma virtuālā tūre

https://www.airpano.ru/files/Machu-Picchu-Peru/2-2
https://www.airpano.ru/files/Chichen-Itza-Mexico/2-2
https://www.airpano.ru/files/Teotihuacan-Mexico/2-2


Inki uzņēma spāņus kā Dieva sūtņus, it paši

interesanti inkiem šķita konkistadoru zirgi,

spožās bruņas un bārdas. Indiāņi deva

konkistadoriem pajumti un apgādāja ar pārtiku.

Bet konkistadoriem i prātā nenāca uz

viesmīlību atbildēt ar viesmīlību. Alkatīgie

barbari, kas slēpās, aizbildinoties ar karaļa

tiesībām uz šo zemi un tā Kunga gribu. Kā

siseņu bars konkistadori uzbruka indiāņiem,

izmantojot savas priekšrocības – dzelzs

bruņas, šaujamieročus, lielgabalus un zirgus.
No vēstures 

avotiem 

(kāda spāņu 

konkistadora 

atmiņas)



Kolumbs par iespējām izmantot jaunatklātās zemes



Kolonizācija...

Ameriku pārņēma kolonizācija. Kolonizācija strauji attīstīja Spānijas 
saimniecību un ļāva pretendēt uz valdošās valsts lomu Eiropā.

Ameriku ieņēma ļoti ātri, tā spāņu konkistadors Ernans Kortess ar 
600 vīriem ieņēma acteku impēriju, bet Fransisko Pizzaro ar 180 

konkistadoriem ieņēma inku impēriju.

Maiju impērija izzuda pati.

Miljoniem cilvēku tika saverdzināti un kā mušas apsisti, zaudējot 
savu brīvību. Spāņu konkistadoriem indiānis pat neskaitījies kā 

cilvēks.



Amerika...

Tomēr eiropieši, līdztekus plašam augļu un dārzeņu klāstam no 
Amerikas guva dažādas slimības.

Amerikā pakāpeniski veidojās jauna rasa – metīsi (sajaukšanās starp 
eiropieti un indiāni), mulati (jauktie melnādaino un balto 

pēcteči) un sambo (jauktie indiāņu un melnādaino pēcteči).



Pasaules tirdzniecības 
sistēma...

Eiropai kolonizācija sniedz plašas 
tirdzniecības iespējas, 
visrosīgāk tās noritēja 

„trīsstūrī” starp Eiropu, Āfriku 
un Ameriku. Ejošākā prece 

bija vergi.

Sāncensība pasaules jūrās un 
okeānos kļuva par svarīgāko 
starpvalstu attiecību faktoru 

turpat 300 gadu. Tomēr 
noteicošā loma sākotnēji bija 

Portugālei un Spānijai.



Pasaules tirdzniecības 
sistēma...

16.gs. beigās cīņā par kolonijām 
iesaistījās arī Anglija, Francija un 

Holande, kas dibināja savas 
apmetnes un kolonijas, tādējādi 
kļūstot par metropolēm (valsts, 

kurai pieder kolonijas). 

Katra valsts centās iegūt monopolu
uz kādu no precēm vai 

izstrādājumiem.



Pasaules tirdzniecības 
sistēma...

Eiropā auga tirdzniecības apjomi un aktivizējās naudas aprite, 
naudas daudzums apsteidza preču piedāvājumu. Rezultātā 

nauda zaudēja savu vērtību – „cenu revolūcija” un attiecīgi 
inflācija.

Modernizējās saimniecības formas:

1. Pieauga īpašumi – vairojās kapitāls;

2. Lai aizsargāt savas intereses, parādījās tirgotāju un kuģu 
īpašnieku sabiedrības;

3. Nauda sāka ražot naudu – parādījās bankas;

4. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, sākās sērijveida preču ražošanu;

5. Atsevišķie uzņēmumi pārvērtās par monopoliem, mainot 
priekšstatus par konkurenci.



Pasaules tirdzniecības 
sistēma...

Savstarpējo cīņu rezultātā aizsākās leģendārais pirātu jeb korsāru
(jūras laupītāji) laikmets. Tā, piemēram, Anglija izmantoja 

pirātus cīņā ar Spāniju un Portugāli, kas ar laiku zaudēja savu 
varenību.

Anglija, Francija un Holande dibināja tirdzniecības kompānijas un 
vairoja savu bagātību.



Pasaules tirdzniecības 
sistēma...

Jaunā pasaule bija kā iespēju zeme, kā glābiņš no ierastās rutīnas 
Vecajā Eiropā. Tas arī bija impulss daudzu tūkstošu cilvēku 

aizplūšanai uz jaunatklātajām zemēm.

Uz Ameriku devās arī daudzi puritāņi (protestanti), kas arī 
nostiprināja angļu patstāvību Ziemeļamerikā.

Arvien vairāk iezīmējās atšķirības starp Rietumeiropu (amatniecība) 
un Austrumeiropu (lauksaimniecība).



Koloniālā 

sistēma 

(17./18.gs.)



Āfrika...

Āfrikas kā kontinenta attīstība ģeogrāfiski nenotika vienmērīgi. 
Ziemeļāfrika vairāk iekļāvās Vidusjūras reģionā, bet Dienvidāfrika 

palika mazāk skarta.

Āfrikas klimats nav visai piemērots lauksaimniecībai, zeme ir cieta 
un nesaglabā mitrumu, tā ir grūti apstrādājama. Āfrikā ir divi 

gada laiki – tropisko lietu un sausuma periodi.

Dienvidos dzīvoja negroīdās rases pārstāvji, kas Senajā Ēģiptē 
vairāk bija pazīstami kā vergi, tomēr eiropiešiem bija visai 
aizspriedumaina attieksme pret melnādainiem afrikāņiem.

Homo sapiens dzimtene



Āfrika...

Āfrikas dienvidus blīvāk apdzīvoja bantu ciltis, kuru pēcteči ir 
saglabājuši pirmatnējo sabiedrību un šamanismu, turpretim 

ziemeļos izplatījās un spēkā pieņēmās islāms.

Jāatzīmē, ka pašā Āfrikā bija plaši izplatīta vergu tirdzniecībā.

Dzīve Āfrikas dienvidos ritēja samērā mierīgi un viendabīgi, līdz 
15.gs., kad krastus sāka kontrolēt portugāļi ar vienu mērķi –

vergu tirdzniecība. 



Āfrikas

vilinājums 



Senā Indija ...

Senā Indija atradās labā, ģeogrāfiski noslēgtā vietā – Indostānas 
pss., kur Himalaju kalni pasargāja to no dažādiem 

uzbrukumiem.

Lielo ģeogrāfisko atklājumu kontekstā eiropieši arvien vairāk 
iepazina Indiju, kas vēlāk kļuva par pamatu starpvalstu 

konfliktiem par Indijas koloniju.

Ir maz ziņu par akmens laikmeta Indijas iedzīvotājiem un 
ienākošajām ciltīm, kuras bija piederīgas negroīdās rases 

(Austrālijas aborigēni un Indijas dravīdi) pārstāvjiem.



Senā Indija ...

Ir zināms, ka Indas ielejas pilsētas uzturēja tirdznieciskos sakarus ar 
Mezopotāmijas (Divupes) pilsētām.

2.gt. vidū Indijā ienāca lopkopju āriešu ciltis, kuras piederēja pie 
indoeiropiešiem . Jau 1.gt. tās iemācījās izgatavot dzelzs 

darbarīkus un ieročus. 

Pakāpeniski ārieši izstūma dravīdus uz Indijas dienvidiem, izmantojot 
kaujas ratus un zirgus. Vēlāk āriešu cilts vadoņi kļuva par 

valdniekiem, taču monarha varu ierobežo tautas sapulce un 
aristokrātija.



Senā Indija ...

7.gs. p.m.ē. Magada kļuva par politiski spēcīgu un militāri stipru 
apgabalu Bimbisaras valdnieka laikā. 6.gs. p.m.ē. Magadu

iekaroja Persijas impērijas valdnieks Dārijs I. 

Indieši savu neatkarību atguva vien 4.gs., kad Aleksandrs Lielais 
iekaroja Persiju. Tad arī sākās indiešu tautas apvienošanās 

vienotā valstī Maurju dinastijas valdnieku vadībā.

Laikā no 4.-6.gs., Guptu valsts laikā, Indija piedzīvoja tirdzniecības 
un kultūras sakaru uzplaukumu ar Ķīnu, Persiju, Tuvajiem 

Austrumiem un Romu. 



Senā Indija ...

Uzplauka sanskritu rakstība un valoda, kas kļuva par administratīvo 
valodu. Pierakstīti divi eposi „Mahābhārata” un „Rāmājana”, 

sarakstīta „Kamasutra’.

6.gs. Indijā iebruka huņņi (baltie huņņi) un Indijas sašķēlās mazās 
valstiņās.

Strauju kultūras un ekonomikas uzplaukumu Indija piedzīvoja Lielo 
Mongoļu impērijas sastāvā. Indija tika pārvaldīta kā 

multinacionāla valsts ar iecietību pret dažādām reliģijām 
(hinduisms un islāms).



Senā Indija 



Ziloņi



Senās Indijas sabiedrība ...

16.gs. Indijas piekrasti sagrāba Portugāle, iegūstot monopoltiesības uz 
garšvielu tirdzniecību. Vēlāk savu tirgus daļu kontrolēja arī 
Anglija.

Indiešu atvērtība, jauktās laulības un ciešie kontakti nemainīja indiešu 
kultūru, mentalitāti un dzīvesveidu.

Indiešu sabiedrības iedalījums:

1. Brahmaņi – priesteri;

2. Kšatriji – militārā aristokrātija;

3. Vaišjas – zemkopji, lopkopji, amatnieki u.c.;

4. Šūdras – izstumtie un vergi, kas nevarēja klausīties Svētajos 
rakstos



Senās Indijas reliģija ...

Vēdas – pastāvēja senie dievi. Uzskats – dzīve ir skaista bez ciešanām.

Hinduisms – viena no senākajām un komplicētākajām reliģijām, 
pastāvēja daudzdievība. Uzskats – pasaule ir dievišķa un tās 
redzamās formas ir tikai ilūzija. Ar meditācijas palīdzību ir 
jāsasniedz neredzamā pasaule. Dvēsele ir mūžīga un cilvēka 
būtība slēpjas karmā.



Senās Indijas reliģija ...

Budisms – filozofiska reliģija, kas radusies kā hinduisma noliegums, 
kurā pastāv četras cildenas patiesības:

1. Cilvēka dzīve sastāv no ciešanām.

2. Ciešanas rodas no vēlmēm, cilvēki nepareizi vērtē lietas, 
pieķeroties taustāmajai pasaulei.

3. Ciešanas var pārtraukt vai tās iznīcināt ar meditācijas palīdzību.

4. Astoņu notikumu ceļš (zināšanas, lēmums, runa, darbība, 
darbošanās, centieni un pašiedziļināšanās).



Senās Ķīnas vēsture...

Ķīnas attīstības priekšnosacījums ir ģeogrāfiskā vide un domāšana. 

Ķīna atradās salīdzinoši vēl tālāk no citām kultūrām un tās attīstība 
bija noslēgtā telpā – Tibetas kalniene un Gobas tuksnesis no 

otras puses.

Ķīnieši bija zemkopju tauta, jūrasbraucēji un aktīvi tirgotāji. Ķīna ir 
kalnu zeme ar labu augsni.

Ķīniešu etniskie pirmsākumi ir meklējami 2.gt. p.m.ē., kad 
izveidojusies sava aristokrātija, priesteru kārta, izgudrots 

kalendārs un hieroglifu jeb kaligrāfijas rakstība. 



Senās Ķīnas vēsture...

Seno Ķīnu apdzīvoja ciltis, kuras piederēja pie mongoļu rases. Ķīnu 
apdraudēja mongoļi un huņņi, no kuriem tika pārņemts zirga 

izmantošana kā vilcējspēks. 

Ap 105.gadu ķīnieši sāka gatavot papīru, ap 12.gs. ķīniešiem jau bija sava 
spiestuve, tika izgudrots arī šaujampulveris. Ļoti augstu bija attīstīta 

medicīna, astroloģija.

Savu pirmo uzplaukumu Ķīna piedzīvoja Šanas dinastijas laikā 
(7.gs.p.m.ē.) – radās nocietinātas pilsētas, pirmā organizētā varas 

sistēma, metalurģija, rakstības nostiprināšanās, kaujas ratu un zīda 
izmantošana.



Senās Ķīnas vēsture...

Vēlā Džou dinastijas laikā bija pagrimums – „karojošo valstu 
periods”.

Cinu dinastijas laikā Ķīna kļuva par varenu impēriju, pavērās plašas 
tirdzniecības iespējas – 700 km garais „Lielais zīda ceļš”.

Hanu dinastijas laikā bija divas lielās sacelšanās, bija 
sadrumstalotība un 100 gadu spožs uzplaukuma laiks. Ķīnai bija 

raksturīgi iekšējie nemieri, intrigas un dinastiju maiņa.

1206.g. Ķīnu iekaro mongoļi ar vareno Čingishanu priekšgalā un 
1368.g. mongoļi tika padzīti, un valsti atkal plosīja iekšējie 

konflikti un varas maiņa.



Lielais «Zīda ceļš» un Ķīnas mūris (virtuālā tūre)

https://www.airpano.ru/files/China-Great-Wall/2-2


Lielais Ķīnas mūris...



Senā Ķīna 



Terakotas armija

(virtuālā tūre)

https://vimeo.com/7602042
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/TERRACOTTA_ARMY_@_Gdynia_2006_-_01_ubt.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/TERRACOTTA_ARMY_@_Gdynia_2006_-_01_ubt.jpeg


Senās Ķīnas sabiedrība...

Ķīnas sabiedrība tika strikti iedalīta „augstāk stāvošos” un „zemāk 
stāvošos”. 

6.gs. zeme pārgāja privātīpašumā, pastāvēja klaušas un verdzība, 
kas nedrīkstēja pārsniegt 1-2% no kopējā iedzīvotāju skaita.

Valdnieks bija monarhs – Dieva dēls, kas nekad neparādījās tautā.



Senās Ķīnas māksla...



Senās Ķīnas reliģija...

Ķīnā dominējošais bija Konfūcisms (6.gs.p.m.ē.) – ētiski politiskā 
mācība, kas ietekmēja Ķīnas pārvaldes sistēmu un domāšanu. 

Vecākie cilvēki un senči tiek turēti godā, svarīgs ir cilvēka amats 
nevis viņa izcelšanās.

Konfūcisms bija Daoisma noliegšana. 

Daoisms (pamatlicējs Laodzi, 6.gs.p.m.ē.) pievērsās dabai, miera 
līdzsvaram, enerģijas stabilizēšanai (iņ un jaņ), iekšējam mieram. 
Svarīgs ir indivīds.



Senās Indijas un Ķīna ...



Senā Japāna ...

Japānas civilizācijas kultūra, salīdzinot ar Indiju un Ķīnu, ir samērā 
jauna. Kultūra bija ģeogrāfiski noslēgta – atradās uz salām.

Precīzi nav noskaidrots, kas bija Japānas pirmatnējā tauta (ir ziņas par 
aini tautiņu) arī nav skaidrs Japānas aizvēstures periods.

Mūsdienu japāņu pēcteči – mongoloīdas zemkopju un lopkopju ciltis –
salās ienāca 7.-5.gs. p.m.ē. no Korejas pss.

Japāna bija sadrumstalota, un 400.g. p.m.ē. Jamoto klana pārstāvis 
kļuva par imperatoru, apvienojot valsti. Līdz pat mūsdienām visi 

imperatori nāk no Jamoto dzimtas.



Senā Japāna ...

Impērija savu uzplaukumu piedzīvoja 7.gs. p.m.ē. – notika valsts
centralizācija, daudz kultūras un tehnikas sasniegumus japāņi
aizguva no ķīniešiem, pielāgojot to sev.

Japāņiem sabiedrība tika dalīta līdzīgi kā Eiropā, bija sava profesionālā
jātnieku kārta – samuraji, kuriem piederēja sava zeme ar
zemniekiem.

Japāna bija feodāla valsts, kur galvenā nodarbošanās bija zemkopība
un zvejniecība.

Ap 12.gs. imperatora vara mazinājās un vara pārgāja karavadoņa –
sjoguna rokās. Šo 900 gadus ilgo periodu sauc par bakufa
(sjogunāta laika militārā valdība).



Senās Japānas reliģija ...

16.gs. Japānas krastus apmeklēja portugāļi, spāņi un holandieši. Bija
arī jezuītu centieni kristīt japāņus. Pēc tā eiropieši tika padzīti no
Japānas un japāņiem bija liegts pamest salas – notika valsts
izolēšanās.

Japānas reliģija bija unikāla (bezrakstību tautu reliģija) – sintō.

Cieņas pamatā ir mitoloģija un senču kults. Sintō ievēro rituālu
šķīstību, nešķīstība ir ļaunums. Mirušo valstība ir taustāma un pat
sasniedzama. Svētos rakstus aizvietoja rituāli.



Veiksmi ieskaites 
darbā!


