


Kāršu slietenis – līdumnieka pirmais miteklis 



Slieteņa -  vasaras virtuves  restaurācija 



Koka celtnes XVII gs.  vidū         



    XX gs. sāk.  Pieejamo materiālu izmantošana – bluķu pamati 





Pakšu veidi 





Lubu jumta restaurācija.    Bērza tāsis + lubas + slogs  



Spāru novietojums :  uz augšējā vainaga,  uz izlaisto siju galiem balstītā 
spārtura 



XVIII gs. Vidzemes dzīvojamā rija 



XVIII gs. Vidzeme, Jaunpiebalgas pag. «Lejas Niklāvas»  f. 1995. g. 



Kurzemes klēts ar lokailu lieveni, XVIII gs. vidus 





Liepāja , Jūras iela, «Bezdelīgas» noliktava «1697», 1924.g. akvarelis 







Labības šķūnis statņu konstrukcijā ar guļbūves kalti XX gs. 30 gadi. Spāru svētki 







XVIII gs. Klētis                         Latgale                                                      Vidzeme 



Klēts ar ratnīcu XX gs. 30. gadi 



 Zemgales  māja , XVIII gs. 



Zemgales māja , XIX gs.  



Kurzemes māja , XIX gs. 



Kurzemes  māja XIX gs. 1.p.,  pirms restaurācijas 2002.g. 



Kurzemes māja, XIX gs 1.p., pēc restaurācijas  2010.g. 



Mūrēts ( bieži no 
pašu gatavotiem 

jēlķieģeļiem),  
manteļskurstenis - 
dižais skurstenis- 
skursteņnams- 
apvalkdūmenis 

 
pasargāja  

kurzemnieku koka  
ēku no 

ugunsbriesmām 



 
Kurzeme, dzīvojamo māju durvju veidi: vienkārtas, ar četriem 

šķērsdzītņiem / XIX gs.1.p./  divkārtu, ar ornamentāli kārtotiem dēlīšiem 
/ XIX gs. b./ 



XVIII gs. Vidzeme Vestienas pag. »Skaldi» f. 1930.g. 



XX gs. Vidzeme, Vestienas pag. «Skaldi», f. 1932.g. 



XIX gs. II puse, Vidzeme, Vecpiebalga, f. 2010.g. 



f. 2016.g. 



Nomainot rudzu salmus , ēvelētas jumta skaidas  XX gs. sākumā kļūst par 
dominējošo jumtu seguma materiālu 



Zemnieka sēta Vidzemē. Ēku būves laiks :  XIX gs. sāk. – XX gs. 30.gadi  



Ceļa krogus ēka  1841/1938     / 66 x16 m / 





Baznīca  XVIII 
gs. 



XIX gs. 
Vidzeme 



Vērenes ugunsnovērošanas 
tornis  XX gs. Apaļkoku 

konstrukcija, koka skaidu 
apšuvums , h – 33m. 



20. gs.20. gadi – jaunsaimniecības dzīvojamās mājas piemērs, 
iespēju un nepieciešamības līdzsvarojums 



            20. gs. 30. gadu «goda» istaba koka guļbūves ēkā 

                               Paldies par uzmanību! Mārtiņš Kuplais, Dr.hist. 

     Prezentācija  atspoguļo autora viedokli.                   Programmas vadošā 

      iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.  


