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Tirgus sistēma ...

Jaunajos laikos nostiprinājās un attīstījās kapitālisms, auga 

naudas aprite. Sāka dibināt arī valsts bankas, parādījās papīra

nauda, veidojās akciju sabiedrības.

Preču ražošana uzņēma apgriezienus, stabilas kļuva 

manufaktūras. Valsts sāka realizēt merkantilisma politiku.

Savukārt lauksaimniecībā nebija lielu izmaiņu, ja vien neskaita 

iežogošanu rietumos, ekstensīvo lauksaimniecību un zemnieka 

pielīdzināšanu vergam austrumos.

16.-17. gs. ekonomiskā mācība un politika, kuras pamatā bija nostādne, 

ka valstij rosīgi jāiejaucas saimnieciskajā dzīvē, lai panāktu iespējami 

lielāku naudas (zelta un sudraba) uzkrājumu, eksporta pārsvaru pār importu

/pamatlicējs – Žans Batists Kolbērs/



Merkantilisma principi ...



Sabiedrība ...

Eiropas sabiedrībā galvenokārt būtiski mainījās domāšana un 

izpratne par sevi un apkārtni.

Tomēr sabiedrība bija iedalīta trīs kārtās:

 Aristokrātija – bruņniecība jeb muižniecība, kas baudīja visas 

privilēģijas un visatļautību (balles, teātris, opera u.c. izpriecas).

 Brīvie pilsētnieki jeb buržuā – buržuāzija (ierēdņi, juristi, 

baņķieri, rūpnīcas īpašnieki u.tml.), kas veidoja ietekmīgu 

vidusšķiru.

 Zemnieki – nodokļi, rentes, klaušas un dzimtbūšana. 

Austrumeiropā padarīja šo kārtu par vislielāko 

pamatiedzīvotāju slāni, kas uzturēja pārējos.

Ar laiku zemnieku izputēšana veicināja urbanizāciju (17.gs. 90-

95% dzīvoja laukos, bet 18.gs. tie bija 80%)



Sabiedrība ...

Eiropas iedzīvotāju skaitu ietekmēja epidēmijas, bads, mēris un 

sifiliss. Arī nepārtrauktie kari, kas plosīja Eiropu. Tomēr 

kopējais iedzīvotāju skaits Eiropā turpināja pieaugt.

Dažādojās eiropieša uzturs, klimats kļuva siltāks, samazinājās 

jaundzimušo mirstība, cilvēka dzīves ilgums palielinājās.

Higiēna un veselības aprūpe bija diezgan primitīva un 

aizspriedumainā statusā.

18.gs. sākās pakāpeniska pāreja no agrārās uz industriālo 

sabiedrību, kur centrā bija uzņēmēju attiecības ar strādnieku.

Radās masu apziņa un kolektīvisms, kas veicināja nacionālisma 

idejas.



Jauna cilvēka uzvedības noteikumu 18. gadsimtā ...



Kultūras koptēls ...

17.gs. iezīmējās kā zinātniskās, filozofiskās un tehnikas domas 

strauja uzplaukuma laikmets, sākas kapitālisma attīstība 

Eiropā. Tas bija praktisko zināšanu uzkrāšanas laiks, ko 

raksturoja pievēršanās dabas zinātnēm.

Šis laiks radīja lielus rakstniekus, viņu atstātais mantojums –

traģēdijas, romāni, sadzīves žanrs, soneti, satīras un odas. 

Mūzikā veidojas jauni žanri – operas, balets, instrumentālā 

mūzika.

Neskatoties uz baznīcas centieniem, savu uzplaukumu piedzīvo 

teātris, it īpaši Francijā, kur tika iestudētas klasicismam 

raksturīgās traģēdijas.



Kultūras koptēls ...

Mākslas kļuva par tirgus preci, taču to uztvēra arī kā unikālu 

darbu, materiālo vērtību un tajā labprāt ieguldīja līdzekļus.

Neraugoties uz Jaunā laika attīstības tendencēm, cilvēki turpināja 

ticēt burvestībām, turpinājās raganu prāvas. Uzlabojās cilvēku 

manieres, tomēr līdz pilnībai bija vēl tālu. Tērpi kļuva spožāki 

un daudzveidīgāki, tomēr higiēnai pievērsa pārāk mazs 

uzmanības. Cilvēki sāka nošķirt savu privāto dzīvi no 

publiskās.



Baroks (17.-18.gadsimts)
(itāliešu val. barocco – brīnumains)

Baroks ienāca kultūrā, lai slavētu valdniekus, augstmaņus un 
baznīcas varenību, bet vienlaikus atklāja pasauli visā tās bezgalīgā 

daudzveidībā. Cilvēks barokā ir pasaules daļa, sarežģīta personība, kas 
pārdzīvo dramatiskus konfliktus.

Tēlotājmākslā dominēja monumentālas dekoratīvas kompozīcijas ar 
reliģioziem un mitoloģiskiem sižetiem, arī parādes portreti, kas bija 

domāti interjera izdaiļošanai. 
Glezniecībā raksturīga gaismas un ēnas spēlē, kustību pārspīlējums

u.tml.



Baroks
(itāliešu val. barocco – brīnumains)

Izmaiņas pasaules redzējumā uzskatāmi attainojās arī mākslā. 

Renesanse visu uzmanību koncentrēja uz cilvēka personības 
vērtībām, turpretī 17.gs. māksla tiecās aplūkot cilvēku ciešā saistībā 

ar apkārtni un saliedēt ar vidi. Tēlojumā bija raksturīga bijība pret 
dabas varenību, spilgtas emocijas, vēsa loģika.



Baroks



Baroks



Baroks...



Baroks



Baroks



Novērtē Franču baroka ietekmi uz Rundāles      

arhitektūru!

Versaļas pils un barokālā dārza fragments 

Francijā

Rundāles pils un barokālā dārza fragments 

Latvijā

< Versaļas pils plānojums

Rundāles pils plānojums >



Baroks tēlniecībā



Baroks mākslā

Pauls Pīters Rubenss

“Ūdens un zemes savienība”

Pauls Pīters Rubenss

“Miera svētības alegorija”

http://www.chinaoilpainting.com/china oil painting/painting-Peter Paul Rubens--The Union of Earth and Water.html
http://www.chinaoilpainting.com/china oil painting/painting-Peter Paul Rubens--The Union of Earth and Water.html


Rokoko

Radās Francijā 18.gadsimta sākumā.

Izpaudās tēlotājmākslā, lietišķi dekoratīvajā mākslā, 
arhitektūrā, modē, interjera, mēbeļu, visdažādāko ikdienas 

priekšmetu dizainā. 

Idilliskums, intimitāte, rotaļība, laicīgums, dekorativitāte, 
izsmalcinātība, asimetrija, liektu līniju un formu dinamika, 

krāsu gaišums. Rokoko mākslinieki apdziedāja mūžīgu jaunību 
un skaistumu, baudu un bezrūpību. Ļoti iecienīti kļuva 

mitoloģiskie tēli, austrumnieciski motīvi. 

Rašanās

Izpausme

Vispārīgās iezīmes

Glezniecībā atspoguļo alkas pēc izšķērdības, dīkdienības, 
baudām, tieksmi pēc elegances, ko pauda smalka, sarežģīta 

ornamentika. Stilam trūka dziļa idejiska satura un 
sabiedriskuma motīvu, tam raksturīga formas izskaistināšana.  

Apzeltītos rāmjos ievietotajās lielformāta gleznās bieži vien 
attēloti grezni tērpti kungi un dāmas balles zālēs vai krāšņos 

parku nostūros.

Iezīmes glezniecībā



Rokoko mākslā 

Antuāns Vato

“Sabiedrība parkā”

Antuāns Vato

“Žarsēna veikala izkārtne”

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Watteau_Signboard_of_Gersaint_1720.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Watteau_Signboard_of_Gersaint_1720.jpg


Rokoko mākslā – Fransuā Bušē



Rokoko mākslā

Žans Onorē Fragonārs

“Šūpoles” Antuāns Vato

“Žarsēna veikala izkārtne”



Klasicisms (latīņu val. klassicius – paraugs)

Nedaudz vēlāk par skaistām atkal sāka uzskatīt vienkāršas un 

skaidras formas. No jauna radās interese par antīko mākslu. 

Eiropas kultūrā klasicisms radās un attīstījies 17.gs., lai no jauna 

atmirdzētu 18.gs. beigās un 19.gs. sākumā.

Franču arhitekti pirmie pievērsās klasicismam. Par galveno 

arhitektūrā uzskatīja nevis atsevišķo ansambļu celtniecību, bet 

gan pilsētbūvniecību, jaunu pilsētu plānošanu.

Viena no klasicisma īpatnībām bija antīkās kultūras un 

dižrenesanses tradīciju atzīšana par saviem paraugiem. 

Klasicisms atklāja ideju par sabiedrības harmonisko attīstību, kur 

konfliktē personība un sabiedrība, ideāls un īstenība, jūtas un 

prāts. Tam raksturīga stingra formu sakārtotība, līdzsvarotība, 

tēlu skaidrība un harmonija.



Arhitektūrā ir daudz antīko paraugu – statujas, reljefi, 

ģeometriskā plānošanas un apjomu precizitāte u.c.

Klasicisma glezniecībā visnozīmīgākā vieta bija loģiskam 

sižeta izkārtojumam, skaidrai, līdzsvarotai kompozīcijai. 

Gleznas kompozīcija bija sadalīta plānos – priekšplānam 

bija jābūt brūnam, vidējam – zaļam, vistālākajam – gaiši 

zilam

Klasicisma iezīmes 



Klasicisms darbos ...

Aleksandro Galileji

Sandžovanni laterānas baznīcas 

fasāde, Roma. 1735.g.

Johans Lukass fon Hildebrants

Belvederas pils Vīnē 1714 – 1725.g.

Žans Suflo

Panteons (Sv.Ženevjevas baznīcā) 

Parīzē. 1758 – 189.g.



Klasicisms darbos ...

Tomass Geinsboro

Zilais zēns 1770. g.
Nikolā Lankrē

Brokastis ar šķiņķi 1735. g.



Klasicisms darbos ...

Žans Antuāns Udons

Diāna. 1776.g.

Žaks Luijs Davids

Marata nāve 1770. g.



Zinātne ...

17.gs. visstraujāk attīstījās astronomija un fizika. Tās nebija 

izolētās zinātnes, bet gan balstījās filozofiskās pārdomās, 

cenšoties atrisināt praktiskus jautājumus.

Lai beidzot sakārtotu kalendāru, Eiropā arvien aktīvāk sevi 

pieteica astronomija. Zinātnes attīstībā bija nepieciešama 

precizitāte – tika uzlabots pulkstenis, pilnveidoja arī svarus. 

Matemātiskā teorija iedzīvojās praksē kuģu būvniecībā, 

celtniecībā un jaunu mašīnu izveidē.

17.gs. otrā pusē zinātniskā pētniecība

ieguva jaunu virzienu. Florencē 

nodibināja pirmo eksperimentu 

akadēmiju „Academia del Cimento”

(1567), Londonā – Karalisko biedrību 

(1662), Parīzē tika nodibināta zinātņu 

akadēmija un pirmā observatorija (1662).



Zinātne ...

17.gs. sadūrās, no vienas puses, kristietība ar saviem 

filozofiskajiem uzskatiem un dabaszinātnes ar savu filozofiju, 

no otras puses.

17.-18.gs ir izteikts racionālās un praktiskās zinātnes laiks:

 Tika pilnveidotas ūdensdzirnavas un vējdzirnavas;

 Pakāpeniski ieviesa tvaika mašīnas;

 Sāka izmantot skrūves, virpas;

 Kā kurināmo līdzekli arvien vairāk sāka lietot akmeņogles;

 Tas noveda pie labākā stikla izgatavošanas;

 Lai veicinātu loģistiku, sāka uzlabot ceļus;

 Parādījās pasts, pasažieru rati (diližansi), kurjerpasts un 

telegrāfs.



Absolūtisms ...

Absolūtisms faktiski bija neierobežota karaļa vara. Valdnieks bija 

valsts varas iemiesojums, kas bija neatkarīgs, bet kuram tomēr 

bija nepieciešams kādas kārtas atbalsts.

Absolūtisms nebūtu iespējams bez iepriekšējos gadsimtos 

organizētās centralizācijas.

Absolūtā monarhija bija atkarīga no konkrētās personības, tomēr 

karalim vajadzēja rēķināties ar:

 Baznīcas ietekmi un varu;

 Bagātiem iedzīvotājiem – vidusslāni;

 Valsts pārvaldes tradīcijām.

„Valsts suverenitāti iemieso valdnieks, kam ir Dieva dota autoritāte un 

vara par saviem pavalstniekiem. Valsts ir augstākā, absolūta un patstāvīgā 

vara par visiem iedzīvotajiem. Valstij ir tiesības izdot likumus, kas 

iedzīvotājiem jāievēro, bet nav ar viņiem jāsaskaņo.”

/Žans Bodēns (1530-1569) franču jurists un filozofs/



Absolūtisms Francijā ...

Agrīnais absolūtisms (15.gs. otrā puse – 17.gs. vidus) – tiek 

pabeigta Francijas zemju apvienošana, izveidota kārtu 

sapulce (Ģenerālštati), tiek organizēta centralizācija. 

Tiek izveidota ierēdniecība, nodokļu sistēma, valsts iesaistās 

koloniju cīņās, tiek dibinātas tirdzniecības kompānijas un 

akadēmijas. Šie visi nopelni piederēja kardinālam Rišeljē

(1585-1642).

Klasiskais absolūtisms (17.gs. vidus – 1789.g.) varētu tikt 

raksturots ar Luija XIV (1639-1715) vārdiem: „valsts – tas 

esmu es”.

Luija XIV – Saules karalis 4 gadu vecuma



Par parlamenta varas 

ierobežojumu (1641)



Luija XIV iekarojumi ...



Luijs XIV ikdiena ...



Luijs XIV ikdiena ...



Absolūtisms Francijā ...

Žans Batists Kolbērs (1619-1683) īstenoja pārdomātu politiku:

 Rūpniecības uzņēmumu (manufaktūras) dibināšana;

 Merkantilisms;

 Iekšējās tirdzniecības izveide un pilnveide;

 Ārējās tirdzniecības paplašināšana.



Absolūtisms Anglijā ...

Anglijā absolūtisms kā pārvaldes forma nenostiprinājās.

Absolūtisma pirmsākumi atrodami Elizabetes I (1558-1603) 

valdīšanas laikā.

Absolūtismu nostiprināja karalis Čarlzs I (1625-1649), kad nespēja 

rast kompromisu ar parlamentu par nodokļu paaugstināšanu. 

Ar laiku parlaments tika sasaukts tikai pēc nepieciešamības 

„Ilgais parlaments”.

Vēlāk iekšējās nesaskaņas pārauga pilsoņkarā (1642-1646), kas 

beidzās ar karaļa sakāvi un Anglija tika proklamēt par 

republiku – jauna valsts pārvaldes forma.



Anglijā 17.gadsimtā ...



Absolūtisms Anglijā ...

1653.g. Anglijā reāli pastāvēja Olivera Kromvela militārā diktatūra, 

kad parlaments tika padzīts. Līdz ar O.Kromvela nāvi 1658.g., 

beidza pastāvēt republika un Stjuartu dinastija atjaunoja 

monarhiju, kura, tiesa gan, bija ierobežota.

1679.g. tika pieņemts dokuments „Habeas Corpus Act”, kas 

ierobežoja karaļa varu un nodrošināja pilsoņu tiesības.

1689.g. karalis Orānijas Vilhelms lika pamatus parlamentārajai jeb 

konstitucionālai monarhijai Anglijā.



Habeas Corpus Act (1679) ...



Habeas Corpus Act (1679) ...



Absolūtisms Krievijā ...

Absolūtisms Krievijā bija atšķirīgāks no Eiropas. Tendences 

iezīmējās jau 16.gs. vidū, tomēr līdz 18.gs. tas kā politiskā 

sistēma neveidojās.

Pamatlicējs bija Pēteris I (1672-1725), kas:

 Nerēķinājās ar muižniecību;

 Varas stabilitāti nodrošināja patstāvīgās militārās vienības 

(gvarde);

 Tika īstenota bezierunu despotiskā politika.



Krievijas ekspansija 17.gadsimtā ...



Absolūtisms Krievijā ...

Pēteris I veica virkni ar dažādām reformām:

 Par Krievijas galvaspilsētu kļuva Sanktpēterburga (1703);

 Pieņēma Viskrievijas imperatora titulu un pasludināja Krieviju 

par impēriju (1721);

 Tika pilnveidota valsts pārvalde;

 Palielināja valdnieka varu, kontrolējot baznīcu un tās 

īpašumus;

 Muižniekiem obligāti bija jāmācās vai jāstājas dienestā;

 Tika izstrādāta 14 pakāpju sistēma karjeras izaugsmei valsts 

ierēdņiem;

 Muižniekiem bija jānēsā eiropeisks apģērbs un jānogriež 

bārdas;

 Muižniekus par nepaklausību varēja sodīt ar miesas sodiem;

 Tika ierīkotas manufaktūras un fabrikas;

 Tika ieviests eiropeiskais kalendārs 1700.g.;

 Pēteris I vienkāršoja krievu alfabētu, atvēra skolas, muzejus un 

bibliotēkas;

 Pēterburgā sāka izdot pirmo avīzi un atvēra valsts teātri.



Krievijas impērijas paplašināšanās Pētera I laikā ...



Apgaismība ...

Laika posmu no 17.gs. beigām līdz Lielajai franču revolūcijai 

(1789) Eiropas vēsturē sauc par apgaismību. Apgaismība ir 

humānistiskās domas otrā renesanse.

 Apgaismība – garīga kustība, kas par visu lietu mēru uzskatīja 

cilvēka prātu.

 Apgaismotāji – filozofi, publicisti, zinātnieki, kuri atbalstīja un 

veicināja apgaismības idejas.

Sabiedrības ideāls bija brīvs cilvēks, kurš bija patstāvīgs savos uz 

prāta balstītos spriedumos un kurš kalpoja sabiedrības 

interesēm.

Apgaismotāju vienoja atziņas, ka:

 Visumu var aptvert ar prātu un Visumā valda dabas likumi;

 Pielietojot zinātniskās metodes, var rast atbildes uz 

interesējošiem jautājumiem;

 Ar izglītības starpniecību var nodrošināt cilvēces progresu.



Apgaismība ...

Apgaismībai raksturīgs deisms – Dievs esot radījis pasauli, 

iekustinājis to, bet turpmākajos pasaules notikumos vairs 

neiejaucas. 

Ticībai jābūt apvienotai ar prātu nevis ar aklu uzticēšanos. 

Patriotisms zaudēja savu nozīmi. Svarīgs bija cilvēks, ne 

dzimtene.

Apgaismībā prāts ir virzītājs un izziņas avots. Cilvēks spēj un prot 

rīkoties saprātīgi. Liela uzmanība tika pievērsta audzināšanai.



Apgaismība ...

Dabas zinātne bija zinātņu 

favorīts, pielīdzinot to 

reliģijai un filozofijai. 

1772.g tiek izdota 

„Enciklopēdija jeb Zinātņu, 

mākslu un amatu 

skaidrojošā vārdnīca”

Enciklopēdija izsmēja 

māņticību, baznīcas tēvu 

liekulību un nosodīja 

augstmaņu dzīvi, tomēr 

palika pie uzskata, ka 

sabiedrībā ir vajadzīga 

sociālā hierarhija.



Apgaismība ...

Apgaismotāji pirmie formulēja cilvēka tiesības:

 Visi cilvēki ir vienlīdzīgi un brīvi neatkarīgi no viņu dzimšanas 

un piederības kārtai.

 Cilvēka daba nav atkarīga no viņa rases, tautības, reliģijas.

 Visiem cilvēkiem ir tiesības prasīt, lai pret viņiem izturētos 

vienādi.

 Visiem ir tiesības uz izglītību un likumīgi iegūto īpašumu.

Apgaismības izpausmes dažādās zemēs bija atšķirīgas – Holandē 

apgaismotāji veicināja saimniecisko uzplaukumu, Francijā 

nonāca opozīcijas pusē.

Cilvēks pēc dabas ir labs, un viņa rīcība ir pareiza, ja vien to vada 

prāts. Ļaunais cilvēkā ir nepietiekamās izglītības sekas, bet ļaunums 

rodas tad, kad sabiedrība apspiež indivīdu.



Spilgtākie apgaismotāji ...

Fransuā Marī Aruē – Voltērs (1694-1778)

Uzstājās pret pastāvošo netaisnību sabiedrībā, kariem un 

reliģisko neiecietību.

Šarls Luijs de Monteskjē (1689-1755)

Izvirzīja domu, ka valstu vēsturi, politisko uzbūvi un cilvēku 

izturēšanos ietekmē ģeogrāfiskā vide.

Žans Žaks Ruso (1712-1778)

Pauda viedokli, ka zinātnes un mākslas attīstības gaitā cilvēki 

kļuvuši ļaunāki un viņu tikumi – sliktāki.



Spilgtākie apgaismotāji ...

Denī Didro (1713-1784)

Apjomīgās „Enciklopēdijas” 17 sējumu izdošana.

Ādams Skots Smits (1723-1790)

Ekonomikas teorētiķis, brīvā tirgus un indivīda ekonomiskās 

brīvības aizstāvis.

Johans Gotfrīds Herders (1744-1803)

Apgaismības ideju propagandētājs Ziemeļvācijas un Baltijas vācu 

zemēs.



Apgaismība ...

Nevar noteikt apgaismības ietekmes apmērus Eiropā un Amerikā.

Apgaismotāji dibināja slepenus ordeņus un brālības, kur 

spēcīgākā bija masonu jeb brīvmūrnieku ordenis. 

Ir ziņas, ka 18.gs. ordeņu brālībā bija ap 6 milj. dažādu nozaru 

intelektuāļi. Masonu darbību centās apturēt katoļu baznīca.



Apgaismotais absolūtisms ...

18.gs. valdnieki ietekmējās no apgaismības un izveidojās 

savdabīgais apgaismotais absolūtisms.

Apgaismotājs absolūtisms bija valsts pārvaldes forma 

apgaismības ideju garā.

Lai to varētu īstenot, bija nepieciešams likvidēt kārtu privilēģijas, 

pakļaujot valdībai valsts iestādes, armiju un baznīcu. Līdztekus 

vispārēja valsts skolu atvēršana, dzimtbūšanas ierobežošana 

vai tās atcelšana, likumu kodifikācija (valstī vienotu 

likumkrājumu izveidošana).

Apgaismotājs absolūtisms pastāvēja vācu zemēs, Dānijā, 

Zviedrijā, dažās Itālijas valstiņās, Krievijā, un īpaši Prūsijā un 

Austrijā.



Reliģiozās nesaskaņas ...

Ticības jautājumi vēl bija aktuāli Eiropā, un uzliesmoja karš starp

(1600-1625) luterānisko Zviedriju un katolisko Žečpospolitu.

Neskatoties uz Augsburgas ticības mieru, reliģiskie konflikti 

pastāvēja Vācijas pilsētās, kā rezultātā 1608.g. protestantiski

noskaņotie firsti nodibināja Protestantu ūniju.



Trīsdesmitgadu karš (1618-1648) ...

Situācija Eiropā 

neatrisinājās un 

pārraugā asiņainā un 

postošā 

Trīsdesmitgadu karā

(1618-1648) – pēdējais 

reliģiskais un pirmais 

Viseiropas karš.



Trīsdesmitgadu karš (1618-1648) ...

Karš bija iespēja katrai valstij parādīt savu militāro potenciālu, 

kara rezultātā tika noslēgts Vestfālenes miera līgums (1648) un 

tā rezultātā:

 Zviedrija ieguva teritorijas Z-Vācijā un nostiprinājās Baltijas 

jūras dienvidu krastos;

 Francija iegūst Elzas un Lotringas apgabalu un ieņēma 

noteicošāko vietu Eiropas politikā;

 Nīderlande un Šveice ieguva oficiālu apstiprinājumu savai 

neatkarībai;

 Mazinājās Hābsburgu (vadošā dinastija) ietekme Eiropas 

politikā;

Francijā turpinājās protestantu (hugenotu) vajāšanu 1685.g.



Eiropa pēc Trīsdesmitgadu kara ...



Spānijas mantojums (1700-1714) ...

Pēc Trīsdesmitgadu kara sekoja jauns kara posms, kad nomirst 

pēdējais Spānijas Hābsburgu karalis, neatstājot pēcnācējus 

1700.g.

Karā par Spānijas mantojumu iesaistījās divas karojošas puses: 

Francija, Ķelnes un Bavārijas firsti pret Hāgas aliansi (Austrija, 

Anglija, Dānija, Holande un Portugāle).

Viss beidzās 1714.g. ar Francijas sakāvi, Beļģija ieguva savu 

neatkarību, un Anglija kontrolēja Gibraltāru.



Eiropa ap 1700.gadu ...



Eiropa pēc kara par Spānijas mantojums ...



Ziemeļu karš (1700-1721) ...

Zviedrija un Krievija uzsāka karu par lielvalsts lomu Baltijas jūras 

reģionā – sākās Ziemeļu karš (1700-1721)

Kara norise:

1.posmā (1700-1709) zviedri sakauj krievus, dāņus un pārņem 

Kurzemes hercogisti un Žečpospolitu.

2.posmā (1709-1721) krievi uzvar Zviedrus Poltovas kaujā. Karā 

iesaistās arī Turcija pret Krieviju.

1710. krievi ieņem Rīgu, 1714.g. Pēteris I iekaro visu Somiju.



Ziemeļu karš (1700-1721) ...

1721.g. 

10.septembrī 

Somijā tika 

parakstīts 

Nīstades

miera līgums. 

Zviedrija 

zaudēja 

lielāko daļu 

savas 

teritorijas –

Krievija kļuva 

par 

noteicošāko 

valsti Baltijā.



Septiņgadu karš (1756-1763) ...

17. un 18.gs. Austrija apvienojās ar Ungāriju, izveidojot 

Austroungāriju.

18.gs. Frīdriha Vilhelma I vadībā protestantiskā Prūsija kļuva par 

absolūto militāri birokrātisko valsti. 1701.g. tā pārtapa par 

Prūsijas karalisti.

Konflikti starp Angliju un Franciju turpinājās Septiņgadu karā

(1756-1763), kur cīņa bija par kolonijām Ziemeļamerikā.

Rezultātā Francija zaudēja visus koloniālos valdījumus Amerikā –

milzīgās Kanādas un Luiziānas teritorijas, tāpat arī atsevišķās 

teritorijas Āfrikā.



Eiropa 18.gadsimta sākumā ...



Amerikas Savienoto Valstu dibināšana...

Ar laiku mainījās angļu dzīvesveids un mentalitāte, kuri dzīvoja 

Amerikā.

Katras valsts kolonijas attīstījās dažādi, tā, piemēram, rietumu 

kolonijas bija izteikti rūpnieciskas, bet dienvidu –

lauksaimnieciskas.

Cilvēki bija attālināti no savām metropolēm, neizjuta emocionālās 

saistības. 

Apgaismības iespaidā sākās koloniju tieksme uz pašnoteikšanās 

un neatkarību.

Cilvēka dabiskajām tiesībām uz dzīvību, brīvību un īpašumu, un uz 

tiesībām sacelties, ja valdība pārkāp viņa tiesības /Džons Loks/



Koloniālie valdījumi Amerikā ...



Ziemeļamerikas koloniju Neatkarības karš (1775-1783) ...

Par strīdu ar Angliju kļuva nodokļu jautājums un rīcību 

ierobežošana.  Amerikāņiem ar nodokļiem vajadzēja 

nodrošināt Anglijas karus Eiropā.

Tā aizsākās Anglijas militārais konflikts ar amerikāņiem –

Ziemeļamerikas koloniju Neatkarības karš jeb kolonistu 

dumpis (1775-1783).



Ziemeļamerikas koloniju Neatkarības karš (1775-1783) ...

1776.g. 4.jūlijā angļu kolonijas (13) pārstāvji plūcējās uz 

Kongresu, kur pasludināja valstu jeb štatu neatkarību un 

pieņēma Neatkarības Deklarāciju (Tomass Džefersons).

Cīņā pret angļiem amerikāņiem palīdzēja Franciju un Spānija. 

Rezultātā 1781.g. D.Vašingtona vadībā angļi tika sakauti. 

1783.g. tika parakstīts miera līgums, kurā atzina Amerikas 

Savienoto Valstu leģitimitāti.



Noslēgumā...

Veiksmi 

ieskaites darbā!


