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ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Zū-zā tī-tī-tī
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Iepazīt vienu no 3 nozīmīgākajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem — ritmu, kas arhitektūru gan atšķir
no citām mākslām, gan vieno ar tām. Pieminēt divu pārējo izteiksmes līdzekļu — apjoma un telpas —
kontekstā.

Izšķirt ritma veidus
Skolotājs izrāda ritma veidus attēlos. Kas ir ritms dabā, mākslā, celtnēs, pilsētā?
Celtnēm ir kāpnes, kolonnas, logi, krāsojuma un materiālu ritmika, apdares elementi,
apjomu kārtojumi. Pilsētai — fasāžu rindas, ielu tīkls un funkcionālās zonas. Ar ritma
palīdzību panāk noteiktas emocijas vai sajūtas par apbūvi, vēstot par tās funkciju.
Pārrunā piemērus.

Analizēt apbūves ritmiku
Skolēni sagrupējas pa pāriem. Izlozē kartītes ar īpašības vārdu antonīmiem.
Piemēram, SMAGS — VIEGLS vai CAURSKATĀMS — BLĪVS. Meklē tiem atbilstošo
ritmiku piemērus arhitektūras grāmatu vai žurnālu ilustrācijās. Divatā atrasto ātri
pamato pārējiem.

Plānot ritma pretmetus apjomā
Konsultējoties ar skolotāju, skolēni skicē variantus tādai kompozīcijai, kas trīs
dimensijās ar ritma palīdzību attēlo izlozētos antonīmus jeb pretmetus. Divdaļīgā
risinājumā vai abus vienā apjomā. Pēc izvēles var piešķirt tai noteiktu funkciju vai
paredzēt konkrētam lietotājam.

Pauze
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arhitektūras
grāmatas
un žurnāli

X kartona
pamatnes
A3x5MM
pamatmateriāli:
kartona
un papīra
loksnes,
dažādas
un
krāsainas

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Maketēt ritma pretmetus apjomā
Izvēlas labāko kompozīcijas ideju. Maketē to trīsdimensiju modelī no pamatmateriāla
uz vienas kartona pamatnes. Izvairās no dekorēšanas. Izpilda darba maketa stadijā.

METODE Barbara Bula, Ilze Mekša
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Izšķirt ritma veidus / DABĀ

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Izšķirt ritma veidus / DABĀ

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Izšķirt ritma veidus / AINAVĀ

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Izšķirt ritma veidus / KONSTRUKCIJĀS

Baznīcas gotiskais karkass Šveicē

1

Universitātes kolonāde Austrālijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Izšķirt ritma veidus / KONSTRUKCIJĀS

Santiago Calatrava / Biroju ēka Kanādā

1

Santiago Calatrava / Olimpiskā ciemata tilts Grieķijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Izšķirt ritma veidus / KONSTRUKCIJĀS

GROUP 41 / Privātmājas kāpnes ASV

1

Pagoda Japānā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Izšķirt ritma veidus / ORNAMENTOS

Hafesa mauzoleja griesti Irānā

1

Parīzes Dievmātes katedrāles rozes logs Francijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Izšķirt ritma veidus / ELEMENTOS

OFIS / Kopmītnes Francijā

1

MAD / Dzīvojamais tornis Ķīnā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Izšķirt ritma veidus / ELEMENTOS

Alison Brooks Architects / Mājokļi ASV

1

Lyons / Medicīnas skola Austrālijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Izšķirt ritma veidus / ELEMENTOS

Dzīvojamais masīvs Krievijā

1

Rindu mājas Norvēģijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / ritms

Izšķirt ritma veidus / PILSĒTVIDĒ

MAD / Dzīvojamie torņi Kanādā

1

MINECRAFT / Katedrāle

zems
izturīgs
pieticīgs
vertikāls
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vienkāršs
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dabīgs
tumšs
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blīvs
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nelīdzsvarots
bēdīgs
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pompozs
horizontāls
smags
sarežģīts
gluds
mierīgs
svinīgs
mākslīgs
gaišs
vēss
caurskatāms
taisnas līnijas
nosvērts
priecīgs
liels
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Analizēt apbūves ritmiku

kartīšu izdruka

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / apjoms

Forma seko funkcijai

1
2
3

Iepazīt vienu no 3 nozīmīgākajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem — apjomu, kas arhitektūru
gan atšķir no citām mākslām, gan arī vieno ar tām. Pieminēt divu pārējo izteiksmes līdzekļu — ritma un
telpas — kontekstā.

Analizēt ēkas formu, tās atbilstību funkcijai
Aicina skolēnus nosaukt dažādas sabiedrisko funkciju ēkas. Viesnīca, birojs, kafejnīca,
veikals, banka, baznīca, stacija, rūpnīca, skola, slimnīca, cietums, stadions, cirks,
muzejs, koncertzāle, kinoteātris, teātris un citas. Vai un kā funkcija ietekmē apjomu
un formu? Vai ir apjoms bez formas? Vai ir forma bez apjoma? Kas ir funkcija? Īsi
izskaidro, piemēram, teātra funkciju, kā tā vēsturiski attīstījusies un kas ietekmējis
teātra ēku arhitektūru.

S

Analizēt ēkas funkciju, tās telpu sadalījumu
Skolotājs noskaidro skolēnu domas – kādas funkcijas ietilpst sabiedriskā ēkā,
piemēram, teātrī. Skatuve, zāle, foajē, kafejnīca, grimētava. Sadala, kuras telpas
domātas aktieriem, kuras — skatītājiem. Kādas vēl telpas vajadzīgas, lai varētu notikt
izrāde? Nosaukto sagrupē atbilstoši 6 funkcionālajām zonām. Katrai no tām piešķir
krāsu. Teātra gadījumā: zilā krāsā ir publiskā zona, lillā — tehniskās telpas, zaļā —
skatītājiem, dzeltenā — aktieriem, sarkanā — skatuve, oranžā — citas telpas.

Modelēt ēkas formu pēc funkcionālajām zonām
Skolotājs izrāda vairākus teātra funkcionālos modeļus — amfiteātri, operas namu un,
piemēram, Dailes teātri Rīgā. Paraugus saliek no 6 krāsu klučiem, kur katra apzīmē
kādu no iepriekš sagrupētajām 6 funkcijām.

Pauze

kluču
komplekts

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / apjoms

4

Modelēt ēkas formu pēc funkcionālajām zonām
Skolēni sadalās grupās pa trim, četriem. Izdala kluču komplektus, kuros ir
vienāds skaits krāsaino elementu visām grupām. Katra grupa izvēlas dažādu divu
funkciju ēkas, piemēram, banku un skolu. Diskutē, kādas funkcijas ēkās ietilpst.
Nosaukto sagrupē atbilstoši 6 funkcionālajām zonām. Katrai no tām piešķir krāsu.
Atšifrējumus aizpilda kartītē. No klučiem atbilstošajās krāsās modelē izvēlēto divu
ēku apjomus. Modeļus pamato pārējām grupām.

Pārmodelēt ēkas formu
Grupas samainās vietām un pārmodelē citu izvēlēto divu funkciju ēkas, ja
nepieciešams, izmainot formu un apjomu.

METODE Ieva Skadiņa, Viktorija Barinova

P

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / apjoms

Analizēt ēkas formu, tās atbilstību funkcijai

Viduslaiku mistērija

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / apjoms

Analizēt ēkas formu, tās atbilstību funkcijai

Sengrieķu amfiteātris

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / apjoms

Analizēt ēkas formu, tās atbilstību funkcijai

Romas Kolizejs

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / apjoms

Analizēt ēkas formu, tās atbilstību funkcijai

Ludvigs Bonštets / Latvijas Nacionālā opera / 1863

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / apjoms

Analizēt ēkas formu, tās atbilstību funkcijai

SNOHETTA / Oslo opera / 2007

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / apjoms

Analizēt ēkas formu, tās atbilstību funkcijai

Marta Staņa / Dailes teātris Rīgā / 1976

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / apjoms

Modelēt ēkas formu pēc funkcionālajām zonām
kartīšu izdruka

publiskā
tehniskā
skatītājiem
aktieriem
skatuve
cita

4

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / telpa

Pirmie uz Marsa

1
2

Iepazīt vienu no 3 nozīmīgākajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem — telpu, kas arhitektūru gan atšķir
no citām mākslām, gan arī vieno ar tām. Pieminēt divu pārējo izteiksmes līdzekļu — apjoma un ritma —
kontekstā.

X balta,
plāna papīra
A2

Improvizēt ar papīru
Virs kopgalda tā centrā iekar lampu, kas nodrošina koncentrētu gaismas kūli. Izdzēš
vispārējo izkliedēto apgaismojumu. Skolotājs uz galda aplī izkārto papīra loksnes.
Skolēni katrs vienu loksni pēc iedvesmas saburza, ieņurca vai izloka.

Analizēt telpu dažādību
Skolotājs izrāda dažādus telpu piemērus. Analizē būtiskākos telpas aspektus:
neapbūvētu un apbūvētu vidi, telpas veidošanos, tās formu un telpiskumu, funkciju
un vizuālo tēlu, telpu tipus, slēgtas un atvērtas telpas, iekštelpu un ārtelpu. Kas ir
vide? Ar ko sākas apbūvēta vide? Kā rodas telpa tukšā vietā? Kas ir telpa, un kas ir
vieta — vai tās apzīmē vienu un to pašu? Vai ārtelpa arī ir telpa? Ar ko atšķiras privāta
telpa no publiskas? Vai telpas funkcija jeb lietošana un vizuālais tēls jeb izskats ir
savstarpēji saistīti? Cik atvērta vai slēgta ir kādai noteiktai funkcijai domāta telpa? Kā
telpu ietekmē gaisma?

Plānot telpu tukšumā
Pirmos ļaudis uz Marsa plānots izsēdināt 2024. gadā. Pieņemam, ka 2055. gadā jau
varētu būt ieradušies samērā daudz cilvēku. Ja galds ir centrālais būvlaukums, ap
kuru un kurā grupējas cilvēka izdzīvošanai atbilstošas Marsa kosmiskās stacijas telpas.
Kādas telpas būs vajadzīgas, uzsākot dzīvi no jauna? Skolotājs pieraksta visas skolēnu
nosauktās telpas uz tāfeles. Gan uz Zemes ierastu telpu grupas, piemēram, dzīvokļu
ēkas, sporta centri, kultūras nami, gan Marsa videi iztēlotas telpas, piemēram, Zemes
atmiņu centrs, svaiga gaisa laboratorijas. Savstarpēji vienojoties, nolemj, ar kurām
telpām darboties tālāk. Izvēlas tik telpu, cik dalībnieku.

pārnēsājama,
iekarināma
lampa

S
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Pauze
Pētīt telpu, atšķirt tās veidu
Skolēni izpēta katrs savu saburzīto loksni. Mēģina saskatīt, kura no nozīmīgajām
telpām slēpjas burzījumā, līdzīgi kā izlietajās Jaungada laimītēs. Izlemj, kurš kuru telpu
izstrādās. Kā to paspilgtinās, lai telpas raksturs atklātos pilnībā. Saburzītais papīrs labi
palīdz izprast telpas noslēgtību vai atvērtību jeb to, vai telpa ir privāta vai publiska,
iekštelpa vai ārtelpa. Mana, tava, mūsu vai jūsu. Noskaidrojot, kāda ir izvēlētā telpa,
— slēgta vai atvērta, privāta vai publiska, iekštelpa vai ārtelpa —, skolēni turpina
burzīt, locīt, griezt un līmēt, līdz pabeidz izgatavot savu telpu.

Modelēt apdzīvotu vietu
Liekot kopā individuāli izstrādātās slēgtās jeb privātās telpas, starp vai ap tām
veidosies atvērtā jeb publiskā telpa. Tāpat kā iekštelpa, arī ārtelpa var būt gan
atvērta, gan slēgta. To palīdz izprast ārējais izgaismojums. Skolēnu izgatavotās
papīra telpas pēta iekārtās lampas gaismā. Izkārto tās ap izgaismoto laukumu —
pēc savstarpējām sasaistēm, sakarībām un svarīguma. Ar spožu līmlenti marķē
savienojuma vietas — vertikālās un horizontālās —, kā arī punktus, kur kādas telpas
sastopas. Blakus efektiem var izmantot personīgo mobilo ierīču gaismiņas.

METODE Nora Saulespurēna, Ilze Didrihsone, Ieva Skadiņa

caurspīdīgas,
spožas,
abpusējas
līmlentes
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Analizēt telpu dažādību

Maurits Cornelis Escher / Relativitāte

2
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Analizēt telpu dažādību / IEZĪMĒŠANA

Gunilla Klingberg / Zīme telpā

2
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Analizēt telpu dažādību / FORMA

Sigurdur Gudmundsson / Kolāža

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / telpa

Analizēt telpu dažādību / TELPISKUMS

Gijs van Vaerenbergh / Lasīt starp rindām

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / telpa

Analizēt telpu dažādību / IEKŠTELPA / ĀRTELPA

Romas Panteons Itālijā

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / telpa

Analizēt telpu dažādību / GAISMA

Luigi Moretti / Dzīvojamā ēka Itālijā

2

Francesco Borromini / Baznīca Itālijā
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Analizēt telpu dažādību / TELPA TELPĀ

Neri & Hu / Dzīvojamais tornis Singapūrā

2
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Analizēt telpu dažādību / TELPA AP TELPU

Tatzu Nishi / Instalācija Šveicē

2
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Analizēt telpu dažādību / FUNKCIJA / TĒLS

Frank Lloyd Wright / Gugenheima muzejs ASV

2
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Analizēt telpu dažādību / PUBLISKĀ / MŪSU / JŪSU

Medus kāre

2
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Analizēt telpu dažādību / PRIVĀTĀ / MANA / TAVA

One Form Design / Kaķa kokons

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / telpa

Analizēt telpu dažādību / KOPĪGA

SNOHETTA / Operas nams Norvēģijā

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / telpa

Analizēt telpu dažādību / PERSONĪGA

James Mollison / Bērnistabas

2
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Analizēt telpu dažādību / SLĒGTA / ATVĒRTA

Transforming Furniture / Kafijas galdiņš

2
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Analizēt telpu dažādību / TELPA / VIETA

OMGEVING / Skvērs Beļģijā

2

BIG / Parks Dānijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / telpa

Analizēt telpu dažādību / TELPA / VIETA

Studio Banana Things / Strausa spilvens

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / telpa

Analizēt telpu dažādību / NĀKOTNES

Mars One / 2020

2

A Space Odyssay / 2001

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Arhitektūras valoda

1

Iegaumēt 3 nozīmīgākos mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus — ritmu, apjomu, telpu —, kas arhitektūru
atšķir no citām mākslām. Parādīt, kuri izteiksmes līdzekļi arhitektūras valodai ir kopīgi ar citām mākslām un
vieno ar tām. Uzsvērt, ka arhitektūra ir māksla.

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus
Skolotājs sveicina skolēnus kādā svešvalodā. Labdien! — tas ir pirmais, ko apgūstam,
dodoties uz ārzemēm. Tā apliecinām vēlmi rast kopīgu valodu ar vietējiem
iedzīvotājiem. Valoda ir sazināšanās veids, lai saprastos. Ko un kā saka ēkas? Kāpēc
arhitektu teikto saprot vai ne?

S
T

Skolotājs parāda izteiksmīgus piemērus no katras mākslas nozares. Iesaista skolēnus,
aicinot vizualizēt sajūtas, ko raisa slaidos redzamais. Piemēram, palūdz nodiriģēt
melodijas attēlu vai noskaitīt taktsmēru valsim un maršam, vai ar ķermeni attēlot
atšķirīgās kolonādes. Izskaidro atšķirību nolūku. Kavējoties pie arhitektūras, svarīgi
ierādīt, ka ir gan iekštelpa, gan ārtelpa — telpa iekšā apjomā un ārā starp apjomiem.

2

Raksturot iemītnieku
Skolēni sadalās pa pāriem. Katram pārim izdala savu iemītnieku un anketu. Skolēni
raksturo iemītnieka personību, atbildot uz anketas jautājumiem par iemītnieka
īpašībām, vajadzībām un interesēm.

P

X iemītnieki:
visdažādākie sadzīves
priekšmeti,
piemēram,
atslēga,
veca diskete,
fotofilmiņas
futlāris,
spogulītis;
nav vēlama
rotaļlieta, kas
līdzīga dzīvai
radībai,
piemēram,
zaķis vai lelle

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

3

Plānot iemītniekam piemērotu mājokli ar apjomu, ritmu, telpu
Pāri samainās ar iemītniekiem un to aprakstiem. Iedod katram pārim 100 cita
pamatmateriāla elementus. Skolēni lasa iemītnieka raksturojumu, analizē to, iztēlojas
piemērotu telpisko izpausmi, varbūt pat vairākos stāvos un arī ārtelpā, vienojas un
skicē to. Konsultējoties ar skolotāju, plāno nepieciešamo mājokļa funkciju, ko nosaka
aprakstītā iemītnieka vajadzības. Modelē mājokļa formu, pielietojot 3 arhitektūras
izteiksmes līdzekļus — apjomu, ritmu, telpu —, lai ar trāpīgāko salikumu sasniegtu
vēlamo rezultātu.

4

Pauze

5

Pauze

Maketēt mājokli
Pēc skices maketē skaidru struktūru no pamatmateriāla uz kartona pamatnes.
Stiprina ar palīgmateriāliem savā starpā un pie pamatnes. Neaizraujas ar
dekorēšanu. Apraksta arī mājokļa mākslinieciskās izteiksmes pamatojumu — kāpēc
uzbūvētais modelis ir piemērots attiecīgajam iemītniekam. Maketam pievieno skici.

Maketēt mājokli
Pēc skices maketē skaidru struktūru no pamatmateriāla uz kartona pamatnes.
Stiprina ar palīgmateriāliem savā starpā un pie pamatnes. Neaizraujas ar
dekorēšanu. Apraksta arī mājokļa mākslinieciskās izteiksmes pamatojumu — kāpēc
uzbūvētais modelis ir piemērots attiecīgajam iemītniekam. Maketam pievieno skici.

METODE Ilze Didrihsone

T

X kartona
pamatnes
A4X5MM
pamatmateriāli:
100 gab.
koka
elementu:
• saldējuma
kociņi
• dakšiņas
• irbulīši
• iesmiņi
• zobu
bakstāmie
• knaģi
• tapas
palīgmateriāli:
putukartona, kartona
un papīra
atgriezumi,
auklas

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / MŪZIKAS VALODA / MELODIJA

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / MŪZIKAS VALODA / MELODIJA

Vladimirs Purvinskis

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / GLEZNIECĪBAS VALODA / KOLORĪTS

Imants Vecozols

Leo Svemps

1

Vinsents van Gogs

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / GLEZNIECĪBAS VALODA / KRĀSU GAMMA

Māra Vaičunas

1

Antra Ivdra

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / TĒLNIECĪBAS VALODA / APJOMS

Teodors Zaļkalns

1

Arta Dumpe

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / TĒLNIECĪBAS VALODA / FAKTŪRA / GAISMĒNA

Ogists Rodēns

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / GRAFIKAS VALODA / LĪNIJA

Kacušika Hokusai

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / GRAFIKAS VALODA / TONALITĀTE

Tzyan Shilun

1

Normunds Brasliņš

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / ARHITEKTŪRAS VALODA / RITMS

Anders & Rickard Rotstein / Daudzdzīvokļu ēka Zviedrijā

1

Zwimpfer + Berrel Berrel Kräutler / Skola Šveicē

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / ARHITEKTŪRAS VALODA / RITMS

Josef Zítek / Karlovi Vari kolonādes Čehijā

1

Luksoras templis Ēģiptē

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / ARHITEKTŪRAS VALODA / APJOMS

Herzog & de Meuron / Olimpiskais stadions Ķīnā

1

Gizas piramīda Ēģiptē

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / ARHITEKTŪRAS VALODA / APJOMS

Massimiliano & Doriana Fuksas / Baznīca Itālijā

1

BIG / Dānijas paviljons EXPO

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / ARHITEKTŪRAS VALODA / TELPA

Romas Panteons Itālijā

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Pazīt 3 arhitektūras izteiksmes līdzekļus / ARHITEKTŪRAS VALODA / ĀRTELPA

Herzog & de Meuron / Memoriālais muzejs ASV

1

SUBSTANCE / Dzintaru mežaparks Latvijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Raksturot iemītnieku
anketu izdruka

kā sauc?
ar ko nodarbojas?
raksturīga īpašība?
kas patīk?
bail no?
kopā ar draugiem gribētu...
kaimiņi ir...

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / ARHITEKTŪRAS VALODA / starp citām mākslām

Arhitektūras valodā izsaka divas no tās 3 pamatīpašībām — lietderību un skaistumu. Veids, kādā izmanto
būvi, ietekmē tās formu un materiālu izvēli. Ēku daļas — piemēram, logi un kolonnas, — atspoguļo būvju
funkcionālo nozīmi. Materiālu daudzveidība un to kompozīcija pasvītro arhitekta uzskatus un laikmetu.
Mūziku izsaka melodija, grafiku — līnija, glezniecību — krāsa. Mūzikas alfabēts sastāv no notīm, to
raksta akordu vārdiem, matemātikas — no cipariem, tās teikumi ir formulas. Arhitektūras valodai svarīgi
ir 3 mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi — ritms, apjoms, telpa. Ritmu dzirdēsi vai redzēsi gan dabā, gan
apbūvētajā vidē. Apjoms var būt gan dekoratīvs, gan funkcionāls. Telpa atrodas tajā, ko cilvēks pielieto, —
celtnē un pilsētā, arī transporta līdzeklī un pat trauka tilpnē.
IEMĪTNIEKS: Jo abstraktāks, jo vieglāk abstrahēties no fizioloģiskajām vajadzībām, lai akcentētu tā
ideālo stāvokli.
Ritmu pielieto, ja iemītnieks ir kautrīgs, bet ziņkārīgs, risinājums būs no ārpuses necaurskatāms un
pārskatāms uz ārpusi mājoklis — žalūzijas uz stiklotām virsmām. Apjomu — ja novēro putnus vai zvaigznes,
tam patiktu māja — tornis. Telpu — iekštelpu un ārtelpu — ja labprāt tiekas ar draugiem, bet nemīl, ka
to redz kaimiņi, derēs māja ar slēgtu pagalmu tās vidū. Iemītnieka raksturs nosaka iekštelpas un ārtelpas
proporcijas, gan mājokļa atvērtību — caurspīdīgs vai ar blīvām sienām.
ANKETA: Jautājumi sastādīti tā, lai, atbildot uz tiem, veidotos priekšstats par iemītnieka fizisko pasauli,
tā praktiskajām vajadzībām, kā arī personiskajām attiecībām ar apkārtējiem. Lai, analizējot iemītnieku,
vizualizētu tā interesēm atbilstošu vidi. Atbildes palīdz izprast, ar kādu instrumentu — apjoms, ritms,
telpa — salikumu sasniedzams vēlamais rezultāts. Svarīgi pamatot projektus, lai citi saprastu, ka tie risina
konkrētā iemītnieka vajadzības. Piemēram, tam patīk lēkāt pa batutu, tāpēc telpai ir ļoti augsti griesti.

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / izteiksme

Ēku mākslinieciskais tēls

1
2
3

Iepazīstināt ar arhitektūras valodas īpašajiem vārdiem un izteiksmes līdzekļiem. Lai, jaunvārdus pielietojot,
saprastos ar apbūvētās vides veidotājiem un būtu izprotoši tās lietotāji vai nākamie tās līdzautori.
Arhitektūrā var sākt līdzdarboties, to izzinoši vērojot, analizējot un attēlojot.

Apgūt jaunus īpašības vārdus
Skolēni sadalās divās grupās. Katrai grupai izdala antonīmu spēles kartīšu
komplektu. Uz katras kartītes rakstīts īpašības vārds, ar ko var raksturot arhitekta
radīto ēkas māksliniecisko tēlu. Skolotāja vadībā audzēkņi sašķiro kartītes tā,
lai veidotos īpašības vārdu antonīmu pāri. Kad tas paveikts, visi kopā pārrunā
nesaprotamos vārdus un to pārus.

Analizēt ēkas izteiksmi, tās atbilstību funkcijai
Skolotājs komentē slaidus ar sabiedrisko ēku attēlu pāriem, uzvedinoši jautājot
audzēkņiem, kādas īpašības tās raksturo. Skolēni nosauc attēloto būvju funkcijas,
pamato un nosauc pazīmes, kas to apliecina, izmantojot arī atbilstošus jaunapgūtos
īpašības vārdus. Salīdzina ēkām kopīgo, piemēram, formu vai saturu, un atšķirīgo –
māksliniecisko tēlu.

Salīdzināt indivīdu mākslinieciskās izteiksmes
Skolēni atgriežas sēdvietās pa vienam. Visi aizver acis un iztēlē vizualizē kādu darbību
vai notikumu. Piemēram, deju. Vispirms valsi, tad polku. Dažiem lūdz pastāstīt par
iztēloto. Salīdzina un secina, cik atšķirīgi var izpaust vienu un to pašu deju. Audzēkņiem
izdala vienādas kopijas ar ķeburu – uzsākta zīmējuma līniju. Audzēkņi turpina iesākto
zīmējumu, iztēlojoties, ko tas varētu attēlot – dzīvu būtni, augu, parādību, priekšmetu
vai apjomu? Darbus saliek vienkopus, salīdzina un parāda, cik līdzīgi vai atšķirīgi tēli
rodas no viena un tā paša ķebura.

Pauze
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X kopijas
ar ķeburu
A4

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / izteiksme

4
5
6

Stilizēt tēlu plaknē ar materiālu dažādību un izmēriem
Skolotājs izrāda, kā vienkāršiem paņēmieniem un lakoniski ar aplikāciju plaknē var
stilizēt visiem labi zināmus tēlus – jaunlaulātos līgavu un līgavaini. Aicinot skolēnus
raksturot jaunā pāra māksliniecisko tēlu, piemeklē nosauktajām īpašībām atbilstošāko
materiālu. Pēc skolēnu ieteikumiem veido simbolisko papīra leļļu proporcijas.
Rezultātu izliek pārredzamā vietā kā iedvesmojošu piemēru.

Plānot tēlu plaknē ar ierobežojumu
Konsultējoties ar skolotāju, katrs skolnieks izvēlas, kādas funkcijas sabiedriskajās ēkas
māksliniecisko tēlu aprakstīs. Izlozē ierobežojošo iedvesmas vārdu no vienas tematikas
vai brīvi. Piemēram, KOSMOSS, TAURENIS, MOTORS, NOVEMBRIS. Izvēlētajai ēkai,
ietverot iedvesmas vārdu, piemēram, kosmosa koncertzālei, taureņu teātrim, motoru
muzejam, novembra naktslokālam skicē fasādi, plānojumu vai šķērsgriezumu atbilstoši
aprakstītajām īpašībām. Projektē to izpausmes plaknes darbā.

balti, melni,
sarkani
papīri un
pauspapīrs,
šķēres, līmes
zīmulis,
līmlentes,
saspraudes
X
X kartona
iedvesmas pamatnes
vārdi
A4X5MM

Pauze
Maketēt tēlu plaknē
Tikai tad, kad projekta skice gatava, piemeklē materiālus, kas izsaka aprakstam
atbilstošās īpašības. Maketē plaknes darbu uz kartona pamatnes, kas mākslinieciski
attēlo izvēlēto sabiedrisko ēku. Neaizraujas ar dekorēšanu, stilizēti parāda idejas
būtību. Apraksta arī materiālu pamatojumu, maketam pievieno skici.

METODE Ilze Didrihsone, Ieva Skadiņa

krāsā, biezumā un faktūrā
visdažādāko
materiālu —
tajā skaitā
dabas un
apdares —
atgriezumi,
detaļas,
krikumi un
sadzīves nieki

zems
izturīgs
pieticīgs
vertikāls
viegls
vienkāršs
nelīdzens
dinamisks
ikdienišķs
dabīgs
tumšs
silts
blīvs
liektas līnijas
nelīdzsvarots
bēdīgs
mazs

augsts
trausls
pompozs
horizontāls
smags
sarežģīts
gluds
mierīgs
svinīgs
mākslīgs
gaišs
vēss
caurskatāms
taisnas līnijas
nosvērts
priecīgs
liels

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / izteiksme

Apgūt jaunus īpašības vārdus

kartīšu izdruka

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / izteiksme

Analizēt ēkas izteiksmi, tās atbilstību funkcijai

Foster & Partners / Biroju tornis Lielbritānijā

2

Zaha Hadid / Zinātnes centrs Vācijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / izteiksme

Analizēt ēkas izteiksmi, tās atbilstību funkcijai

Paul Andreu / Nacionālais Lielais teātris Ķīnā

2

Jorn Utzon / Operas nams Austrālijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / izteiksme

Analizēt ēkas izteiksmi, tās atbilstību funkcijai

Ieoh Ming Pei / Vēstures muzejs Vācijā

2

Frank Loyd Wright / Gugenheima muzejs ASV

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / izteiksme

Analizēt ēkas izteiksmi, tās atbilstību funkcijai

Daniel Libeskind / Mākslas muzejs ASV

2

Atēnu Partenons Grieķijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / izteiksme

Analizēt ēkas izteiksmi, tās atbilstību funkcijai

Gizas piramīda Ēģiptē

2

Ieoh Ming Pei / Luvras muzejs Francijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / izteiksme

Analizēt ēkas izteiksmi, tās atbilstību funkcijai

David Chipperfield / Mūsdienu literatūras muzejs Vācijā

2

Daniel Libeskind / Gugenheima muzejs Spānijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Kairinājumi

1

Apzināties, ka apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām 5 maņām. Pazīt paņēmienus, ko pielieto arhitekti, lai
telpiski radītu daudzējādas emocijas un sajūtas jeb kairinājumus. Komunicēt ar arhitektūru, izjust to un
iejusties tajā.

Pielietot visas 5 maņas telpas izpētē
Izrādot sagrupētos piemērus, skolotājs īsi skaidro 5 maņu nozīmi, kā kura emocionāli
ietekmē arhitektūras uztveri un atmiņas par to. Provocē skolēnus atcerēties pašu
pieredzēto. Piemēram, kad ar ēdināšanu nesaistītā ēkā sajutuši siekalas satekam
mutē, lielveikalā jutušies pasargātāki nekā tirgū vai arī tieši pretēji – apkurinātā
istabā nosaluši.

S

T

Var ļaut skolēniem pačamdīt dažādu būvmateriālu vai apdares materiālu
paraudziņus – flīzes, paklājus, krāsojumus un citus. Var lūgt kādu no maņām izslēgt,
lai saasinātu citas. Ar aizsietām acīm, aizspiestu degunu vai ausīm atkārto čamdīšanu.
Eksperimentus var veikt reālā telpā. Piemēram, visiem apguļoties uz grīdas, kur ierasti
tikai staigā. Kā mainās emocijas? Kāds nokliedzas mācību klasē, gaitenī, kāpnēs,
ģērbtuvē – vai atbalss visur atskan vienādi?

2

Pārveidot telpu plaknē 1 maņai
Skolēni sadalās pa pāriem. Katram pārim izdala divas vienādas izdrukas ar kādas
telpas interjera attēlu. Vienu no tiem saglabā oriģinālu salīdzināšanai – pirms un pēc.
Otrajā veic izmaiņas – zīmējot, krāsojot vai griežot –, lai panāktu skolotāja nosauktajai
maņai un emocijai, sajūtai vai īpašībai atbilstošo efektu. Piemēram, DZIRDE – MIERS vai
TAUSTE – KARSTS. Katram pārim ir citas telpas divi attēli, vārdu salikums – visiem viens
un tas pats. Divatā darbus ātri izrāda, salīdzina un pamato pārējiem.

Pauze

P

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

3

Pārveidot telpu kastē vairākām maņām
Katram pāriem izdala kartona kārbas – kubus. Izlozē ar maņu panākamo emociju,
sajūtu vai īpašību vārdu salikumu – šoreiz katrs audzēknis savu. Piemēram,
REDZE – PLAŠS, REDZE – ZEMS, DZIRDE – DINAMISKS, DZIRDE – TUKŠS,
TAUSTE – SMAGS, TAUSTE – MĪKSTS, GARŠA – SALDS, GARŠA – VECS,
SMARŽA – SVAIGS, SMARŽA – KODĪGS. Kasti pārveido, daļēji to sagriežot vai
izgriežot atveres, transformējot vai iekārtojot. Kastē rada iekštelpu vai no tās jaunu
telpisku formu, kas iedarbojas uz izlozēto cilvēka maņu. Pēc vajadzības var telpu
papildināt ar iedzīvotāju, kam to plāno, var telpu piemērot atšķirīgiem mērogiem –
parādīt to kā ļoti lielu, mazu vai pat sīciņu attiecībā pret tās lietotāju.

METODE Ilze Mekša, Zigmārs Jauja

X vārdu
salikumi

X kartona
kārbas
krāsā,
biezumā
un faktūrā
visdažādāko
materiālu —
tajā skaitā
dabas un
apdares —
atgriezumi,
detaļas,
krikumi un
sadzīves
nieki

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pielietot visas 5 maņas telpas izpētē / REDZE

Steven Holl / Peldbaseins Kanāriju salās

1

Antonio Gaudi / Iekšpagalms Spānijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pielietot visas 5 maņas telpas izpētē / REDZE

Olafur Eliasson / Skulptūra Vācijā

1

Preston Scott / Mākslas muzejs Izraēlā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pielietot visas 5 maņas telpas izpētē / REDZE

Antonio Gaudi mozaīka

1

Baznīcas gotiskais karkass Vācijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pielietot visas 5 maņas telpas izpētē / DZIRDE

Ņujorkas iela ASV

1

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pielietot visas 5 maņas telpas izpētē / DZIRDE

Christian de Portzamparc / Filharmonijas zāle Brazīlijā

1

Hiršhorna muzeja klusā istaba ASV

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pielietot visas 5 maņas telpas izpētē / TAUSTE

Antonio Gaudi / Jumta terase Spānijā

1

Longwood Gardens / Zaļā siena Ziemeļamerikā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pielietot visas 5 maņas telpas izpētē / TAUSTE

Viduslaiku durvis ar klauvētāju Turcijā

1

Trey Trahan / Muzeja betonētā kāpņu telpa ASV

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pielietot visas 5 maņas telpas izpētē / OŽA

Zivju tirgus Korejā

1

Slimnīca ASV

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pielietot visas 5 maņas telpas izpētē / GARŠA

Šokolādes bārs Polijā

1

Antonio Gaudi detaļas

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pārveidot telpu plaknē 1 maņai
attēlu izdruka

Bibliotēka Čehijā

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pārveidot telpu plaknē 1 maņai
attēlu izdruka

Abstrakta telpa

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pārveidot telpu plaknē 1 maņai
attēlu izdruka

Zemūdeņu bāze Norvēģijā

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pārveidot telpu plaknē 1 maņai
attēlu izdruka

Muzejs ASV

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām

Pārveidot telpu plaknē 1 maņai
attēlu izdruka

Krematorija Vācijā

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / ar visām 5 maņām
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Kopš renesanses laikiem līdz pat mūsdienām kultūrvidē starp cilvēka 5 maņām dominē redze. Arhitektūrā
tā arvien ir noteicoša, pret pārējām tikpat svarīgajām izturoties nevērīgāk. It īpaši laikmetīgajā arhitektūrā,
kurai vizuālās izteiksmes tendences diktē informācijas tehnoloģiju straujā attīstība. Taču tikai tad, ja kustībā
pa apbūvēto vidi cilvēks ķermeniski reaģē – arī izdzirdot, sasmaržojot, pieskaroties un pat pagaršojot
telpu –, arhitektūra atdzīvojas jeb kļūst apdzīvojama. Kāda ir redzes, dzirdes, taustes, ožas un garšas loma
apbūves, tās proporciju, materiālu un izgaismojuma uztverē? Gaisma, krāsa, izmērs, forma, faktūra, atskaņa
un aromāts ir izteiksmes līdzekļi, ar kuriem arhitekts var radīt telpas lietotājam vajadzīgo atmosfēru.
REDZE: izpētei, atklāšanai
DZIRDE: orientācijai, drošībai
TAUSTE: formas izjušanai, vēlmei pieskarties
OŽA: brīdinājumam, atgādinājumam par kādu pazīstamu vietu, arī orientācijai
GARŠA: lai gan visgrūtāk attiecināma uz telpu, arhitekts var panākt mēles kārpiņu kairināšanu

DOMUSWEB.IT

EXPERIENCINGARCHITECTURE.COM
BLOGSPOT.COM

BERNURITS.COM
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«Es to satvēru, ieejot tantes dārzā. Šis durvju rokturis man joprojām atmiņā palicis kā zīmīga norāde, ka
tūdaļ iesoļošu dažādu noskaņu un smaržu pasaulē. Atceros grants šņirkstoņu zem kājām, ievaskoto ozolkoka
kāpņu maigo atspīdumu. Joprojām dzirdu, kā aiz manis noklaudz smagās parādes durvis, kad dodos pa
tumšo koridoru uz virtuvi.» Peter Cumtor / THINKING ARCHITECTURE / 1998
«Tuvākā liepa
nometa lapu
uz mana vientuļā galda.
Es to paņēmu rokās
un skūpstīju ilgi,
jo man nebija lūpu, ko skūpstīt.
Lūpu?
Kamdēļ man jāskūpsta lūpas?
Kamdēļ es
nevaru skūpstīt
marmora galdiņa virsmu,
tikpat tīru un vēsu kā meitenes mute,
sienu,
šo pašu sienu...»
Aleksandrs Čaks / RĪGA
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Samērs

Zināt, ka apbūvētajā vidē svarīga ir samērojamība, lai cilvēks justos ērti. Izprast mēroga sistēmu, kas
attiecināma tieši uz cilvēku un apbūvi. Noteikt proporciju starp lietotāju un būvi, atskaitei izmantojot
pamatelementus — mēbeles, durvis, telpu augstumus. Mērīt ar jebko, zinot, kam mēra un kam būvē.

Nolasīt mērogu
Skolotājs komentē sadzīves situācijas, kurās vecāki un bērni sastopas ar mērogu
kā proporciju, samērojamības, pieejamības, drošības un ērtības jautājumu. Kā ir, ja
pieaugušo apģērbu un mēbeles lieto bērni un otrādi. Ja cilvēka lietas lieto dzīvnieki.
No kurām bērnu literatūras vai pasaku grāmatām, vai multfilmām skolēni var uzzināt
par mērogu? Kur vecāki slēpj mantas, lai bērni netiktu klāt? Kāpēc lielveikalu plauktos
našķi izlikti bērna acu augstumā? Kāpēc gaismas slēdži ierīkoti ierastā attālumā no
grīdas? Dzīvojamās un vannas istabu durvīm ir atšķirīgi platumi, kāpņu vai balkonu
margām — vienādi augstumi. Pārdomāts vai pretēji — nepārdomāts — apbūves
mērogs iespaido tās lietotājus, raisot pozitīvas vai negatīvas emocijas.

Samēroties savstarpēji
Visiem skolēniem uzliek no papīra gatavotas zaķa ausis, pārvēršot viņus par zaķiem.
Skolotājs uzliek lāča ausis, kļūstot par lāci. Kopā skatās, ko kurš var aizsniegt, kas
kuram ir ērts.

Izzināt mērogu
Skolotājs izklāsta, kā veidojusies izpratne par mērogu un samērojamību apbūvētā
vidē. Par cilvēku kā visu lietu mēru jau no pirmās patvertnes uzbūvēšanas. Par
atskaites sistēmu un standartu ieviešanu. Kas ir ergonomika? Kas ir sprīži, olektis,
pēdas, metri? Kā attīstījusies mērīšanas sistēma? Mērs, mērīšana, mērogs. Ar mēroga
definīciju skolēni vispārējā izglītībā saskaras matemātikas un ģeogrāfijas priekšmetos,
kur to pielieto kā rasējumā esošo izmēru attiecību pret izmēriem dabā.

Pauze
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Samērīties savstarpēji
Visi noskatās filmiņu 38 PAPAGAIĻI. Pietiek ar vienu papagaili, lai izmērītu pitonu. Cik
papagaiļu viņā saies, tāds arī būs pitona garums. 38! Garumu var mērīt ar jebko. Arī
pērtiķēnos. Pieci. Divi zilonīši. Kāpēc, mērot papagaiļos, pitons jutās daudz garāks?

Mērīt telpu ar sevi
Skolēni sadalās grupās. Katra izvēlas vienu lelli. Kopā ar skolotāju izlemj, kuru skolas
ēkas vietu grupai izpētīt. Piemēram, gaiteni, telpas stūri ar palodzi un durvīm vai
kafejnīcas leti un galdus ar krēsliem. Izmēra attālumus, neizmantojot tradicionālos
mērinstrumentus. Pieņem par atskaites mēru kādu no skolnieka ķermeņa daļām.
Piemēram, gaiteņa platums ir 8 Jāņa augumi vai 16 Ilzes pēdas. Turpina mērīt citus
attālumus ar to pašu mēra instrumentu — Jāņa augumu vai Ilzes pēdu. Mērījumus
piefiksē telpas vai tās daļas plānojuma skicē — uzmērījumā.

Pauze
Modelēt telpu lellei
Izmantojot klučus kā būvmateriālu, uzmērīto telpu vai tās daļu no uzmērījuma
pārceļ trīsdimensiju modelī lelles mērogam atbilstošos izmēros. Piemēram, gaiteņa
platums ir 8 lelles augumi vai 16 lelles pēdas. Katra grupa savu no klučiem uzbūvēto
mēroga modeli izrāda un pamato pārējiem.

F

kluču
komplekts
lelles
BĀRBIJA
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Pauze
Piemērot telpu papīrlellei
Skolēniem izdala pa izdrukai ar vienu un to pašu tēlu dažādos izmēros. Katram ar
citu tēlu. Piemēram, multfilmu, popkultūras vai fantastikas varoni. Skolēni šķirsta
arhitektūras žurnālus. Sameklē ēkas, interjera vai publiskās ārtelpas bildi, kurā
personāžs iederas gan pēc satura, gan mēroga. Izgriež piemēroto bildi no žurnāla.
Ielīmē pa kontūru izgriezto attiecīgā izmēra papīra personu. Atkārto meklējumus. Visas
kolāžas saliek vienuviet un salīdzina. Vairāk vizuālo piemēru jeb foto recepti nodarbībai
skaties teorijas pielikuma saitē 14. FEBRUĀRIS / 15. FEBRUĀRIS / 22. APRĪLIS.

METODE Ieva Skadiņa, Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna
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Nolasīt mērogu / LIELS / MAZS
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Nolasīt mērogu / NEATBILST / ATBILST
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Nolasīt mērogu / PIEMĒROTS
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Nolasīt mērogu / IESPAIDĪGS
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Samēroties savstarpēji
piegrieztņu izdruka

1 izgriež
2 ieloka
3 saspiež galā, ar skavām divos
punktos piestiprina pie 35MM
platas papīra lentes, ausis lācim
izgriež īsākas
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Izzināt mērogu / METRS
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Izzināt mērogu / PROPORCIJA
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Izzināt mērogu / IDEĀLS
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Izzināt mērogu / ERGONOMIKA
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Izzināt mērogu / UNIVERSĀLS
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Izzināt mērogu / PAPAGAIĻI
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ĶERMENIS

LINEĀLS

CILVĒKS

Izzināt mērogu

Lai pagatavotu ēdienu, uzšūtu apģērbu, uzceltu māju, samainītu un iegūtu nepieciešamās preces, cilvēkam
jāsaprot, cik daudz, cik garš, cik liels daudzums viņam būs vajadzīgs. Viss, ko izmantojam mēs — cilvēki, tiek
piemērots mums — cilvēkiem. Jebkura mērīšana cilvēku pasaulē ir radīta, lai nodrošinātu cilvēka — bērna,
pieaugušā vai sirmgalvja — vajadzības. Ja mēs būtu cita izmēra būtnes — putni, dzīvnieki vai citplanētieši, —
savu atskaites vai mērīšanas sistēmu veidotu, vadoties no citiem datiem.

Senākās zināmās mērīšanas sistēmas attīstījušās trīs četrus gadu tūkstošus pirms mūsu ēras Ēģiptē un
Mezopotāmijā. Jau sākotnēji izmēru mērvienības tika pieņemtas, vadoties no cilvēka ķermeņa — rokām,
plaukstām, pēdām un soļiem. Lai uzbūvētu Ēģiptes piramīdas, bija nepieciešami ļoti precīzi mērījumi. Ēģiptē jau
bija lineāli, kas vizuāli daudz neatšķiras no mūsdienās izmantotajiem. Lielākiem attālumiem tika izmantotas virves
ar tajās iesietiem mezgliem.

Mērvienību atbilstība cilvēka auguma vienībām bija izplatīta visā pasaulē. Problēmas radīja tas, ka cilvēku izmēri
un to attiecības — proporcijas — atšķiras. Dažādās pasaules vietās mērvienības dēvēja atšķirīgi, tās apzīmēja
dažādus garumus. Izmantoja gan cilvēka roku, soļu un pēdu izmērus, gan arī plaukstas izmērus mazāku mēru
mērīšanai. «Olektgari vīriņi, sprīdi gari uzači.»
SPRĪDIS: Attālums starp izstieptu īkšķi un rādītāja pirkstu. Aptuveni 18 cm. Sena garuma mērvienība. TEZAURS.LV
OLEKTS: Attālums no elkoņa līdz vidējā pirksta galam. Aptuveni 50—65 cm. No cilvēka rokas stilba garuma
atvasināta mērvienība. TEZAURS.LV
PĒDA: Aptuveni 30,48 cm. Angļu un vecajā krievu garuma mērvienību sistēmā. TEZAURS.LV
METRS: Garuma mērvienība starptautiskajā mērvienību sistēmā. TEZAURS.LV

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / mērogs

IDEĀLS

PROPORCIJA

METRS

Izzināt mērogu

Attīstoties preču apmaiņai un tirdzniecībai, bija sarežģīti vienoties, ja pārdevējam un pircējam bija dažāda
izpratne par daudzumu un garumu. Tāpēc mērīšanas sistēmas sāka vienādot. Metriskā sistēma, kuru izmantojam
arī Latvijā, sāka izplatīties no Francijas pirms 300 gadiem — 1795. gadā. Mūsdienās visā pasaulē ir pieņemta
metriskā sistēma, izņemot ASV un Libēriju, kur arvien mēra collās, kā arī Birmu, kuri ir sava mērīšanas sistēma.

Lai cilvēka apģērbs vai mājoklis būtu ērts un skaists, svarīga nozīme ir ne tikai precīzam izmēram. Ļoti svarīgas
ir arī dažādu izmēru savstarpējās attiecības jeb proporcijas, kas katram ir atšķirīgas. Lai arī ir skaistā un pareizā
standarti, kuri kādu konkrētu lietu, ēku vai cilvēku pašu ļauj mums novērtēt kā vizuāli pievilcīgu, interesantu vai
mazliet smieklīgu.

Pirms 500 gadiem arhitekts, gleznotājs un zinātnieks Leonardo da Vinči radīja tā saukto Vitrūvija cilvēku —
ideālo proporciju standartu —, iedvesmojoties no gadsimtu pirms mūsu ēras dzīvojušā arhitekta, inženiera un
zinātnieka Vitrūvija pētījumiem par cilvēku. Ne visi mēs esam ideāli proporcionāli un ne visiem tādiem vajag būt.
Tomēr, veidojot telpu, ievēro proporcijas, jo tās cilvēkam dod mieru, prieku un labsajūtu un tās ir ērti lietojamas.
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PAPAGAIĻI

UNIVERSĀLS

ERGONOMIKA

Izzināt mērogu

Cilvēkam ikdienā būtisks ir arī pareizs ķermeņa izvietojums. Dažādu priekšmetu un mēbeļu lietošanas ērtums, ko
sauc par ergonomiku. Pieņemto metrisko mērīšanas sistēmu nemaina. Izpratne par harmoniskām proporcijām
mainās modes ietekmē, tomēr saglabājas līdzīga. Izpratne par ergonomiku pilnveidojas, gan attīstoties
tehnoloģijām, gan mainoties ikdienas ieradumiem. Piemēram, mūsdienās cilvēki ļoti daudz laika pavada, sēžot
pie datora. Tāpēc liela uzmanība tiek pievērsta atbilstošiem krēsla un galda izmēriem un proporcijām.

Ne tikai izmēri, arī bērnu proporcijas atšķiras no pieauguša cilvēka. Bērniem ērtas mēbeles un telpas atšķiras no
pieaugušo lietām. Pasaulē arvien vairāk domā par universālo dizainu — tādu vidi, kas būtu ērti pieejama visiem.
Ne tikai vidēja vecuma fiziski veseliem cilvēkiem, arī bērniem, sirmgalvjiem, invalīdiem ar kustību, redzes vai
dzirdes traucējumiem.

Lai mērītu un saprastu attiecības un ērtumu, mēs varam pieņemt savu atskaites sistēmu. Tā būs pareiza, ja
pieiesim tai radoši un precīzi. Misters Bīns, mērot ar rokām, kurām mainās attālums vienai no otras, varētu arī
neizmērīt, bet mērīt ar plaukstu, papīra lapu, soļiem vai papagaiļiem var diezgan precīzi.
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Izzināt mērogu

14. FEBRUĀRIS
15. FEBRUĀRIS

22. APRĪLIS
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Pasaku arhitektūra

1
2

Ieinteresēt vērot, lasīt un skaidrot celtņu simboliskās nozīmes. Analizēt arhitektūras zīmju valodu –
semantiku. Saskatīt sakarības starp kultūras kontekstu, apbūvēto vidi un tās lietotāja reakcijām. Izprast, ka
apbūve sākas no skices starpdisciplinārā sadarbībā – vispirms ir verbāls vārds, tad – vīzija, tad – vizualizācija.

Vizualizēt vārdu
Skolotājs nosauc objektus, būtnes, parādības, kurus no dzirdētā vārda var
viegli vizualizēt pirmtēlos, ar 10 sekunžu intervālu. Piemēram, BAZNĪCA, TELTS,
DEBESSKRĀPIS, SPOKS, KUPOLS, SUŅUBŪDA, ĢIMENES MĀJA, PLAISA, ARKA,
LIELVEIKALS, TILTS, SIRDS, SKURSTENIS, ATSLĒGA, LABIRINTS, KIOSKS, ZIBENS.
Skolēni uzreiz skicē katru vārdu papīra strēmeles kadrā, virzoties no kreisās malas uz
labo. Salīdzina skices. Visticamāk, vienu un to pašu vārdu attēli būs līdzīgi.

T

Diskutē par arhetipiem un semantiku. Kā arhitekti liek noteiktām ēkām izskatīties pēc
baznīcām, cietumiem, slimnīcām vai hokeja hallēm? Kā atšķirt, piemēram, viesnīcu
no cietuma, pili no baznīcas, bērnudārzu no universitātes? Kādas var būt pirmās
atšķirības zīmes vai simboli? Kas padara kādu telpu, celtni, ielu vai pilsētu drūmu,
vieglu, skarbu, majestātisku, smagnēju, rotaļīgu? Vai arhitektūrai ir dvēsele? Kādas ir
galvenās pazīmes, uz kurām reaģējot, cilvēkam patīk vai nepatīk kāda noteikta telpa,
celtne, iela, pilsēta? Vai cilvēki ikdienā var lietot kādu ēku, nekad uz to nepaskatoties?
Vai laikmets, vide un kultūras konteksts ietekmē arhitektūru un cilvēka reakcijas uz to?
Piemin piemērus.

Klausīties ar acīm
Skolotājs vai skolēni, kuri izrāda interesi, nolasa citātus no bērnu literatūras
grāmatām. Ilustrācijas nerāda.
DIREKTORA MĀJA
AIZMIRSTA AMFITEĀTRA DRUPAS
LEPNAIS KRUPJA NAMS
DĪVAINĀ SPOKU MĀJA
LAUPĪTĀJU PILS
PUCMĀJA

Pauze

P1

skiču papīra
strēmeles
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Veidot tēlu plastiskā materiālā
Skolēni sadalās pa pāriem. Izlozē vienu no noklausītajiem citātiem. Nerāda citiem.
Izdala kartītes ar trim simboliem no katra citāta. Izlozēto literāro objektu tēlaini
atveido materiālā tā, lai citi varētu uzminēt, kurš citāts atveidots. Nedrīkst kopēt
zīmējumus no kartītēm tieši. Piemēram, ja kartītē ir SPOKS, pašu spoku neatveido.
Izmanto asociatīvus izteiksmes līdzekļus, lai parādītu spokainību. Pēc projekta veido
skices. Nostiprina pie kartona pamatnes un pievieno citātu.

METODE Ilva Cimermane, Irbe Šmite

P2

X kartona
pamatnes
A4X5MM
1KG balta
vai pelēka
plastilīna vai
polimērmāla
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Veidot tēlu plastiskā materiālā
citātu izdruka
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DIREKTORA MĀJA
Kāds direktors uzbūvēja villu uz Zīriņu salas. Skats vairs nebija skaidrs — to pārtrauca liela, četrstūraina villa kā dziļš robs novērotajā apvārsnī. Liels, nikns skārda jumts
vizuļoja klaigājošu kaiju un zīriņu mākonī. Sala bija kļuvusi plakana, jo tā negāja kopā ar māju. Iespējams, villa būtu skaista jebkur citur, tikai ne šeit. Pašā uzbēruma vidū
direktors bija novietojis lielu plakātu ar melniem burtiem: Privāta teritorija. Izkāpšana aizliegta! Iespējams, direktors bija sabiedrisks, ļoti iespējams, viņam patīk saieties un
viņam ir liela ģimene, kas nospārda sūnu no klints, klausās radio, un grib runāt...

AIZMIRSTA AMFITEĀTRA DRUPAS
Lielās pilsētas dienvidu nomalē, kur skatienam paveras jau pirmie tīrumi, bet būdeles un namiņi kļūst arvien trūcīgāki, paslēpušās nelielā pīniju mežā, stāv maza amfiteātra
drupas. Arī senajos laikos šis teātris nav bijis nekāds greznais, jau tolaik tas domāts, tā sacīt, nebagātiem ļaudīm. Drupas bija pavisam aizmirstas. Tikai daži senatnes
pētnieki tās glabāja atmiņā un tikai tuvākās apkārtnes ļaudis zināja par šo neparasto apaļo celtni. Viņi tur ganīja savas kazas, bērni apaļā laukuma vidū spēlēja bumbu, bet
vakaros amfiteātrī dažkārt satikās iemīlējušies pārīši. Tad kādu dienu paklīda valodas, ka drupās kāds dzīvo.

LEPNAIS KRUPJA NAMS
Izgriežoties no upes līkuma, skatam pavērās senatnīga, cēla sarkanu ķieģeļu ēka ar labi koptu zālienu līdz pašai ūdens malai. — Tā ir Krupjapils, — Žurks teica. Atteka pa
kreisi, kur izlikts uzraksts «Privātīpašums. Izkāpt malā aizliegts!», — tā ved uz laivu novietni, mēs arī savu laivu tur atstāsim. Zirgu staļļi ir tālāk pa labi. Tā, lūk, kas redzama
taisni pretī, ir banketu zāle, jā, vēl veco laiku stilā. Krupis ir, zini, diezgan bagāts, un šī patiešām ir viena no skaistākajām mājām mūsu apvidū, taču mēs to nekad nesakām,
Krupim dzirdot. Laivu novietnē viņi ieraudzīja daudzas laivas — tās visas bija pieceltas steķos vai uzvilktas augšup pa slīpni, bet nevienas nebija ūdenī. Laivu novietne likās
tāda kā pamesta. Žurks aplaida aci apkārt. Viņi izkāpa krastā un pār spilgtiem ziediem rotāto zālienu aizgāja meklēt Krupi.
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Veidot tēlu plastiskā materiālā
citātu izdruka
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DĪVAINĀ SPOKU MĀJA
No sākuma izskatījās, ka tā ir milzu kārba, kas tūlīt nogrims. Pēc tam tā sāka līdzināties gliemežvākam, kas sagriezies uz sāniem. Caur gliemezim līdzīgo jumtu varēja
ielūkoties tumšā pusapļveida telpā, kuru klāja zirnekļu tīkli. Abās pusēs atvērtajai ailei karājās sarkani samta aizkari, kas skumīgi vilkās pa ūdeni. Trollīša Mumina tētis
pārsteigts centās ēnās kaut ko saskatīt. — Vai kāds ir mājās? — viņš piesardzīgi iejautājās. Neviens neatbildēja. Viņi tikai dzirdēja klaudzam vaļējas durvis jūras viļņos, un pa
tukšo grīdu uz priekšu un atpakaļ vēlās putekļu kamoli. Viņi iekāpa savās jaunajās mājās un skatījās visapkārt. Agrākie iemītnieki bijuši mazliet pavirši un krājuši visvisādas
vecas mantas. Griesti bija visdīvainākie. Tos ieskāva noslēpumainas ēnas, augšā kaut kas kustējās un plīvoja, kaut kas nenoteikts un liels šūpojās uz priekšu un atpakaļ līdz
ar visu māju. Tad vēl visur šeit bija grabažas. Savādas ietaises no papes, auduma un koka. Tumšā stūrī, kas līdz pašiem griestiem bija piekrauts ar grabažām, pret sienu bija
pieslieta palma, kas melanholiski čabināja papīra lapas. Un tieši tobrīd kāds iesmējās. Tie bija izsmējīgi un vecīgi smiekli, kas skanēja no tumšā stūra, kur stāvēja papīra
palma. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem, — tētis sacīja. — Šī ir bīstama spoku māja, kur var atgadīties viss kas.

LAUPĪTĀJU PILS
Jā, zibens bija iespēris gan, turklāt pamatīgi — to varēja ieraudzīt, uzaustot rītam. Simtgadīgā Matisa pils, kas atradās Matisa kalna galā, bija pāršķelta uz pusēm. No
visaugstākā pils dzeguļa līdz pat visdziļākajai pagraba velvei pils tagad bija pārdalījusies divās daļās, kuras šķīra plaisa. Krakš — un nu bija divas pilis vienas vietā ar
bezdibeni pa vidu. Kādu dienu Ronja nogāja pazemes velvēs, kur nekad nebija bijusi. Vecie cietumnieku kambari bija kaut kas tāds, kas Ronjai nepatika. Tie bija izkalti klintī
vesela rinda. Velvju sasmakušajā dzestrumā Ronja juta ka kalnu sienas vēl glabā sen mirušo cietumnieku vaidus un nopūtas, un viņai sametās neomulīgi ap dūšu. Ar lākturi
viņa apgaismoja tumšos stūrus, kur kādreiz bez cerībām ieraudzīt dienas gaismu bija sēdējuši nabaga ieslodzītie. Brīdi viņa klusi stāvēja un sēroja par agrāko cietsirdību
Matisa pilī. Tad viņa noskurinājās un, ciešāk ietinusies vilkādas kažokā, čāpoja tālāk pa pazemes labirintu, kas gar cietumnieku kambariem stiepās pa visu pils apakšu.

PUCMĀJA
Pūks bija ieklīdis Septiņjūdžu Mežā un nu stāvēja pie tā, kas reiz bija Pūces Māja. Tagad tā vairs nemaz neizskatījās pēc mājas, tā izskatījās pēc vēja izgāzta koka, un, ja kāda
māja sāk tik nepiedienīgi izskatīties, skaidrs, ka jāmeklē cita. Pūces draugi bija dabūjuši virvi un vilka vecos krēslus, gleznas un citas mantas ārā no izpostītās mājas, lai viss
būtu gatavs pāriešanai uz jauno māju. Kenga Pūces istabā sēja mantas virves galā un jautāja no lejas Pūcei: — Vai šī vecā trauklupata tev ir vēl vajadzīga? Un ko darīt ar
paklāju? Tur tikai caurumiņi vien vairs ir... — Un Pūce sašutusi atkliedza: — Protams, ka vajadzīga! Tā nav nekāda trauklupata, bet mans kaklauts. Un paklājs arī vēl pavisam
labs, ja tikai prot salikt mēbeles, kā pieklājas. Kenga sapīka un sāka ķildoties ar Pūci, teikdams, ka tā nav nekāda māja, bet īsts pelējuma un netīrības Midzenis, kam sen bijis
laiks apgāzties. Lai tikai viens paskatās uz šīm drausmīgajām suņu sēnēm, kas aug kaktā! Pūce, mazliet izbrīnījusies, paskatījās lejā, jo viņa neko nezināja par kaut kādām
suņu sēnēm, tad viņa nicīgi iesmējās un paskaidroja, ka tas ir sūklis, un, ja dažas personas nepazīst mazgājamo sūkli, tad patiešām, kas par laikiem pienākuši!

PUCMĀJA

LAUPĪTĀJU PILS

DĪVAINĀ SPOKU MĀJA

LEPNAIS KRUPJA NAMS

AIZMIRSTA AMFITEĀTRA DRUPAS

DIREKTORA MĀJA
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SEMANTIKA: No grieķu valodasi – nozīmējošs. Nozare, kas pētī zīmju nozīmes. TEZAURS.LV Attiecības starp
zīmēm un simboliem un to, ko tie rāda. Atbild uz jautājumu, ko apzīmē zīme. Piemēram, vārds.
WIKIPEDIA.ORG
ARHETIPS: No grieķu valodas – pirmtēls. Kāda celtņu tipa tradicionālais veidols arhitektūrā. TEZAURS.LV
Kolektīvās bezapziņas satura veidotājs, kas noteiktās sabiedrībās vienlaikus ir gan tēls, gan emocija.
WIKIPEDIA.ORG
Līdzīgi kā valodas, arī pirmtēli dažādām kultūrām, tautām, reliģijām var būt atšķirīgi. Piemēram, tik pierastais
«vau vau» latviešiem pašsaprotami atdarina suņa rejas, bet krievu valodā suns tikpat pašsaprotami rej «gaf gaf».
Arī baznīcas, tempļa vai dievnama pirmtēli atkarībā no vides un kultūras konteksta mēdz būt ārkārtīgi atšķirīgi.
«Grāmatas, grāmatas ir mana pirmā fantāzijas pasaule, nepārtraukta fantāzijas pasaule. Lūk, mani mazbērni
nekad nevar būt vieni. Ja viņi pēkšņi ir vieni, tad viņi uzgriež kaut kādu televīzijas programmu vai arī viņiem ir
kāda filma. Un — atkal kaut kādi ķēmi skrien pa ekrānu. Man tas viss bija jāizstrādā galvā. Lai kas arī nonāktu
jūsu smadzenēs caur jūsu ausīm vai caur jūsu acīm, tas tur ir uz mūžiem. Un jums gluži labi zināms, ka to var
dabūt ārā. Tas ir panākams ar apzinātu darbību, ko mēs saucam par domāšanu. Žēl, mūsdienu bērni nepraktizē
vizualizāziju tā, kā to darīja manā bērnībā. Pasaku lasīšana bērniem ir brīnišķīgs līdzeklis vizualizācijai. Prāta acīm
viņš vai viņa redz tēlus.» Gunārs Birkerts / Māris Čaklais / GAISMAS KUNGS / 2002
DIREKTORA MĀJA: Tūve Jansone / VASARAS GRĀMATA
AIZMIRSTA AMFITEĀTRA DRUPAS: Mihaels Ende / MOMO
LEPNAIS KRUPJA NAMS: Kenets Greiems / VĒJŠ VĪTOLOS
DĪVAINĀ SPOKU MĀJA: Tūve Jānsone / BĪSTAMĀ VASARA
LAUPĪTĀJU PILS: Astrīda Lindgrēne / RONJA, LAUPĪTĀJA MEITA
PUCMĀJA: Alans Aleksandrs Milns / VINNIJS PŪKS UN VIŅA DRAUGI
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Burvība

Nolasīt arhitektūras idejisko vēstījumu. Modelēt ēkas ideju tehniski precīzākajā veidā. Trenēties tehnikās,
kādās vēstīt saprotami, pārliecinoši un apburoši.

Spēt apburt
Skolotājs uzvedinoši jautā skolēniem, visi kopā diskutē atbildot:

2

Kas atšķir burvjus no neburvjiem? Īpašas spējas.
Vai māksliniekiem ir īpašas spējas? Kam vēl? Jā, ir, arī mūziķiem, pavāriem,
ārstiem, arhitektiem.
Ar kādiem rīkiem burvis bur? Ar burvju nūjiņu, buramvārdiem, burvju dzērieniem.
Ar kādiem rīkiem bur mākslinieks? Un mūziķis? Ar rokām, otām, kaltiem, māliem,
marmoru. Ar mūzikas instrumentiem.
Vai vijolniekam pietiek tikai ar vijoli, lai apburtu? Nepieciešama mūzika, ko spēlēt,
tad rodas burvība.

Nolasīt ēkas ideju, tās atbilstību pasniegšanas tehnikai
Skolotājs komentē ēku attēlus un uzmetumus, rosinot skolēnus uzminēt ēkas funkciju un
arhitekta ideju. Pamato idejiskā vēstījuma pasniegšanai izvēlēto tehniku.

Savienot ēkas funkciju un ideju
Skolēni izlozē kartīšu pāri sava darba nosaukumam — vienu īpašības vārdu, vienu
lietvārdu. Piemēram, SAULES AKMENS. Izlozē kartīti tehnikai, kādā veicams darbs.
Piemēram, LOCĪJUMS. Iepazīstas ar materiāliem.
Visi kopā sauc dažādas ēku funkcijas, kuras atbilst katra izlozētajiem nosaukumam un
tehnikai. Piemēram, slimnīca, cietums, observatorija, modes nams, auto mazgātava.
Skolotājs tās pieraksta stabiņā uz tāfeles. Sauc īpaši svarīgas pazīmes, ar kurām
asociējas šo funkciju ēkas. Piemēram, tīrs, drošs, augsts tornis, vijīgs raibs audums,
kustīgs. Skolotājs tās pieraksta uz tāfeles otrā stabiņā.

S
T
P1

P2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / tehnika

4

Pauze
Vestīt ideju plaknē vai modelī
Skicē ideju izvēlētās funkcijas ēkai pēc atlasītajām pazīmēm, darba nosaukuma un
tehnikas, kādā tas būs jāizpilda. Veido darbu plaknē vai maketē. Modeli nostiprina
uz kartona pamatnes. Visiem darbiem pievieno rakstītos nosaukumu un funkciju.
Pamato idejas tehnisko izpildījumu.

METODE Ilze Mekša, Zigmārs Jauja
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / SKICE

Gunnars Birkerts / Bibliotēka Latvijā
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / SKICE

BIG / Daudzdzīvokļu ēka Dānijā
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / SKICE

NRJA / Viesnīca Latvijā
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Herzog & de Meuron / Dizaina nams Vācijā
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / GLEZNA

Zaha Hadid / Laikmetīgās mākslas muzejs Itālijā

2

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / UZTVERE / tehnika

Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / GLEZNA

Steven Holl / Laikmetīgās mākslas muzejs Norvēģijā
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / KOLĀŽA

EMBT / Baznīcas piebūve Itālijā
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / LOCĪJUMS / VIZUALIZĀCIJA

Spacelab Cook Fournier / Mākslu nams Austrijā
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / SKULPTŪRA

Spacelab Cook Fournier / Mākslu nams Austrijā
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / KOKA STRUKTŪRA

EMBT / Tirgus Spānijā
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / VIZUALIZĀCIJA

MVRDV / Tirgus Nīderlandē
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / KOLĀŽA / METĀLA KONSTRUKCIJA

EMBT / Spānijas paviljons EXPO Ķīnā
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Analizēt ēkas ideju, tās pasniegšanas tehniku / KOLĀŽA / METĀLA KONSTRUKCIJA

EMBT / Spānijas paviljons EXPO Ķīnā
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Nolasīt ēkas ideju, tās atbilstību pasniegšanas tehnikai

TEHNIKA

IDEJA

SKICE

Gunnars Birkerts / Bibliotēka Latvijā
Ikviens, kas tiecas pēc zināšanām, veic garīgas izaugsmes ceļu un var sasniegt
virsotni, pat nabaga trešais tēva dēls. Lai arī ilgajā celtniecības gaitā ēkas proporcija nedaudz mainījusies, tās
ideja ir saglabāta un saprotama. Ēka izceļas uz apkārtējā fona, kļūstot par izteiksmīgu vietas zīmi un orientieri
pilsētā. Skicē viegli uztverams vēstījums — stikla kalna siluets ar virsotni.

SKICE

BIG / Daudzdzīvokļu ēka Dānijā
Arī katrs daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājs var justies kā nelielā savrupmājā ar zaļu
pagalmu un skaistu skatu, nevis ierobežots būrī. Kalna formai šeit ir cits lietošanas veids — tajā dzīvo. Tas
atrodas stilīgā pilsētas rajonā starp citām tikpat unikālām mūsdienīgām ēkām, piešķirot īpašu raksturu visam
rajonam. Skicē uztverams pakāpeniskais mājokļu izkārtojums uz kalna nogāzes.
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Nolasīt ēkas ideju, tās atbilstību pasniegšanas tehnikai

TEHNIKA

IDEJA
NRJA / Viesnīca Latvijā

SKICE

Herzog & de Meuron / Dizaina nams Vācijā
Līdzīgi kā iepriekšējai ēkai, ir vēlme viesnīcas numuru vai atsevišķu izstāžu zālīti padarīt mājīgāku un
personiskāku, piešķirot tai atpazīstamu mājiņas siluetu. Arī mazliet atgādina kalnu, tomēr ideja izriet no
lietošanas veida. Kā redzams, reizēm dažādiem arhitektiem ienāk prātā diezgan līdzīgas idejas. Skicē parādīta
gan ēkas ārpuse, gan interjers.

GLEZNA

Zaha Hadid / Laikmetīgās mākslas muzejs Itālijā
Dinamiskais tēls norāda gan uz laikmetīgās mākslas nemitīgo un straujo attīstību un meklējumiem dažādos
virzienos, gan uz cilvēku plūsmām ēkā. Liektās līnijas padara to pamanāmu regulārajā pilsētas apbūvē. Telpisku
sarežģītību iespējams parādīt arī gleznojuma tehnikā.
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Nolasīt ēkas ideju, tās atbilstību pasniegšanas tehnikai

TEHNIKA

IDEJA

GLEZNA

Steven Holl / Laikmetīgās mākslas muzejs Norvēģijā
Ērta un piedzīvojumiem bagāta telpa apmeklētājiem, kas piemērota mākslas dažādībai. Skatītāju ceļš ved
gar liektu sienu, tādēļ tā gals nav redzams. Tas sniedz gan miera un nošķirtības sajūtu, gan rada interesi
doties uz priekšu. Liela nozīme piešķirta virsgaismai, jo logi ēkas sienās traucētu izvietot un pareizi izgaismot
mākslas darbus.

KOLĀŽA

EMBT / Baznīcas piebūve Itālijā
Iedvesmojoties no vēsturiskās apbūves, tās mērogu un proporcijām, elementu konstruktīvajiem principiem un
dalījumu iespējams radīt laikmetīgu un vidē iederīgu ēku. Konservatīvi nepieejamu ārtelpu var padarīt aicinošu
un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu. Idejas attīstību, noskaņu, asociācijas, kā arī izcelt svarīgāko
veiksmīgi var kolāžas tehnikā.
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Nolasīt ēkas ideju, tās atbilstību pasniegšanas tehnikai

TEHNIKA
LOCĪJUMI VIZUALIZĀCIJA

IDEJA
SZK / Koncertzāle Latvijā
Koncertu zālēs un mēģinājumu telpās jābūt labai akustikai, ko var panākt ar estrādes formas telpu, kam ir slīpi
griesti un sienas. Masīvais apjoms sadalīts mazākos, materiāls atspīd, salāgojot ēkas mērogu ar apkārtni. Melnā
krāsa un pulējums atgādina par svinīgumu — kā lakkurpes vai koncertflīģelis.

SKULPTŪRA

Spacelab Cook Fournier / Mākslu nams Austrijā
Namā kā lielā somā paredzēta vieta visādiem mākslas veidiem — gleznām, skulptūrām un instalācijām, dejai,
teātrim un kino. Ēka atrodas vecpilsētas centrā, tās forma ir pamanāma, virsgaismu radziņi to uzirdina un palīdz
iekļauties apkārtējās vides mērogā. Iesauka — draudzīgais citplanētietis. Tik plastiskus apjomus, kam galvenais ir
plūdlīnija, ērti attēlot skulptūras tehnikā.

2
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Nolasīt ēkas ideju, tās atbilstību pasniegšanas tehnikai

TEHNIKA

IDEJA
KOKA STRUKTŪRA

EMBT / Tirgus Spānijā
Tirgus aicina pilsētniekus uz svaigiem garšu, smaržu un krāsu piedzīvojumiem, prieku un kustību. Ēka kā burvju
paklājs, kas nolaidies blīvi apbūvētas pilsētas laukumā. Sarežģītā jumta konstrukcija parādīta koka struktūras
tehnikā, tā arī izbūvēta no koka sijām.

VIZUALIZĀCIJA

MVRDV / Tirgus Nīderlandē
Krāsainās virsmas ideja ļoti līdzīga iepriekšējai, tomēr šeit tirgus laukums veidots kā liela ala cauri milzīgai ēkai.
Šāds risinājums izvēlēts tāpēc, ka apkārt izvietotas daudzstāvu ēkas un zemes īpašums ir pārāk dārgs, lai uz tā
nebūvētu kaut ko augstu.
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Nolasīt ēkas ideju, tās atbilstību pasniegšanas tehnikai

TEHNIKA

IDEJA

KOLĀŽA / METĀLA STRUKTŪRA

EMBT / Spānijas paviljons EXPO Ķīnā
No seniem laikiem spāņu un ķīniešu tautas vieno grozu lietošana, taču tajos glabā atšķirīgas lietas un tos
pin atšķirīgi. Groziem ir telpiski interesanta iekštelpa, starp vairākiem groziem veidojas interesanta ārtelpa.
Karkasa ēkas apdares plāksnēm lietoti dažādi materiāli un pīšanas veidi. Modeļos redzam gan kolāžu, gan
struktūras no stieplēm.
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Rast ideju darbā ar ierobežojumiem
kartīšu izdruka nosaukumam

saules

akmens

gaismas

pils

laimes

pļava

dzintara

priede

spēka

vārti

zelta

tilts
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Rast ideju darbā ar ierobežojumiem
kartīšu izdruka tehnikai

SKICE

A4 papīrs, parastie un krāsainie zīmuļi, flomāsteri, krītiņi

GLEZNA

A4 papīrs, parastie zīmuļi, otas, krāsas

KOLĀŽA

A4 papīrs, parastie zīmuļi, šķēres, līme, krāsainie papīri, veci žurnāli

LOCĪJUMS

A4x5MM kartona pamatne, balts papīrs, līme

SKULPTŪRA

A4x5MM kartona pamatne, balts plastilīns

STRUKTŪRA

A4x10MM putukartona pamatne, koka irbulīši, līmlentes, šķēres, knaibles

STRUKTŪRA

A4x10MM putukartona pamatne, stieples, šķēres, knaibles
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Dāvids

Iegaumēt vienu no racionālākajiem kompozīcijas paņēmieniem arhitektūrā — arhitektoniku. Saskatīt ēkas
konstrukcijā tās māksliniecisko izteiksmi.

1

Izprast arhitektoniku
Kurš no Dāvida skulptūras prototipiem spēcīgāks? Vīrišķā skaistuma etalons vai
ātrajā ēdināšanā aptaukotais vīrietis? Ja abiem uz pleciem uzliktu smagumu, kurš
ilgāk noturētu? Renesanses laika Dāvids ir izturīgāks, jo viņa ķermenis — skelets un
muskuļi — nav papildus noslogots ar paša lieko svaru. Ja abus noguldītu zemē pie
durvīm, kuras mēģinātu atvērt? Mūsdienu Dāvids sava svara dēļ noturētu durvis
bez piepūles. Vai cilvēks dzimis, lai stutētu durvis?

Atkārtot dabas struktūru būvkonstrukcijā
Katrai grupai izdala pa vienai izdrukai ar zirnekļu aprakstu un vienu kartīti
ar konstrukcijas veidu. Izlozē oli. Aplūko un novērtē tā svaru. Izlasa zirnekļu
aprakstu, izpēta to ķermeņu uzbūvi un salīdzina priekšrocības, lietojot apzīmējuma
vārdus. Izvēlas zirnekli kā prototipu vienam no trim konstrukciju veidiem, kurā
oli iekārt, balstīt vai stiprināt ar konsoles palīdzību. Mājas garkājzirnekļa garās
kājas paceļ viņa ķermeni virs plaknes, krusta zirneklis ir tai pieplacis, parastā
lēcējzirnekļa kājas vienmēr gatavas lēcienam. Skicē kompozīcijas ieceri dekoratīvai
konstrukcijai, kuras struktūra atkārto izvēlētā zirnekļa uzbūves īpatnības un kuras
būvmateriāli ir makaroni. Raksturo gan zirnekli, gan konstrukciju ar vieniem un
tiem pašiem īpašības vārdiem. Piemēram, SMALKA un TRAUSLA konstrukcija
atbilst garkājzirneklim, ASIMETRISKA un ZEMA — lēcējzirneklim, SIMETRISKA un
LĪDZSVAROTA — krusta zirneklim.
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Konstruēt arhitektonisku būvi
Konstruē noturīgas būves arhitektonisku kompozīciju ar līmes pistoles palīdzību,
izjūtot makaronu kā būvmateriāla pretestību oļa slodzei un saglabājot iecerēto
māksliniecisko tēlu. Nostiprina oli konstrukcijā.

METODE Ilze Didrihsone

līmes
pistoles
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Izprast arhitektoniku

Michelangelo

1

McDonald’s
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Izprast arhitektoniku

Atēnu Partenons Grieķijā

1
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Atkārtot dabas struktūru būvkonstrukcijā
kartīšu izdruka

iekārts

balstīts

stiprināts ar konsoli
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Konstruēt arhitektonisku būvi
aprakstu izdruka

PARASTAIS LĒCĒJZIRNEKLIS / SALTICUS SCENICUS CLERCK 1757

Bieži Holarktiskajā apgabalā gan Eirāzijā, gan Ziemeļamerikā sastopama lēcējzirnekļu dzimtas suga. Viena no biežāk
sastopamajām šīs dzimtas sugām Latvijā visā tās teritorijā. Viegli pazīstams, krāšņs, bet neliels zirneklis: mātītes
0,5—0,7 cm, bet tēviņi 0,45—0,6 cm lieli. Gan uz galvkrūtīm, gan — jo sevišķi — uz vēdera ļoti raksturīgs melnbalti
diagonāls svītrojums. Tādēļ dažās valodās zirnekļa nosaukumā lieto atsauci ar zebru. Nereti gaišajos sektoros arī
dzeltenīgs vai gaiši dzeltenbrūns krāsojums, ko piešķir apmatojuma krāsa, jo, kā vairums lēcējzirnekļu, šī suga ir blīvi
apmatota. Kā visiem lēcējzirnekļiem, galvkrūšu priekšdaļā vai uz «sejas» divi ļoti lielu melnu acu pāri, kas parastajam
lēcējzirneklim piešķir augstvērtīgu binokulāro redzi. Kājas biezi apmatotas, melnbalti raibas. Šis zirneklis sastopams,
medījot gan uz koku stumbriem, gan mājokļu tuvumā, uz sienām, arī ēku iekšienē, tādēļ ir diezgan viegli novērojams.
Līdzīgi citām dzimtas sugām, parastais lēcējzirneklis ķeramtīklus neauž, upurim piezogas lēciena attālumā un uzbrūk
lecot. Nepieciešamības gadījumā, ja medījums atrodas citā plaknē, pirms lēciena piestiprina un izsviež tīmekļa
pavedienu, lai pa to spētu uzrāpties sākotnējā vietā. Medījumā ietilpst dažādi kukaiņi un citi sīkdzīvnieki, ieskaitot
citu sugu zirnekļus, pat savas — lēcējzirnekļu dzimtas — zirnekļus. Parasti medījums ir aptuveni paša zirnekļa
lielumā, taču parastais lēcējzirneklis spēj sekmīgi medīt arī kukaiņus, kas pat trīsreiz pārsniedz tā lielumu, piemēram,
dažādus tauriņus. Olu kokonu mātīte visbiežāk noslēpj koka mizas spraugā un apsargā. Parastais lēcējzirneklis Latvijā
novērojams no maija līdz septembrim, siltos un sausos rudeņos arī ilgāk.

latviski: parastais lēcējzirneklis
angliski: zebra jumper, zebra spider
vāciski: Zebraspringspinne
zviedru: sebraspindel
igauņu: harilik hüpikämblik
lietuviešu: sieninis šokliavoris
krievu: обыкновенный паук скакун
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Konstruēt arhitektonisku būvi
aprakstu izdruka

KRUSTA ZIRNEKLIS / ARANEUS DIADEMATUS CLERCK 1757

Eirāzijā un Ziemeļamerikā diezgan plašā areālā sastopama riteņzirnekļu dzimtas suga. Latvijā bieži sastopama visā
teritorijā. Viena no lielākajām sugām riteņzirnekļu dzimtā. Mātītes līdz 2,3 cm lielas, tēviņi līdz 1,2 cm. Ķermeņa
krāsojums tumši vai gaiši brūns ar ļoti raksturīgu krustam līdzīgu zīmējumu uz vēdera mugurpuses. Uz ejkājām
pamīšus gaišas un tumšas joslas. Visbiežāk šīs sugas raksturīgie ķeramtīkli, iekārti starp zariem, atrodami ābeļdārzos,
dažādu koku un lielu krūmu lapotnē, arī dažādu būvju nojumēs. Tīkli lieli, riteņveida, vijumu vai spirāļu, kā arī
stiprinājuma vietu skaits sugai stingri noteikts, kas kopumā veido atpazīstamu rakstu. Bez ķeramtīkla lapotnē tīkla
tuvumā parasti veido slēptuvi, kuru ar tīklu savieno signālpavediens. Upuru skaitā ir gan sīki, gan lieli kukaiņi, tostarp
arī zirneklim bīstami — lapsenes, bites. Šādu medījumu zirneklis no droša attāluma ietin tīmeklī. Dažos gadījumos,
ja tīklā ieķēries pārāk liels un bīstams laupījums, piemēram, sirsenis, krusta zirneklis to atsvabina. Olu kokonu rudens
pusē mātīte paslēpj kādā koka plaisā aiz mizas. Jaunie zirnekļi izšķiļas nākamajā pavasarī pēc pārziemošanas.

latviski: krusta zirneklis
angliski: European garden spider,
cross orb-weaver
vāciski: Gartenkreuzspinne
zviedru: korsspindel
igauņu: ristämblik
lietuviešu: voras kryžiuotis,
paprastasis kryžiuotis
krievu: паук крестовик, садовой
паук крестовик
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Konstruēt arhitektonisku būvi
aprakstu izdruka

MĀJAS GARKĀJZIRNEKLIS / PHOLCUS PHALANGIOIDES FUESSLIN 1775

Visā pasaulē sastopama, kosmopolītiska garkājzirnekļu dzimtas suga. Latvijā diezgan reti visā teritorijā, agrāk jaukta ar
ļoti līdzīgo Pholcus opilionoides. Mājas garkājzirneklis ir pelēcīga — no brūnpelēka līdz dzeltenpelēkam — krāsojuma
5—9 mm garš zirneklis ar visai saplūdušām galvkrūtīm un vēderu, lai gan galvkrūtis ir mazākas un skaidri nodalāmas.
Uz vēdera ir tumšāks zīmējums. Mātītes augumā ir lielākas. Raksturīgas ļoti garas kājas: 3—7 cm izplestā stāvoklī,
līdz ar to šī suga gan pēc ķermeņa apveida, gan — jo sevišķi — pēc kāju garuma atgādina māņzirnekļus. Piemēram,
Opilio parietinus. Mājas garkājzirneklis ir telpās dzīvojoša suga: noliktavās, pagrabos, garāžās, siltummezglos un
līdzīgās vietās, kur tas netiek bieži traucēts. Dzīvo uz sienām un griestiem. Parasti auž blīvus, griestiem vairāk vai
mazāk cieši piegulošus tīklus. To struktūru parasti raksturo kā haotisku, jo pavedienu režģis neveido nekādu noteiktu
zīmējumu vai rakstu. Ķeramtīklos iepinas dažādi lidojoši vai rāpojoši kukaiņi, kas mīt pie griestiem. Par upuriem kļūst
arī citas zirnekļu sugas. Tiek uzskatīts, ka šīs sugas sākotnējais areāls ir bijis siltajās zemēs Eiropas Dienvidos, no
kurienes ar cilvēka starpniecību tas ieceļojis arī Eiropas Ziemeļdaļā. Ar to izskaidro mājas garkājzirnekļa vairošanās
īpatnību jebkurā klimatiskajā sezonā apsildītās telpās. Mātīte aptuveni 15—30 olas nēsā līdzi, līdz mazuļi izšķiļas.
Jaunie zirnekļi atgādina pieaugušos, bet ir puscaurspīdīgi, un, pirms sasniedz pieauguša zirnekļa vecumu, vismaz
5—6 reizes maina ādu. Šie zirnekļi dzīvo visai ilgi: 3—5 gadus. Savvaļā labvēlīga klimata apgabalos garkājzirnekļi mīt
dzīvnieku raktās un pamestās alās, klinšu plaisās, arī cilvēku mājokļos.

latviski: mājas garkājzirneklis
angliski: cellar spider, daddy-long-leg spider
lietuviešu: ilgakojis virpūnėlis
vāciski: Große Zitterspinne
zviedru: större dallerspindel
krievu: обыкновенный паук
сенокосец
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ARHITEKTONIKA: Uzbūves konstruktīvo un māksliniecisko elementu vienība celtnē. Mākslas darba uzbūve,
kompozīcija, sastāvdaļu saliedējums harmoniskā vienībā. TEZAURS.LV
Atēnu Partenona ēka Grieķijā ir arhitektoniska, jo tajā reizē racionāli, reizē mākslinieciski izteikta būves
konstruktīvā sistēma. Arhitektonika izpaužas skaidri nolasāmā ēkas daļu — norobežojošo un nesošo
konstrukciju attiecību — veselumā. Ēka ir glīta gan no iekšpuses, gan ārpuses, un materiālu pielietojumā
nav nekā lieka.
KONSOLE: Balstošais elements izvirzītai celtnes daļai. Piemēram, balkonam, dzegai, izrotājumam.
TEZAURS.LV
DĀVIDS: Itāļu mākslinieka Mikelandželo renesanses laika kaila vīrieša skulptūra no marmora. Skulptūrā
attēlots Bībeles tēls Dāvids. Tā tika veidota trīs gadus, pabeigta 1504. gadā, un ir 5,17 metrus augsta.
WIKIPEDIA.ORG

A3D.RU
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Kāda jēga?

Apzināties apkārtējās vides ietekmi uz apbūvi. Pamanīt sakarības starp būvobjekta izskatu, izmēru, materiālu
un vietu, kur tas atrodas. Izprast apkārtnes konteksta un arhitektūras saikni. Saprast būvvietas garu. Atklāt
izteiksmes līdzekļus, ar kuriem izmainīt objekta lieluma un pielietojuma uztveri.

Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu
Skolotājs komentē pirmos trīs slaidus, aicinot skolēnus pievērst uzmanību izmaiņām.
Vispirms apskata objekta fragmentu. Kas tas ir? Tad objektu bez konteksta. Tā ir laiva!
Visbeidzot skata pilnu objekta un apkārtnes ainu. Laiva mežā? Kā mainās uztvere pēc
konteksta apzināšanās? Ko var saprast, ieraugot objekta atrašanās vietu? Piemēram, laivu
kapsētu Mazirbē. Fragments nesaistās ne ar ko konkrētu. Laiva sākumā asociējas ar jūru.
Tomēr izrādās, ka laiva izvilkta mežā, kas ir tai netipiska atrašanās vieta.

S
T

Visi kopā diskutē par to, kā viens un tas pats būvobjekts, atrodoties dažādos ģeogrāfiskā
platuma un garuma grādos, pilsētvidē vai laukos, rada citādu iespaidu par tā lielumu un
pielietojumu. Vai vienu un to pašu objektu var uzbūvēt gan uz ekvatora, gan aiz polārā
loka? Noslēdz ar slaidu, kurā attēloti anonīma objekta fasāžu skati no visām pusēm.
Nesaka, kas tas ir un kur atrodas. Radot neziņu par objekta funkciju un izmēru, motivē
skolēnus iztēloties, kādā vidē tas varētu atrasties.

Veidot vidi ap objektu
Skolēni sadalās pa pāriem. Katram pārim izdala putukartona pamatni un objekta
maketu. Visiem vienādus. Konsultējoties ar skolotāju, skolēni vienojas, kādā vidē
objekts atradīsies, kāda būs tā funkcija un kāds izmērs. Nosauc apkārtējās vides
kontekstu. Piemēram, Ņujorkas Manhetena, Karību pludmale, Sahāras tuksnesis,
Indijas tropiskais lietus mežs, Austrālijas nacionālais parks, Alpu kalni vai Latvijas
mazpilsēta. Izvēlas ierobežota daudzuma palīgmateriālus. Modelē attiecīgo apkārtni
vai tās fragmentu, piemērojot objekta lielumam un pielietojumam. Vai objekts ir cilvēka
augumā, lielāks vai mazāks? Lai parādītu tā mērogu, modelī ievieto cilvēka avataru.
Žogu, kokus vai debesskrāpi. Objektu var krāsot vai citādi apstrādāt.

Pauze

P

X
objekta
maketi
X
putukartona
pamatnes
A4X5MM

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / KOMPOZĪCIJA / apkārtnes konteksts

Skatīt objektu apkārtnes kontekstā
Ievieto objekta maketu apkārtnes vai tās fragmenta modelī. Norāda uz īpatnībām
un neparasto saikni ar apkārtējo vidi. Pamato piešķirto funkciju un piemērotos
izmērus, materiālu un novietojumu.

Atklāt objekta oriģinālo nozīmi
Skolotājs parāda vēl neredzēto pēdējo slaidu ar koncertzāli Portugālē. Atklāj tās
atrašanās vietu, pielietojumu un lielumu. Visi kopā diskutē par formas saderību ar
apkārtnes kontekstu. Ko šis objekts atgādina? Kādas sajūtas rodas, uzzinot, ka tā ir
īsta ēka?

METODE Barbara Bula, Irbe Šmite
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / FRAGMENTS
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / OBJEKTS
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / KONTEKSTS
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / KLIMATS / AUKSTS

Eskimosu ledus igla
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / KLIMATS / KARSTS / SAUSS

Persiešu vēja ķērāji

Pouya Khazaeli Parsa / Privātmāja Irānā
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / KLIMATS / KARSTS / MITRS

Taizemiešu bungalo

David Guerra / Dārza māja Brazīlijā
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / DABA / KALNS

Rokamadūras svētnīca Francijā

NminusOne / Privātmāja Kanādā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / KOMPOZĪCIJA / apkārtnes konteksts

Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / DABA / TUKSNESIS

Greene Planet rezidence Čīlē

Oller & Pejic / Privātmāja ASV
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / DABA / ŪDENS

Peldošās zvejnieku būdas Vjetnamā

Klejotāju būdas Filipīnās
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / DABA / VĒJŠ

Klaksvika Dānijā
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / DABA / VĒJŠ

Hening Larsen / Klaksvikas centra rekonstrukcija Dānijā
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / DABA / MEŽS

Tham & Videgard / Viesnīca kokā Zviedrijā

PEL / Restorāns kokā Jaunzēlandē
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / APBŪVE / PILSĒTA

Sjēnas centrālais laukums Itālijā

Ņujorkas Centrālparks ASV
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / APBŪVE / IELA

Frank Loyd Wright / Gugenheima muzejs ASV

SANAA / Modernās mākslas muzejs ASV
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / APBŪVE / IELA

Rindu mājas Anglijā

ODOS / Privātmāja Īrijā

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / KOMPOZĪCIJA / apkārtnes konteksts

Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / AINAVA

Philip Johnson / Privātmāja ASV

Ton Venhoeven / Sporta centrs Nīderlandē
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / AINAVA

Henning Larsen / Vēstures muzejs Dānijā
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / AINAVA

Peter Cumtor / Kapela Vācijā
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Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / OBJEKTS

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / KOMPOZĪCIJA / apkārtnes konteksts

Noskaidrot, kas objektam piešķir jēgu / OBJEKTS

OMA / Koncertzāle Portugālē
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Veidot vidi ap objektu
piegrieztnes izdruka

ARHITEKTŪRAS MĀKSLA / KOMPOZĪCIJA / apkārtnes konteksts

Vide piešķir arhitektūrai jēgu. Ārpus tās būvobjekts ir tikai mākslas darbs ar pašvērtību. Ja, apskatot objekta
fragmentu, par to nevaram pateikt gandrīz neko, tad — iegūstot objekta pilnu attēlu, varam noteikt tā nozīmi.
Ievietojot objektu konkrētā vidē, mēs saprotam tā jēgu. Būvobjektu aplūko kā apkārtnes sastāvdaļu.
«Arhitekts nerada telpu no jauna. Jebkura arhitektūra nozīmē jau eksistējošās telpas pagaidu pārveidojumu.
Tas nozīmē arī to, ka arhitekts iesaistās nepārtrauktības ķēdē, ko veido viss apkārt esošais. Tomēr apkārtējās
telpas organizēšana vēl automātiski nenozīmē arhitektūru. Vienā un tajā pašā vietā iespējams radīt šedevru vai
piedzīvot pilnīgu izgāšanos. Arhitektūras jēdzienā jāietver arī materiāls, apgaismojums, mērogi, cilvēku plūsma
ēkā. Man nav nedz noteiktu recepšu, nedz stila. Toties sava attieksme gan. Nevēlos visu mūžu atražot vienu
un to pašu izteiksmes līdzekļu arsenālu. Dažiem arhitektiem raksturīgs globāls domāšanas veids — stils paliek
nemainīgs, lai kurā pasaules malā viņi strādātu. Es to neciešu, uzskatu par sava veida kastrāciju. Telpai jābūt
vienkāršai, ja tā pieprasa vienkāršību, un sarežģītai, kur tas patiešām nepieciešams. attiecīgā laikmeta kultūras
mirklis.Arhitektūra visos laikos bijusi sastindzināts attiecīgā laikmeta kultūras mirklis. Visa poēzija balstās
tieši uz mirkļa apjautu. Gaisma vienmēr dāvā cilvēkam laika un konkrētā brīža izjūtu. Es vēlos paspilgtināt to.
Izjust vēju, lietu, gadalaiku, mākoņus, sauli, ēnas. Klasiskā, tradicionālā arhitektūras ir inerta, sastingusi cietos
materiālos. Man patīk arhitektūra, kas mainās ik stundu, līdz ar saulrietiem, dienas un nakts miju. Es bieži
izmantoju atspulgus.» Jean Nouvel / ARCHIDEA / 2007
«Pēters Cumtors līdz saknei iedziļinās ēkas nepieciešamībā un tai izvēlētās novietnes īpatnībās, viņš nežēlo
pūles piemērotākā būvmateriāla atrašanai. Pēc viņa pārliecības arhitektūru nosaka katra gadījuma individuālie
priekšnoteikumi. Klusā garīguma strāvotais šveiciešu arhitekts kardināli mainījis dominantes savas paaudzes
pasaules arhitektūrā — no simbolisma nestuvēm uz dziļas komunikabilitātes avotiem.»
Indra Ķempe / A4D / 2008
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«Reiz, atpūsdamies netālu no Šveices ciemata Graubindenes, vakaros ievēroju mazītiņu koka māju, kas drīzāk
atgādināja akvārija un malkas šķūnīša krustojumu, kas kalnu apvidū nebūtu brīnums. Taču uz šķūnīti lēnām
plūda ļaudis, vakaros tā augstu izvietotajā logu šķirbiņā spīdēja silta gaisma, skanēja mūzika. Izrādījās, ka būve
ir baznīciņa, kuru šveiciešu arhitekts Pēters Cumtors uzcēlis iepriekšējās koka kulta celtnes vietā, kuru bija
nomēzusi sniega lavīna. Nemūžam nepateiktu, ka baznīcai var pielāgot vārdu — mīļa un laimīga vieta. Tāda
tā bija. Cumtors projektē reti, toties tikai to, kas atbilst priekšstatam par vajadzīgo — tikai dabīgie un dabai
draudzīgie materiāli, absolūta askēze, vienkāršība, lakonisms, pilnīga atteikšanās no dekora. Pat uz visklusāko
būvniecības formu veidotāju fona viņš izskatās kā mūks. Taču rezultātā tiek panākts tāds neiedomājami
patīkamas, mājīgas būves efekts, kurā uzvaru svin pati telpa un gaisma, tās atvērtā, naivā konstrukcija.»
Normunds Naumanis / DIENA / 2009

YOUTUBE.COM
JEANNOUVEL.COM
OMA.EU
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Uzzīmē laiku!

Uzzināt, kā izmaiņas cilvēces pasaules uzskatā ietekmējušas apbūvēto vidi un arhitektūras stilus. Izprast,
kā vēsturiskas būves iecere īstenojusies, izmantojot noteiktā laikā pieejamos materiālus un konstrukcijas,
domāšanas veidu un zināšanas.

Īstenot ideju vēsturiskā domāšanas veidā
Skolēni sadalās grupās. Katra grupa izlozē kartīti ar noteikta laika apbūves stilam
raksturīgām būtiskām iezīmēm. Stila nosaukumu vēl neatklāj. Grupas analizē attēlu
un aprakstu, raugoties, kāda tolaik bijusi cilvēku pasaules uztvere, izmantojamie
materiāli un pieejamās konstrukcijas. Iejūtas cita laikmeta cilvēku lomās. Konsultējoties
ar skolotāju, vienojas, kādas funkcijas ēkai attēlotās un aprakstītās iezīmes būtu
piemērotas. Skicē idejas un izvēlas trāpīgākos materiālus no ierobežota klāsta. Maketē
telpisku kompozīciju no izlozētā arhitektūras stila elementiem. Izvairās no dekorēšanas.
Izpilda darba maketa stadijā. Nostiprina uz kartona pamatnes un pievieno kartīti.

P

Pauze
Analizēt arhitektūras atbilstību vēsturiskajam stilam
Skolotājs analizē katru skolēnu darbu ar atbilstošā arhitektūras stila slaidu fonā.
Salīdzina, vai izdevies tuvoties attiecīgā laika domāšanai, vai notverts laikmeta gars.
Parāda stilu vēstures laika līkni. Pastāsta par neostiliem un to rašanās iemesliem
katrā periodā.

METODE Renāte Pablaka, Agnese Lāce
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Īstenot ideju vēsturiskā domāšanas veidā
kartīšu izdruka

Jūs dzīvojat pasaulē, kura ir plakana un kuru tur trīs vaļi.
Ticat dieviem, kuriem piemīt cilvēku īpašības un kaislības, tie dzīvo kalnā.
Jūsu galvenā vērtība visās jomās — gan attiecībās ar līdzcilvēkiem, gan ar dieviem — ir harmonija un
līdzsvars, tā izprašanai un jēgai veltāt mākslu un filozofiju.
Celtniecībā izmantojat akmeni, marmoru un koku.
Ēku konstrukcijās izmantojat kolonnas un sijas, protat aprēķināt, cik tālu kolonnām jābūt citai no citas, lai
noturētu noteikta apjoma siju.

Jūs dzīvojat pasaulē, kura ir apaļa. Saule un pārējās planētas riņķo ap Zemi. Pavisam tuvu ir brīdis, kad
Koperniks lauzīs šo pārliecību, piedāvājot viedokli, ka Zeme riņķo ap Sauli, tāpat kā pārējās planētas.
Esat kristieši ,un baznīca jūsu dzīvē ieņem svarīgāku vietu nekā valsts.
Jūsu galvenā vērtība ir tiekšanās uz augšu, prom no Zemes smaguma un netīrības, vēlme būt tuvāk Dievam.
Veic pirmos zinātniskos atklājumus, rada optiskās lēcas, kompasu un šaujampulveri.
Celtniecībā izmantojat koku, akmeni un māla ķieģeļus.
Ēku konstrukcijās izmantojat kolonnas, sienas un velves, protat aprēķināt, cik tālu jāatrodas kolonnām vai
nesošam sienas fragmentam, lai uzceltu pēc iespējas augstāku sienu.
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Īstenot ideju vēsturiskā domāšanas veidā
kartīšu izdruka

Jūs dzīvojat pasaulē, kura ir apaļa un nebūt nav visuma centrs. Jau pirms labu laika Kopernikam izdevies
pierādīt, ka Zeme riņķo ap Sauli, tāpat kā pārējās planētas. Esat sapratuši, ka svarīgākais dzīvē ir pats
cilvēks un tikai tad Dievs.
Jūsu galvenā vērtība ir dzīvot dzīvi pēc iespējas pilnvērtīgāk, baudīt greznību un izsmalcinātību.
Celtniecībā izmantojat koku, akmeni un māla ķieģeļus.
Ēku konstrukcijās izmantojat kolonnas, sienas un velves, jums ir svarīgi radīt stabilas ēkas un interesē
konstruktīvos elementus padarīt skaistākus, jūs aizraujaties ar liektām līnijām, apļiem, elipsēm.
Dekoratīvie elementi ir svarīgāki par konstruktīvajiem.

Jūs dzīvojat pasaulē, kura ir apaļa. Zeme riņķo ap Sauli, ap Zemi riņķo Mēness, pārējās planētas arī riņķo ap
Sauli. Ir atklātas galaktikas, to visu pēta zinātnes novirziens — astronomija.
Esat sapratuši, ka cilvēku ir ļoti daudz.
Pēc rūpnieciskās revolūcijas lietas ražo fabrikās, un rūpniecība ir svarīga dzīves sastāvdaļa.
Zinātne pasaules izpratnē gūst pārsvaru pār reliģiju.
Jūsu galvenā vērtība ir ražot, nopelnīt un patērēt, bet ražošanas process ir svarīgāks un bieži interesantāks
kā patērēšanas. Lietas vēl ražo kvalitatīvas, liekot uzsvaru uz tehnoloģijas automatizāciju, nevis tikai izmaksu
optimizāciju un peļņu. Tās lieto ilgi, rūpīgi un saudzīgi.
Celtniecībā izmantotie materiāli dažādojas. Arvien tie ir koks, akmens un māla ķieģeļi. Izgudro betonu,
atklāj dzelzs iespējas, līdz ar to arī dzelzsbetonu.
Ēku konstrukcijās jūs izmantojat kolonnas, sienas un velves. To izmantošana kļuvusi daudzveidīgāka, un
jūs uzskatāt, ka ēkas ir mašīnas paredzētā pielietojuma izpildei. Dzīvojamā māja ir mašīna dzīvošanai,
rūpnīca — mašīna ražošanai.
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Analizēt arhitektūras atbilstību vēstures stilam / SENGRIEĶI
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Analizēt arhitektūras atbilstību vēstures stilam / GOTIKA
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Analizēt arhitektūras atbilstību vēstures stilam / BAROKS
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Analizēt arhitektūras atbilstību vēstures stilam / MODERNISMS
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Analizēt arhitektūras atbilstību vēstures stilam / P.M.Ē.
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Analizēt arhitektūras atbilstību vēstures stilam / M.Ē.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS
LIETDERĪBA
vajadzība
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ēku daļas

IZTURĪBA
konstrukcijas

SKAISTUMS
dekoratīvie elementi
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[Iz]Dzīvošana

Iegaumēt 3 arhitektūras pamatīpašības — izturība, lietderība un skaistums. Pievērsties funkcionālajai
īpašībai — lietderībai. Atgādināt par sasaisti ar divām pārējām. Noskaidrot, kā reģiona klimatiskie apstākļi
un būves funkcija ietekmē arhitektūras elementu, to formu un materiālu izvēli un kā arhitektūras elementi
atklāj būves izmantošanas veidu un nozīmi.

Iegaumēt 3 arhitektūras pamatīpašības
Gadsimtu pirms mūsu ēras dzīvojušais romiešu arhitekts, inženieris un zinātnieks
Vitrūvijs nosauca trīs arhitektūras pamatīpašības: izturība, lietderība, skaistums.
FIRMITAS UTILITAS VENUSTAS. Tās arvien ir aktuālas. Lietderība ir svarīga, jo nav
vajadzības stiprināt un izskaistināt neizmantojamu būvi.

Noskaidrot, kā izvēlas formu un materiālu būvei
Skolotājs diskutē ar skolēniem, kā tieši viena no 3 arhitektūras pamatīpašībām —
funkcionalitāte vai lietderība — nosaka būves formu un būvmateriālu izvēli, lai sniegtu
iemītniekam drošu patvērumu no dažādiem ārējiem apstākļiem konkrētajā būvvietā.
Piemēram, mongoļu jurtai ir puslodes forma, lai tā nesagāztos stepes vējos; tā ir
saliekama, jo to jāpārvieto; tā būvēta no koka, lopu ādām un vilnas auduma, jo tās
iemītnieki ir lopkopji.

Atmest lieko
Skolēni sadalās grupās. Katra izlozē pa vienai kārtij no četrām krāsām. Kāršu krāsa
apzīmē trīs izdzīvošanai derīgās komponentes un vienu nevajadzīgo. Dzeltenā
kārts — kustības virzienu būvē jeb funkciju. Sarkanā — apkārtējās vides draudus.
Zilā — kultūrvēsturisko kontekstu jeb vērtības. Zaļā — lieko, bez kā var izdzīvot. Taču
skolēniem to atšifrējumus neatklāj. Kāds ir kustības virziens ēkā? Kas ir vērtība? Kas
ir draudi? Kurš ir liekais elements? Konsultējoties ar skolotāju, grupa izmanto tikai
trīs svarīgākās no četrām komponentēm, kas palīdz izdzīvot. Piemēram, ja apmaldies
tuksnesī, vai mēģināsi iet vienā virzienā, vai meklēsi oāzi ar ēnu un ūdeni, vai lakosi
nagus? Visus ierobežojumus jāformulē vilinoši, lai šķietami neviens neliekas lieks.
Kārti, kas atzīta par lieku, atdod skolotājam.

EKONOMIKA

EKOLOĢIJA

SABIEDRĪBA
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Pauze
Rast risinājumu izdzīvošanai trīs ierobežojumos
Risina izdzīvošanas modeli atbilstoši atlikušajām kārtīm — trīs komponentēm. No
žurnālu izgriezumiem veido reklāmas kolāžu vīzijai par civilizācijas izdzīvošanu.
Piemēram, ja izlozēts kustības virziens uz priekšu, būve var būt peldbaseins, ja virziens
ir uz augšu — skatu tornis, ja uz leju — arhīvs vai kapi, ja pa apli — cirks vai velotreks,
ja zigzagā — muzejs vai lielveikals. Kultūrvēsturiskais konteksts var būt gan kopīgās
vērtības, gan individuālās vēlmes. Apkārtējās vides draudi — klimats, dabas resursu
izbeigšanās, savvaļas dzīvnieki vai kriminogēni kaimiņi. Liekais — pārspīlēta ilgmūžība,
formāls fen šui un citāda izrādīšanās.

Pamatot lieko
Katra grupa izrāda pārējiem savu vīziju civilizācijas izdzīvošanai. Skaidro trīs derīgo
komponenšu izvēli un pamato ceturtās — atmestās — nelietderību.

Pauze
Pārbaudīt risinājumu kārdinot
Atmestās kārtis — par liekām atzītās komponentes — sajauc un izlozē vēlreiz.
Konsultējoties ar skolotāju, grupa analizē un izvērtē savu vīziju ar jaunās ceturtās
komponentes kā atskaites kārts palīdzību. Papildina esošo vai izstrādā jaunu vīziju, vai
paliek pie sava. Skaidro papildinātās vai pārstrādātās vīzijas civilizācijas izdzīvošanai.

METODE Ilze Didrihsone, Ieva Skadiņa
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Noskaidrot, kā izvēlas formu un materiālu būvei / VIGVAMS

Indiāņu vigvams

Bifeļu ganāmpulks
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Noskaidrot, kā izvēlas formu un materiālu būvei / JURTA

Mongoļu jurta

Aitu ganāmpulks
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Noskaidrot, kā izvēlas formu un materiālu būvei / TELTS

Cirka teltis

Cilvēku ganāmpulks?

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / LIETDERĪBA / vajadzība
Atmest lieko
kāršu izdruka

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / LIETDERĪBA / vajadzība
Atmest lieko
kāršu izdruka
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VIGVAMS: Slieteņveidīga Ziemeļamerikas indiāņu būda. TEZAURS.LV Konusveida slieteņa būves tips izveidojās
18. gadsimtā, kad ieceļotāji no Eiropas sāka izspiest vietējos iedzīvotājus — indiāņu apačus, komančus un citas
ciltis — no viņu vēsturiski apdzīvotajām Ziemeļamerikas teritorijām un ieveda zirgus. Lai izdzīvotu, iezemiešiem bija
jāpamet iekoptas saimniecības un jāpāriet uz mednieku — klejotāju dzīvesveidu. Slieteni divi cilvēki var uzbūvēt divu
stundu laikā. Tam nav dekoru.
JURTA: Tjurku un mongoļu klejotājtautu pārvietojams mājoklis. TEZAURS.LV Dzīve jurtā rit pa apli — katram
segmentam apaļajā telpā ir sava funkcija. Puslodes forma — lai stepē izvietotajai būvei būtu mazāka vēja slodze
un mazāks risks sagāzties. Saliekama — lai sekotu ganāmpulkiem, kas savukārt seko barības resursiem. Funkciju
sadalījums apaļajā telpā atspoguļo mongoļu kosmogonisko pasaules uzskatu, kur katram dzimumam, paaudzei,
darbībai un lietai aplī ir sava īstā vieta attiecībā pret debespusēm. Klejošana līdzi lopiem un dzīve kopā ar tiem ir
tūkstošgadīga tradīcija — pamats katra mongoļa saimnieciskajam modelim un nacionālajai identitātei.
Funkcionālās zonas jurtā:
Ziemeļi — sakrālais. Zodiaka aplī zīme — pele — laime. Vieta mājas sargu un ģimenes altāriem, no koka izgrebtām
vīriešu un sieviešu figūriņām.
Dienvidi — saimnieciskais. Ieeja, slieksnis — ļaunie gari paliek ārā, labie — iekšā.
Rietumi — vīriešiem — suns, mednieks. Vieta lopkopības rīkiem un ieročiem.
Austrumi — sievietēm — čūska, pūķis. Vieta ūdens krājumiem, vērsis — pārtika, aita, zaķis — jaundzimušie jēri, bērni.
Centrs — uguns vieta, jumtā dūmu izvads un gaismas lūka. Ap to vertikālie balsti — saikne starp debesīm un zemi,
pagātni un nākotni.
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Noskaidrot, kā izvēlas formu un materiālu būvei

VIGVAMS

JAUTĀJUMS

ATBILDE

Kāpēc būvei šāda forma?

Telts. Viegli nojaucama un uzceļama no jauna.
Labi turas kopā.

Kāpēc būvei jābūt uzceļamai un nojaucamai?

Indiāņi pārvietojas, sekojot bizonu bariem.

Kāpēc indiāņi seko bizoniem?

Izdzīvošanas avots. Bizonu gaļu izmanto pārtikā, no kauliem
gatavo ēdamrīkus, no ādām — apģērbu un vigvamus.

Kāpēc bizoni pārvietojas?

Izvairās no ienaidniekiem.

No kāda materiāla būvēts vigvams? Kāpēc?

No koka un bizonu ādām, jo tie ir viegli pieejami.
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Noskaidrot, kā izvēlas formu un materiālu būvei

JURTA

JAUTĀJUMS

ATBILDE

Kāpēc būvei šāda forma?

Telts. Viegli nojaucama un uzceļama no jauna. Stiprā vējā
nesagāžas.

Kāpēc būvei jābūt uzceļamai un nojaucamai?

Mongoļi pārvietojas, sekojot zirgu, jaku, kamieļu, kazu vai
aitu ganāmpulkiem.

Kāpēc lopu ganāmpulki pārvietojas?

Noēd zāli vienās ganībās un dodas uz citām. Stepē ir skarbas
ziemas, tad vecos lopus nokauj vai pārdod, bet jaunie dzīvo
jurtā kopā ar cilvēkiem.

No kāda materiāla būvēta jurta? Kāpēc?

No koka, lopu ādām un vilnas auduma, jo tie ir viegli pieejami.

Vai senie mongoļi varētu dzīvot daudzstāvu
mājas dzīvokļos saskaņā ar tradicionālo
dzīvesveidu?

Nē, jo nav iespējams klejot līdzi ganāmpulkiem.

Kāpēc vajadzīgi dekori uz jurtas sienām?

Skaisti. Atbaida ļaunos garus, liecina par iedzīvotāju gaumi un
materiālo stāvokli.

Vai mongoļu ģimene izdzīvotu nedekorētā
jurtā?

Jā.

Kāpēc mongoļu dzīve jurtā rit pa apli?

Ja bieži pārvācas, ar laiku izveidojas ērta sistēma, kā sakārtot
mantas, lai var atrast. Joks.
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Noskaidrot, kā izvēlas formu un materiālu būvei

TELTS

JAUTĀJUMS

ATBILDE

Kam seko cirks?

Skatītājiem un viņu naudai. Vēsturiski cirks arī ir ceļojoša telts.

Kāpēc būve ir krāsaina un dekorēta?

Torņi un spilgtās krāsas piesaista uzmanību.

Kāpēc būves plāns ir aplis?

Lai visi skatītāji vienlīdz labi redzētu arēnu.

Kāpēc arēna ir apaļa un segta ar kupolu?

Lai mākslinieki un dzīvnieki varētu sevi izrādīt no visām pusēm.

Kāds ir dzīvnieku kustības virziens arēnā?

Pa apli.

Kāpēc mūsdienās reti kurš cirks ceļo?

Lielās pilsētās ir daudz iedzīvotāju, visi vienā reizē neietilpst
cirkā, tādēļ nodrošināts regulārs skatītāju un naudas
pieplūdums.
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Mana māja

Zināt, ka apbūvētajā vidē svarīga ir samērojamība, lai cilvēki justos ērti. Veidot privāto telpu, samērojot
indivīda izmēru ar mājokļa mērogu. Atraisīt fantāziju neparastākai iedzīvei starp vēlmēm un iespējām.

Organizēt ērtības
Skolotājs īsi izstāsta, kā organizēti un kompakti iekārtot ērtu mājokli ierobežotā
kvadratūrā ar transformējamām, saliekamām vai moduļu mēbelēm, kur itin visam ir sava
vieta. Vai var dzīvot konteinerā? Vai uz mēbelētas salas? Visi noskatās divas filmiņas. Par
daudzfunkcionālu dzīvi astoņos kvadrātmetros Parīzē — MINIATŪRS DZĪVOKLIS. Par
nelielu, taču vairākstāvu ģimenes māju Londonā — VARAVĪKSNES NAMS.

Fantazēt māju sev
Skolēni strādā pa vienam. Katram iedod viņa paša mazo kopiju — avatāru —, kas
iepriekš izgatavots, uz putukartona uzlīmējot skolnieka fotogrāfiju visā augumā
un izgriežot pa kontūru. Izdala visiem vienāda daudzuma pamatmateriālu un
palīgmateriāla komplektus. Fantazē, plāno un skicē mājokli sev, kādā vislabprātāk
uzturētos un aicinātu ciemos draugus. Mājoklī obligāti jābūt vietām, kur gulēt,
mācīties, glabāt mantas un nodoties savām interesēm. Tualete, vannas istaba un
virtuve nav obligātas, ja vien kāda no tām nav būtiska hobija komponente. Mīli
sportot, gleznot, turēt mājdzīvnieku vai kopt augus? Vai hobijam nepieciešams īpašs
aprīkojums? Tas var veidot mājokļa galveno ideju. Piemēram, viesistaba ar basketbola
grozu vai tenisa tīklu, peldbaseins uz jumta vai šūpuļtīkls no balkona, stiklots lifts cauri
akvārijam vai starpsienu labirints kaķītim.

Pauze

S
F1

F2
X skolēnu
avatāri
X komplekti
pamat materiāls:
putukartons
20X20CM
balts
kartons
A4
palīgmateriāls:
krāsu papīrs
10X10CM
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Modelēt māju sev
Izmēģina tehnikas, kā izmantot iedoto materiālu mājokļa modelēšanai, samērojot skici
ar sava avatāra mērogu. Modelē vienstāvu mājokli vai, vēlamāk, vairākos stāvos. No
pamatmateriāla — putukartona — piegriež grīdu un griestu laukumus gan tikai pirmā,
gan otrā, gan pat trešā stāva plānojumam, cik izplānoti projektā. No plānā kartona
gatavo sienas, vertikālās komunikācijas jeb kāpnes, liftu, slidkalniņu vai nošļūcamo
stieni un arī mēbeles, iespējams, transformējamas. Palīgmateriālu paredz krāsainam
akcentam — iekārtojuma detaļai, dizaina priekšmetam vai dekoram.

Pauze
Maketēt savu māju
Ievēro ieteikumus veiklākai maketēšanai. Plāno kartonu ērti locīt, ja ārējo locījuma malu
viegli iegriež ar nazi. Ja putukartonā iegriež vadziņu, tajā plāno kartonu var stiprināt, to
iespraužot vai iebīdot. Kad izdomāts starpsienu augstums, izgriež paredzētā platuma
kartona strēmeli, uz tās zīmē durvis vai logus, tad izgriež un tikai tad nostiprina pašu
starpsienu. Krāsaino papīru var dalīt vairākos gabaliņos. Izpilda darba maketa stadijā.
Katrs skolnieks iepazīstina ar sava mājokļa ideju, pamatojot plānojuma atbilstību
sevis paša vēlmēm. Vairāk vizuālo piemēru jeb foto recepti nodarbībai skaties teorijas
pielikuma saitē 16. FEBRUĀRIS / 17. FEBRUĀRIS / 24. APRĪLIS.

METODE Ieva Skadiņa, Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna

T
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Organizēt ērtības / SALIEKOT

Designasyl / Stay At My Home
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Organizēt ērtības / TRANSFORMĒJOT

Boxetti / Home in a Box
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Organizēt ērtības / TRANSFORMĒJOT

Boxetti / Home in a Box
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Organizēt ērtības / SALIEKOT / TRANSFORMĒJOT

Nils Holger Moorman / Storage System Kitchenette
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Organizēt ērtības / MODULĒJOT

Studio Lawrence / Life Size Tetris
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Maketēt savu māju

16. FEBRUĀRIS
17. FEBRUĀRIS
24. APRĪLIS

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / LIETDERĪBA / ēku daļas

Torņu spēles

Uzzināt, no kā sastāv būves. Apgūt ēku daļas — savstarpēji saistīto elementu grupas, kas veido būvobjekta
veselumu, tāpat kā cilvēks ir vienots ķermenis ar galvu, kājām un rokām. Izpētīt kāpnes kā daudzfunkcionālu
ēkas sastāvdaļu.

Saskatīt ēku daļas
Skolēniem izdala katram divas papīra strēmeles. Pirmās augšmalā ikviens pēc
pazīstamās viesību spēles noteikumiem uzzīmē cilvēka galvu, aizloka un padod tālāk.
Nākamais uzzīmē rumpi, aizloka un padod tālāk. Vēl nākamais uzzīmē kājas, atloka
un apskatās, kas sanācis. Otras papīra strēmeles augšmalā katrs uzzīmē ēkas jumtu,
aizloka un padod tālāk. Nākamais uzzīmē fasādi, aizloka un padod tālāk. Vēl nākamais
uzzīmē ēkas teritorijas labiekārtojumu, atloka un apskatās, kas sanācis. Visi kopā
apskata zīmējumus. Analizē, no kā zīmētās būves sastāv, kas ir un kas nav ēku daļas,
kas parādās un kas neparādās.

Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu
Skolotājs komentē slaidus ar Saldus mūzikas un mākslas skolas piemēru. Kas ir ēku
daļas? Kā tās parādās iekštelpā un ārtelpā, kā nodrošina ēkas funkciju vai veido
vizuālo tēlu? Vai ir ēku daļas, bez kurām var iztikt? Vai viena ēkas daļa var pildīt citas
daļas funkciju? Izdala katram pa kartītei ar shematisku ēkas daļu atšifrējumu. Skolēni
sauc tajās redzamās un neredzamās ēku daļas, to funkcionālās un vizuālās nozīmes.
Skolotājs sīkāk izskaidro, kas ir vertikālās komunikācijas — kāpnes, lifti, eskalatori,
pandusi — un kuras no tām ir daudzfunkcionālas. Kāpnes kā ēkas daļa, kas pilda arī
citu daļu funkciju. Kāpņu emocionālais vēstījums — ceļš augšup un lejup. Kāpnes
kā pilsētu — daudzstāvu ēku — daļa. Kāpnes kā funkcionāls elements, kurš kalpo
arī par dizaina objektu — interjera galveno akcentu, vai top par mēbeli, piemēram,
krēslu vai plauktu. Kāpnes, kas veido sienas un telpu, pat visu ēku vai tās teritorijas
labiekārtojumu. Kā izskatās ēka, ja kāpnes kļūst par tās nozīmīgāko daļu?

Pauze
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P

skiču papīra
strēmeles
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Plānot ēku ap vertikālajām komunikācijām
Skolēni sadalās pa pāriem vai pa vienam. Izdala katram vienu papīra kodolu, ap kuru
būvēt ēku, kam galvenais elements ir kāpnes. Ar diviem kauliņiem katrs uzmet ciparu
projekta stāvu skaitam. Konsultējoties ar skolotāju, izvēlas mērogu un dalījumu stāvos,
lai noteiktu kāpņu detalizāciju maketā. Ja deviņi stāvi, tad to dalījums sīks, mērogs —
liels. Tātad kāpnes vai panduss nav detalizēti. Ja trīs stāvi, tad to dalījums rets,
mērogs — mazs. Tātad kāpņu dizainā redzami pakāpieni. Skicē idejas ēkas vizuālajam
tēlam. Tam var būt noteikta funkcija, tas var būt skulpturāls apjoms vai skatu tornis.

X papīra
dvieļu
kodoli
X kartona
pamatnes
300X300
X5MM
2 metamie
kauliņi

Pauze
Maketēt torni
Pēc skices modelē ēku — torni, kurā izceļ vertikālās komunikācijas telpisko risinājumu.
Attēlo tās funkcionālo un vizuālo nozīmi. Pārdomā torņa izvietojumu kvadrātveida
zemesgabala labiekārtojumā. Modeli nostiprina uz kartona pamatnes. Izpilda darba
maketa stadijā. Īsi apraksta izcelto risinājumu, pamato tēlu un tehniku, piemin izlozēto
ierobežojumu — stāvu skaitu.
METODE Nora Saulespurēna

dažāda
biezuma
balts, brūns,
melns papīrs,
kartons un
putukartons
dažādi koka
moduļu
elementi —
zobu
bakstāmie,
irbulīši, iesmi
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / ĀRTELPA

JUMTS

AILES
ēkas logs

ĀRTELPA ĒKĀ
terase

ĀRSIENA

PAMATI

redzamā daļa — ēkas cokols

MADE / Saldus mūzikas un mākslas skola Latvijā

ĀRTELPA AP ĒKU
ēkas labiekārtojums

AILES
ēkas
ārdurvis
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / IEKŠTELPA

PĀRSEGUMS
griesti

ĒKAS INŽENIERTĪKLI
ugunsdrošības signalizācija

ĒKAS INŽENIERTĪKLI
elektroinstalācija

AILES
ēkas iekšdurvis
bīdāma starpsiena

AILES
ēkas logs

PĀRSEGUMS
grīda

MADE / Saldus mūzikas un mākslas skola Latvijā
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / KĀPNES

PĀRSEGUMS
griesti

ĒKAS INŽENIERTĪKLI
elektroinstalācija

ĒKAS INŽENIERTĪKLI
ventilācija
AILES
ēkas iekšdurvis
VERTIKĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS
ēkas kāpnes
PĀRSEGUMS

grīda

MADE / Saldus mūzikas un mākslas skola Latvijā
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / MODELIS

Ludwig Mies van der Rohe / Brīvdienu māja ASV
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / EFEKTI

Maurits Cornelis Escher / Relativitāte

Bezgalība vītņu kāpnēs
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / KUSTĪBA

Paulo Coelho / Bailes kļūdīties

Giovanni Battista Piranesi / Iztēles cietums
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Sandžiminjāno Itālijā

Ņujorka ASV
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Andrew McConnell / Skriemeļu kāpnes

Francesco Librizzi / Dzīvoklis Sicīlijā
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / MĒBELE

Mark Reigelman / Kāpņu skvērs ASV

Anders & Rickard Rotstein / Bērnudārzs Zviedrijā
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ARKITEMA / Skola Dānijā
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / ĀRTELPA

3XN / Kultūras centrs Norvēģijā

ATELIERS O-S / Kultūras centrs Francijā
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / ĒKA

Frank Loyd Wright / Gugenheima muzejs ASV
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / TRIKS

Olafur Eliasson / Skulptūra Vācijā

07BEACH / Kāpnes mājdzīvniekam
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu / KODOLS

Architektur & Landschaft / Skatu tornis Vācijā

MAISON CITROHAN
Le Corbusier

var būt arī terase vai
lodžija

ĀRTELPA ĒKĀ
BALKONS

ēkas kāpnes

VERTIKĀLĀS
KOMUNIKĀCIJAS

ēkas ārdurvis

AILES

redzama grīdas
daļa

PĀRSEGUMS

šajā gad. apkure
— kamīns

ĒKAS INŽENIERTĪKLI

ēkas iekšdurvis

AILES

ĒKU DAĻAS

redzamā daļa
— ēkas cokols

PAMATI

ēkas
labiekārtojums

ĀRTELPA
AP ĒKU

ēkas nesošais
karkass

KOLONNAS

ēkas grīda
un griesti

PĀRSEGUMS

šajā gad. apkure
— kamīns

ĒKAS
INŽENIERTĪKLI

ēkas panduss

VERTIKĀLĀS
KOMUNIKĀCIJAS

var būt nesošas
un nenesošas

ĀRSIENAS

ēkas logi

AILES

var būt nesošas
un nenesošas

IEKŠSIENAS

nav attēlots

JUMTS
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Analizēt ēku daļas, īpaši kāpnes, to pielietojumu

kartīšu izdruka

Le Corbusier / Mašīna dzīvošanai Vācijā
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Ēku daļas atspoguļo gan būves funkcionālo nozīmi, gan veido tās konstruktīvo sistēmu un vizuālo tēlu. Ēku
daļas nav atsevišķas detaļas vai elementi, bet ir savstarpēji saistītu elementu grupas, no kurām sastāv būves.
Piemēram, viena kolonna ir ēkas elements, visas kolonnas kopā ir ēkas daļa — nesoša konstrukcija, kas
nodrošina būves izturību. Ēku daļas var būt gan nesošas, gan nenesošas, gan pašnesošas. Nesošās ēku daļas
nodrošina būves izturību un pārnes uz pamatiem slodzes no tās lietošanas un ārējiem spēkiem. Piemēram,
kolonnas. Norobežojošās ēku daļas aizsargā būves no vides ārējās iedarbības, pārdala telpas, uztur siltumu,
aiztur skaņu, regulē gaismu. Piemēram, starpsienas vai logi. Pašnesošas ēku daļas notur tikai uz tām
pārnesto slodzi. Piemēram, kāpnes.
Ēku daļas:
• pamati
• sienas — iekšsienas, ārsienas, nesošās un nenesošās sienas
• kolonnas
• pārsegumi — vizuāli telpā redzami kā grīdas un griesti
• jumti
• ailes — logu un durvju
• vertikālās komunikācijas — kāpnes, lifti, eskalatori, pandusi
• inženiertīkli — elektroapgāde, apkures sistēma, ūdensvads, kanalizācija, ventilācija un citi, arī skursteņi
• ārtelpa ap ēku — labiekārtojums
• ārtelpa ēkā — balkoni, lodžijas, terases
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Ēku var pielīdzināt cilvēkam, kam arī ir ķermeņa daļas — galva, kakls, rumpis, rokas un kājas. Ēka ir cilvēka
ķermenim atbilstošs mehānisms ar konstrukciju skeletu, ūdensriti, elpošanas vadiem, strāvas sistēmu un
apdares ādu. Ēkas kauli ir kolonnas, sienas, pārsegumi un pamati, elpvadu, asinsvadu un nervu sistēmas —
inženiertīkli. Tai ir acis kā logi un mute kā durvis. Ēka visupirms ir pajumte, kas sargā no atmosfēras
nokrišņiem un temperatūras svārstībām. Alu cilvēkam bija tikai apmetnis. Mūsdienu cilvēkam ir mētelis ar
fasonu. Vesels un vieds cilvēks augumam un gadalaikam piemērotā un kvalitatīvā apģērbā ir pielīdzināms
arhitektūrai. Tomēr ēka atšķiras no cilvēka ķermeņa ar to, ka tai ir bezgalīgi daudz improvizācijas iespēju.
Cilvēkam ir grūti dzīvot bez kādas no ķermeņa daļām un gandrīz neiespējami vienu aizstāt ar otru. Cilvēks
var izdzīvot bez kājām vai bez rokām, taču bez galvas... Vai ēka var iztikt bez jumta? Ēkas jumts var būt siena.
Vairākas no ēku daļām var funkcionēt kā citas daļas, dažu daļu ēkā var nebūt vispār. Piemēram, atbilstoši
funkcijai ēka var sastāvēt no pārsegumiem un kolonnām, kur sienas ir tikai stiklojums jeb logu plaknes. Viena
no interesantākajām ēku daļām ir kāpnes. Jo tās ir daudzfunkcionālas un daudzējādi neparasti risināmas.
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Saskatīt ēku daļas

Maurits Cornelis Escher / Relativitāte

EFEKTI

Bezgalība vītņu kāpnēs
Kāpnes kā ēku daļa sāktas būvēt sešus gadu tūkstošus pirms mūsu ēras. Visos laikos tās atspoguļojušas gan
cilvēka prasmes, gan laikmeta garu un simbolus. Kāpnes kā radošās izpētes objekts interesē ne tikai arhitektus.
Jo tās nav horizontālas, vertikālas vai apaļas, kādas ir tipiskas cilvēku radītas funkcionālās struktūras. Tās ir slīpas,
līdz ar to — dinamiskas un kustību veicinošas. Kāpnes var radīt bezgalības sajūtu, var būt pārbaudījums pirms
sasniedzamā mērķa.
Paulo Coelho / Bailes kļūdīties

KUSTĪBA

Giovanni Battista Piranesi / Iztēles cietums
Kāpnes ir galvenais līdzeklis cilvēka tikšanai augšup, jo savieno ēkas stāvus pa vertikāli. Tāpēc kāpnes dēvē par
vertikālo komunikāciju. Tā sauc arī citas ēku daļas, kuras paredzētas būves stāvu savienošanai — pandusus, liftus
un eskalatorus. Kāpnēm ir vairāki tipi — vītņu kāpnes, grieztas kāpnes, taisnas kāpnes — ar vienu vai vairākiem
laidiem. Kāpnes ved kāpēju tuvāk debesīm — arvien augstāk un augstāk. Pa tām var nokļūt arī pazemē, kāpnes
var būt noslēpumainas, labirintam līdzīgas, nezināmas un briesmīgas.
Sandžiminjāno Itālijā
PILSĒTAS

Ņujorka ASV
Pilsētas sastāv no kāpnēm. Ja ēkām pilsētā pazustu norobežojošās sienas, cilvēki redzētu to pārsegumus un
kāpnes kā galvenos kodolus. Kāpnes ir ļoti nozīmīga daudzstāvu ēku daļa, un tām jābūt maksimāli ērtām —
cilvēka izmēram atbilstošām jeb ergonomiskām un drošām, lai ugunsgrēka gadījumā varētu paspēt ēku pamest.
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Saskatīt ēku daļas

Andrew McConnell / Skriemeļu kāpnes
SKULPTŪRA

Francesco Librizzi / Dzīvoklis Sicīlijā
Kāpnes ir nerimstošas iedvesmas objekts arhitektiem un dizaineriem, jo tās pat vienkāršākajā izpildījumā ir
skaistas, taču — piešķirot tām netipisku formu, materiālu vai krāsu, — kļūst par telpas galveno akcentu. Kāpņu
dizainu ierobežo to noturība, drošība un izmēru atbilstība kāpējam — cilvēkam. Kāpnes aizņem daudz vietas, tās
ir labi pamanāmas, un to vizuālais tēls ietekmē visu telpu. Pieskaņojoties telpas funkcijai un stilam, kāpnes veido
taisnos leņķos vai plūdlīnijās.
Mark Reigelman / Kāpņu skvērs ASV
MĒBELE

Anders & Rickard Rotstein / Bērnudārzs Zviedrijā
Lielu telpas daļu aizņemošās kāpnes var risināt kā daudzfunkcionālu elementu — paralēli kāpšanai izmantot kā
mēbeli sēdēšanai vai mantu glabāšanai.

IEKŠTELPA

ARKITEMA / Skola Dānijā
Kāpnes var risināt kā atsevišķu telpu, kuras griestus veido pakāpieni, un pašus pakāpienus izmantot arī
citām nodarbēm.
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3XN / Kultūras centrs Norvēģijā
ĀRTELPA

ATELIERS O-S / Kultūras centrs Francijā
Kāpnes nebeidzas ēkas iekštelpā, tās turpinās ārtelpā. Teritorijas labiekārtojuma dizainā ar kāpnēm var pārvarēt
kalnus un lejas, tās var izmantot kā brīvdabas estrādi, amfiteātri vai citu izklaides un atpūtas vietu.

ĒKA

Frank Loyd Wright / Gugenheima muzejs ASV
Kāpnes vai panduss var arhitektu rosināt veidot ēku, kuras galvenā izteiksme ir tieši dinamiskais virziens.
Piemēram, fasādi Gugenheima muzeja ēkai ASV Frenks Loids Raits risinājis kā uz augšu atvērtu spirāli, kuras
iekštelpā izbūvēts apļojošs panduss, kas izstāžu apmeklētājus ved augšup un augšup.

Olafur Eliasson / Skulptūra Vācijā

TRIKS

07BEACH / Kāpnes mājdzīvniekam
Mākslinieki kāpnes padara pat par skulptūrām, kuras cilvēku pārsteidz ar nefunkcionālu, taču skaistu un
stereotipus mainošu vizuālo risinājumu. Viens no stereotipiem paredz visiem vienādus pakāpienus. Pierastie
kāpņu augstumi der tikai pieaugušam cilvēkam un viņa augumam, pakāpieni — solim. Bērniem, dzīvniekiem vai
citplanētiešiem tie nav ērti. Tos jāpārprojektē.
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KODOLS

Architektur & Landschaft / Skatu tornis Vācijā

YOUTUBE.COM
WIKIARQUITECTURA.COM

Kāpnes ir obligāta ēkas daļa, ja tās augstums ir lielāks par vienu stāvu. Arhitekts izvēlas, cik nozīmīgu lomu
tām piešķirt ēkas daļu mijiedarbībā un koptēla izveidē. Var kāpnes plānot kā svarīgāko, vizuāli spēcīgāko un
redzamāko ēkas daļu.
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Terminators

Iegaumēt 3 arhitektūras pamatīpašības — izturība, lietderība un skaistums. Izskatīt konstruktīvo īpašību
— izturību. Atgādināt par sasaisti ar pārējām divām. Noskaidrot, kā cilvēces tehnoloģiskās domas attīstību
ietekmē cilvēka vajadzības, būvvietas noteiktie dabas apstākļi un būvniecībai pieejamie materiāli. Uzzināt,
ka arhitektūras izturība saistās ar materiālu īpatnībām un konstrukciju noturību. Izprast, kā būvnoteikumi
ietekmē konstruktīvās sistēmas izvēli būvei.
Iegaumēt 3 arhitektūras pamatīpašības
Gadsimtu pirms mūsu ēras dzīvojušais romiešu arhitekts, inženieris un zinātnieks
Vitrūvijs nosauca 3 arhitektūras pamatīpašības: izturība, lietderība, skaistums.
FIRMITAS UTILITAS VENUSTAS. Tās arvien ir aktuālas. Izturība ir svarīga, jo nestabila
vai pat brūkoša būve nav pievilcīga un to negribas lietot.

Noskaidrot, kas attīsta tehnisko domu
Skolēni sadalās pa pāriem. Katram pārim izdala kartītes ar materiālu attēliem. Visi
kopā diskutē, atbildot uz skolotāja jautājumiem:
Kādu mitekli var uzcelt no viena veida materiāliem?
Kā pietrūkst, lai realizētu ieceri?
Kā materiālu un konstrukciju ietekmē dabas stihijas un mitekļa novietnes apstākļi,
kādas ir materiālu un konstrukciju stiprās un vājās puses, kādi trūkumi ir
konkrētajām konstrukcijām?
Kā vajadzības ietekmē šo konstrukciju?
Piemēram, kaulus var sastutēt, bet nav ar ko sasiet, zemē var rakt alu, bet nav
lāpstas. Secina, ka no viena veida materiāla mitekli uzbūvēt ir gandrīz neiespējami,
nepieciešami papildu materiāli un instrumenti. Iepazīstot materiālu īpašības, rodas
nepieciešamība tos apstrādāt un apstrādei pielietot pilnveidotus instrumentus.
Piemēram, cilvēks iemācās sašķelt lielus akmens bluķus, izdomā, kā tos pārvietot.
Sākotnēji māla klucīšus izkaltē saulē, vēlāk apdedzina ķieģeļus. Iepazinis materiālu
īpašības un meklēdams patvērumu, cilvēks atrod jaunas konstruktīvās sistēmas, un
cilvēces tehniskā domāšana progresē.

EKONOMIKA

EKOLOĢIJA

SABIEDRĪBA

P
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību
BALSTI UN SIJAS: Balsta lineālu uz divām rokām, tam vidū uzliek priekšmetu. Smaguma
ietekmē lineāls izlieksies. Mēģina liekt gan plastmasas, gan metāla lineālus. Metāls šķiet
izturīgāks. Liecot plastmasu, ir bažas, ka lineāls neizturēs lielu slodzi un salūzīs.
Saliec garenu dzēšgumiju. Tās ārējā mala pastiepjas, bet iekšmala saspiežas. Tāpat
spēki spriego siju. Kā to samazināt? Jānovieto balsti tuvāk cits citam vai jāpalielina sijas
biezums. Salīdzina ēģiptiešu smilšakmens un sengrieķu marmora tempļus. Konstatē
attiecīgi nospiedošu un vieglu sajūtu. Apskata Partenona plānu. Kāds ir lielākais
sengrieķu tempļa trūkums? Tas ir mazietilpīgs!
ARKA: Saliec lineālu tā, lai veidojas arka. Mēģina palaist rokas brīvāk, lineāls tiecas
iztaisnoties, jo arkas pamatos rodas horizontālā balstbīde. Mēģina slogot lineāla arku.
Lai noturētu lineāla galus, nepieciešama lielāka pretestība. Kāda konstrukcija var
noturēt arkas pamatos radušos spēkus? Biezas un zemas sienas. Uz arkas kā nesošās
konstrukcijas var balstīt citas konstrukcijas.
Papīra strēmeli izliec. Strēmeles platumu saloka uz pusēm un vēlreiz izliec, veidojas
lokveida arka. Tādas arkas pamatos samazinās horizontālā balstbīde. Kāds no tā
ieguvums? Var samazināt sienas biezumu un izbūvēt lielākas logu ailas.
VILTUS ARKA: No klucīšiem, liekot tos citu uz cita ar pārkari, izveido arku.
KONTRFORSI UN ARKBUTĀNI: Pāris sadodas rokās un attēlo lokveida arku. Divi citi
skolēni nostājas viņiem aiz muguras. Neatlaižot rokas, pāris izliec muguras uz ārpusi.
Aizmugurē stāvošie ar rokām atspiežas pret biedru mugurām, neļaujot tām izliekties.
VELVE: Vairāki pāri, kas sadevušies virs galvas saliektās rokās, sastājas tunelī cits aiz cita
— veidojas cilindriska velve.
KUPOLS: Divi skolēni nostājas viens otram pretī un sadevušies virs galvas saliektās
rokās, veidojas arka. Sadotās rokas ir slēgakmens. Ja aplī sastājas pieci, seši skolēni un
sadodas paceltās rokās, veidojas kupols.

Pauze

S

T

plastmasas
un metāla
lineāli,
garena
dzēšgumija,
papīra
strēmeles
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Izvēlēties konstruktīvo sistēmu pēc funkcijas un nosacījumiem
Kas ir terminators? Robeža starp debesu ķermeņa apgaismoto [dienas] un
neapgaismoto [nakts] daļu. Vārds cēlies no latīņu vārda terminare, kas nozīmē —
ierobežot. Debesu ķermenim rotējot ap Sauli, terminators pārvietojas attiecībā pret
tā virsmu. Uz planētas Zemes tas izpaužas kā saullēkts vienā puslodē un saulriets
otrā. Arī uz Mēness diska terminators atdala apgaismoto pusi no neapgaismotās. Pret
Zemi vienmēr ir pavērsta tikai viena un tā pati Mēness puslode — otra nav redzama,
jo Mēness apgriešanās laiks ap savu asi ir vienāds ar apriņķošanas laiku apkārt
Zemeslodei. Raugoties no Zemes, šķiet, ka Mēnesim ir gan tumšā, gan gaišā puse, taču
tā tas nav — abas puses saņem vienlīdz daudz Saules gaismas, jo Zeme rotē ap Sauli,
bet Mēness — ap Zemi.
Kāda būtu dzīve uz planētas, kas negriežas ap savu asi? Iedzīvotāji grupējas gar
terminatoru. Valda nevienlīdzīgi apstākļi, jo vieni dzīvo mūžīgā tumsā, otri —
mūžīgā gaismā! Likums nosaka, ka zemesgabalus nedrīkst apvienot. Būvējot ēkas,
balstīties drīkst tikai uz savas zemes, toties likums neaizliedz konstrukciju iestiept
pāri terminatoram pretējā gruntsgabalā. Iedzīvotāji sadarbojas, lai nodrošinātu katrs
savas vajadzības abpus terminatoram. Skicē ieceres. Pielaiko tām iepriekš iepazītās
konstruktīvās sistēmas.

Pauze
Maketēt skaistu, lietderīgu un noturīgu konstrukciju
Katram skolēnu pārim izdala vienu komplektu divkrāsainā kartona — baltu un melnu
— divdaļīgajai pamatnei. Katrs izdomā savu leģendu, kādas vajadzības viņš grib
nodrošināt pretējā pusē. Piemēram, gaišās puses iedzīvotājs vēlas vērot zvaigznes,
tumšās puses iedzīvotājs — audzēt dilles. Abi viens otram pretim maketē būvi no
papīra, kas atbilst katra pamatnes krāsai. Svarīgi sadarboties — ievērot vienam
otra vajadzības, neradot kaitējošus šķēršļus un netraucējot iestiepties pretējā pusē.
Nedrīkst balstīties uz otras krāsas pamatnes laukuma, nedrīkst balstīties uz pretējās
puses konstrukcijām pat ar kaimiņa piekrišanu. Maketē noturīgu kompozīciju no
konstrukciju elementiem. Ievēro arī pārējās divas arhitektūras pamatīpašības. Izvairās no
dekorēšanas. Izpilda darba maketa stadijā.
METODE Ilze Didrihsone

X
putukartona
loksnes
A3X5MM
puse baltas
puse melnas
balta un
melna
vatmana
papīra
atgriezumi
skavotāji
abpusējās
līmlentes
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Noskaidrot, kas attīsta tehnisko domu
kartīšu izdruka

ādas

akmeņi

kauli

liānas

māli

salmi

zari

zeme
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / BALSTI UN SIJAS

Luksoras templis Ēģiptē

Zeva templis Grieķijā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / BALSTI UN SIJAS

Atēnu Partenons Grieķijā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / ARKA / VILTUS

Dabiskā klinšu arka ASV

Muitnīca Izraēlā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / AKMENS ARKA / SLĒGAKMENS

Akmens tilts Īrijā

Tilta slēgakmens Anglijā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / MŪRA ARKA / CILINDRISKĀ VELVE

Mūra pilsdrupas ASV

Tateva klosteris Armēnijā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / JOSLU KUPOLS / KUPOLS

Atreja kapenes Grieķijā

Romas Panteons Itālijā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / POLIGONĀLA VELVE

Florences katedrāle Itālijā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / KRUSTA VELVE

Daugavpils cietoksnis Latvijā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / BURU VELVE

Gereona bazilika Vācijā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / KUPOLS VIRS BURĀM

Sofijas katedrāle Turcijā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / GOTISKAIS KARKASS

Bovē katedrāle Francijā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / DZELZSBETONS / ČAULAS

Dubultu stacija Latvijā

Misūri botāniskais dārzs ASV
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību / KOPNES / VANTIS

Dzelzs tilts Rīgā

Vanšu tilts Rīgā
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Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību

KONSTRUKTĪVĀS SISTĒMAS

NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS
Statiski mijiedarbojoties, iztur slodzi un nodrošina izturību. Pārējās konstrukcijas sauc par norobežojošām jeb
pašnesošām. Katra konstruktīvā sistēma sastāv no pārsegumiem un balstiem. Balsta konstrukcijas ir pamati,
sienas, statņi, kolonnas. Pārsegumi — sijas un velves jeb izliektas formas pārsegumi. Katram būvniecībā pielietotajam materiālam jābūt izturīgam — jāiztur noteikta slodze. To neizturot, būvmateriāls sabrūk. Ir divu veidu
slogojumi — stiepe un liece. Vieni materiāli ir izturīgi, ja tos stiepj, bet nepieļauj, ka tos pārāk daudz liec.

BALSTI UN SIJAS

Luksoras templis Ēģiptē / Zeva templis Grieķijā
Vissenākā un vienkāršākā konstruktīvā sistēma, kad divi vertikālie elementi balsta uz tiem novietotu trešo —
horizontālo. Balstu materiālam jābūt izturīgam uz spiedi. Uz balstiem novietota sija var izturēt smagumus,
pateicoties tās lieces izturībai. Slodzes ietekmē sijas augšmala ir pakļauta saspiešanai, bet apakšmala —stiepei.
Spriegumi sasniedz maksimumu sijas laiduma vidū, palielinot attālumu starp balstiem, sija var neizturēt stiepes
slodzi un salūzt. Balstu un siju konstruktīvo sistēmu kā vienīgo pielieto līdz pat Romas impērijas laikiem. Seno
ēģiptiešu un sengrieķu tempļos izmanto kolonnas ar akmens sijām, ar kurām var pārsegt 3—5 metrus lielu laidu.
Grieķi tās nomaina pret koka konstrukcijām, ar kurām var nodrošināt 8—10 metrus lielus attālumus starp balstiem.
Taču koka konstrukcijām ir zema ugunsizturība. Antīkajā Grieķijā dievu godināšana notika ārpus tempļa, jo tā
iekštelpā satilpa neliels cilvēku skaits. Partenona plānā redzams, kā kolonnas ierobežo pulcēšanās iespēju.

ARKA

Dabiskā klinšu arka ASV
Lokveida pārsegums starp balstiem vai virs ailas. Izveido koka sastatnes, virs tām citu pie cita mūrē akmeņus,
sasaistot tos ar betona palīdzību. Noslēdzot konstrukciju ar slēgakmeni, arkai nav nepieciešamas koka sastatnes.
Analizējot alas dabā, cilvēki ievēroja, ka arkas ir daudz izturīgākas par balstu un siju sistēmu. Daļu spiediena
slodzes, kas veidojas virs alas atvēruma, kalns pārnes uz pārējo masu. Ja sienā izgriež taisnstūri, ailas augšdaļa
kļūst par pārsedzi, ko pakļauj stiepe. Tā plīsīs, jo spēks iedarbosies visā garumā. Ja taisno pārsedzi aizvieto ar
liektu, spēks novirzās uz malām.
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KONSTRUKTĪVĀS SISTĒMAS

NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS

VILTUS ARKA

Muitnīca Izraēlā
Senākais ailu mūrēšanas paņēmiens. Tajā neveidojas balstbīde, tāpēc arī pēc viena akmens izņemšanas
konstrukcija saglabā izturību.

AKMENS ARKA

Akmens tilts Īrijā
Pirmās arkas būvēja no ķīļveida akmens segmentiem, balstot tos citu uz cita un virsotnē ievietojot slēgakmeni.
No tā spēks novirzās uz katru nākošo akmeni abās pusēs virzienā uz leju. Arkas pamatos veidojas horizontālā
balstbīde. Slīpi bloki veido loku, kas spēj izturēt lielas slodzes, ļaujot izveidot garākus laidumus.
1. Slēgakmens. 2. Ķīļveida akmens. 3. Velves ārējā virsma — ekstrados. 4. Arkas pēda — imposts. 5. Velves
iekšējā virsma — untrados. 6. Velves pacēluma augstums. 7. Laidums. 8. Balstsiena.
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SLĒGAKMENS

Tilta slēgakmens Anglijā
Akmens, ko arkas vai velves visvairāk slogotajā vietā iebūvē pēdējo, nodrošina konstrukcijas izturību un
stingrību.

MŪRA ARKA

Mūra pilsdrupas ASV
Atšķirībā no grieķiem, kas ceļ tempļus dieviem, romieši būvē sabiedriskas ēkas ar lielu ietilpību. Romieši izgudro
betonu, un ar to koka sastatnēs mūrē arku no ķieģeļiem.
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CILINDRISKĀ VELVE

Tateva klosteris Armēnijā
Pusloka pārsegums uz paralēli novietotiem balstiem — sienām, kolonnu rindām vai arkādēm. Izplatītākais velves
veids. Iekšējais spriegums velvē ir spiede, bet tās balstos jeb pēdās veidojas horizontāli spēki.

JOSLU KUPOLS

Atreja kapenes Grieķijā
Veido no horizontālām kārtām, katru nākošo liekot ar pārkari, kuru balsta konsole. Atreja kapeņu kupols.
Diametrs 14,5 metri, augstums — 13,5.
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KUPOLS

Romas Panteons Itālijā
Sfērisks pārsegums plānā apaļai jeb cilindriskai vai regulāra daudzstūra formai. Veido no arkām, kuras izvieto
vēdeklī un savieno ar kopīgu slēgakmeni. Arku konstruktīvās sistēmas iegūst no nesošajām konstrukcijām
brīvu iekštelpu, bet ierobežo augstumu un platumu. Augstas sienas ir ļoti biezas, kuru noturību samazina
logi, kas savukārt nenodrošina pietiekošu gaismas daudzumu. Pie liela platuma arkas noturība samazinās tieši
slēgakmeņa daļā. Romas Panteona kupols veidots kā sarežģīta no ķieģeļiem būvētu arku sistēma. Pasaulē
lielākais līdz mūsdienām saglabājies romiešu būvētais nearmēta betona kupols. Diametrs 43,3 metri. Sienas
biezums 6 metri.

POLIGONĀLA VELVE

Florences katedrāle Itālijā
Veido pēc noteiktas līknes liekti sienas plakņu turpinājumi — segmenti, kuri balstās perimetrā un satek virsotnē.
Horizontālā šķēluma ģeometriskā figūra atkarīga no plakņu skaita. Florences katedrāles kupolu veido astoņas
plaknes. Lielākais ķieģeļu kupols, kas mūrēts ar kaļķu javas saistvielu. Diametrs 45,52 metri.
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KRUSTA VELVE

Daugavpils cietoksnis Latvijā
Veido divu vienāda augstuma savstarpēji perpendikulāru puscilindru šķēlums. Pielieto, lai pārsegtu kvadrāta vai
retāk taisnstūra plānojuma telpas. Var balstīties uz brīvi stāvošiem četriem balstiem.

BURU VELVE

Gereona bazilika Vācijā
Veido, ar vertikālām plaknēm nošķeļot daļas no kupola sfēriskās virsmas. Atgādina uzpūstu buru, kas
piestiprināta pie virsmas aiz četriem stūriem.
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GOTISKĀ ARKA

KUPOLS VIRS BURĀM

Sofijas katedrāle Turcijā
Kā konstruktīvās sistēmas daļa bura nodrošina pāreju no taisnstūra pamatnes uz kupolu ar vai bez cilindra. Ar
tās palīdzību slodze no kupola vienmērīgi sadalās pa arku perimetru. Sofijas katedrāles vidusjomu — kvadrātu
— ierāmē četri masīvi balsti, uz kuriem balstās arkas. Vidusjoms pārsegts ar lēzenu cilindrisku velvi. Kupola
diametrs 31 metrs, ēkas augstums līdz kupola virsotnei 51 metrs.

Smailloka arka, kam samazināta balstbīde, ir gotiskā karkasa pamatelements.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / IZTURĪBA / konstrukcijas
Iepazīt konstruktīvās sistēmas, to attīstību

KONSTRUKTĪVĀS SISTĒMAS

NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS
GOTISKAIS KARKASS

Bovē katedrāle Francijā
Gotisko karkasu veido arkas — nervīras —, kas savieno četrus balstus pa perimetru un pa diagonālēm. Pie katra
balsta satiekas un kopā spiež to trīs nervīras, saglabājas arī balstbīde. Arku konstruktīvā sistēma spēkus pārnes
uz biezām sienām, gotiskais karkass savukārt — uz kontrforsiem — spēcīgiem stabiem ārpus ēkas. Lai novirzītu
balstbīdes uz kontrforsiem, vietā, kur balstās nervīras, izveidoti 2 tiltiņi — arkbutāni. Iegūst iespēju izbūvēt liela
augstuma ēkas ar liela izmēra logu ailām daudz plānākās sienās. Ēkas kļūst ārēji majestātiskas — augstas un
grandiozas, ar ļoti ietilpīgu iekštelpu. Par augstāko ēku ar gotisko karkasu atzīta Ulmes baznīca Vācijā. Torņa
augstums 161,5 metrs.

DZELZSBETONS

Dubultu stacija Latvijā
Dzelzsbetons jeb stiegrotais betons ir materiāls, kurā sadarbojas betons un tērauds. Betona pretestība stiepē
ir 10—15 reižu mazāka nekā spiedē, tāpēc konstrukcijas uzlabošanai lieto tērauda stiegrojumu. Slogojot
betona siju bez stiegrojuma, tajā veidojas spriegumi, augšpusē spiedes un lejā stiepes. Kad stieptajā zonā
spriegumi pārsniedz betona stiepes pretestību, sija plaisā un sabrūk. Lai no tā izvairītos, sijas stieptajā zonā
liek stiegrojumu. Daudzām mūsdienu tērauda un betona būvēm ir divdaļīgā balstu un siju konstruktīvā sistēma.
Dzelzsbetona konstrukcijās visas daļas darbojas kopā, palielinot būves izturību. Lielākais dzelzsbetona kupols
ir Leipcigas gadatirgus hallei. Diametrs 65,8 metri. Iepriekš spriegotā betona lielākais kupols bija Belgradas
gadatirgus hallei. Diametrs 109 metri.
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ČAULAS

Misūri botāniskais dārzs ASV
Pārseguma veids. Izliektas, iekarinātas, režģa un membrānas čaulas no dzelzsbetona, polimēriem, metāla,
koksnes un citiem kompozītmateriāliem. Konstrukciju aprēķinam pielieto speciāli izstrādāta čaulu lieces teoriju.
Ģeodēzisko kupolu būvē no atšķirīga garuma stieņiem, kurus savienojot veidojas daudzstūru segmenti. Tie
ļauj sadalīt spiedienu no zemestrīces, vēja vai sniega smaguma vienmērīgi pa visu konstrukciju. Aprēķinu
sarežģītības un augsto prasību pret materiālu kvalitāti un uzstādīšanas tehnoloģiju dēļ līdz 20. gadsimta vidum
čaulas pielieto reti. Arhitekta Jerna Utsona tehniskās kompetences trūkuma dēļ Sidnejas Operas nama divslāņu
buru čaulas cēla vairāk nekā 10 gadus. Lielākais ģeodēziskais kupols pasaulē ir Nacionālajam stadionam
Singapūrā. Diametrs 310 metri.

KOPNES

Dzelzs tilts Rīgā
Veido taisni, savstarpēji galos savienoti stieņi. Savienojuma mezgli parasti ir stingi — metināti vai kniedēti. Ar
kopnēm pārsedz ievērojamus laidumus, ietaupot materiālu. Kopnes vienmēr ir vieglākas par sijām pie vieniem
un tiem pašiem slodzes un laiduma parametriem. Dzelzs tiltu pār Daugavu uzbūvēja Rīgas—Bolderājas dzelzceļa
biedrība 1872. gadā. To paredzēja arī gājējiem, ne tikai satiksmei. Pirmā pasaules kara laikā nopostīts, vēlāk
atjaunots. Otrā pasaules karā tilts uzspridzināts un vairs nav atjaunots.
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VANTIS

Vanšu tilts Rīgā
Iekārtās konstrukcijas veids. Vantis veido kopnes. Vanšu sistēma darbojas stiepē, tāpēc tās nesošie elementi
izgatavoti no tērauda trosēm, kas pārdala spēku uz piloniem, pie kā tās stiprinātas. Pielieto tiltu konstrukcijās,
kam iekar braucamo daļu. Vanšu tiltu troses spriego iepriekš, padarot konstrukciju ģeometriski nemainīgu,
tāpēc braucamās daļas var būt neierasti plānas. Ekonomiski izdevīgākās un arī izteiksmīgākās tiltu konstrukcijas.
Vanšu tilts pār Daugavu Rīgā uzbūvēts 1981. gadā. Vidējo 312 metru garo laidumu vantīs notur A veida
konstrukcijas 108,7 metru augstais pilons ar četrām vanšu grupām pa piecām, astoņām un sešām vantīm katrā.
Tās noenkurotas masīvajā kreisā krasta balstā. Tilta kopgarums 555 metri. Garākais tilts uzbūvēts Ķīnā caur
Hančžouvaņ līci — 35 673 metri, kam attālums starp balstiem tikai 448 metri. Tilts caur Bosforas līci Krievijā ir
tikai 3100 metrus garš, attālums starp balstiem — 1104 metri, kas ir lielākais pasaulē.
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Detaļu mednieki

Iegaumēt 3 arhitektūras pamatīpašības — izturība, lietderība un skaistums. Izskatīt estētisko īpašību —
skaistumu. Atgādināt par sasaisti ar pārējām divām. Noskaidrot, ka ir reizē gan konstruktīvas, gan
dekoratīvas arhitektūras detaļas, un ir tikai dekori. Analītiski pievērsties rotātām ēkām. Pamanīt sasaisti starp
funkciju un rotu. Izteikt māksliniecisko lietderīgi un izturīgi.

Iegaumēt 3 arhitektūras pamatīpašības
Gadsimtu pirms mūsu ēras romiešu arhitekts, inženieris un zinātnieks Vitrūvijs
aprakstīja 3 arhitektūras pamatīpašības: izturība, lietderība, skaistums. FIRMITAS
UTILITAS VENUSTAS. Tās arvien ir aktuālas. Skaistums ir svarīgs, jo brutālu
konstrukciju negribas lietot. Lietderīgais un izturīgais jāizsaka skaistā formā.

Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi
Skolotājs īsi izstāsta arhitektūras detaļu vēsturi. Nereti būvdetaļa mēdz būt tikai
dekors, taču tās sākotnējā izcelsme meklējama tehniskā nepieciešamībā. Piemēram,
jūgendstila ēkām raksturīga funkcionālā uzbūve, kad pēc dekoratīvā historisma
prioritāra kļuva arhitektūras tēla atbilstība konstruktīvajai sistēmai. Tāpēc šo
ēku fasādes izceltas gan ar arhitektoniskiem elementiem — erkeriem, lizēnām,
durvju un logu ailām —, gan ornamentāliem — ciļņiem, skulptūrām, ornamentu.
Arhitektoniskais elements ir konstruktīva detaļa, ornamentālais — dekoratīva,
kas tikai rotā būvi.

Atrisināt adrešu rēbusu
Skolēni sadalās pa pāriem. Katrs pāris izlozē rēbusu izdrukas vismaz 3 būvju adresēm,
kuras būs jāatrod. Atrisina tos, konsultējoties ar skolotāju. Sastāda maršrutus pilsētas
kartes kopijā, kurā labi redzama teritorija nelielā rādiusā ap skolu, tā, lai pāris veikli
sameklētu visas būves.

Pauze

EKONOMIKA

EKOLOĢIJA

SABIEDRĪBA

S
T

P1

X pilsētas
karšu kopiju
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Atrast arhitektūras adresātus, atminēt detaļu mīklas
Katram pārim izdala izdrukas ar mīklām par vienu arhitektūras detaļu katrai no trīs
izlozētajām būvēm. Dodas orientēšanās spēlē pa pilsētas ielām. Atrod meklēto
būvi, izpēta tās fasādes detalizāciju. Atmin mīklu, ierauga atminēto detaļu.
Uzskicē un nofotografē — pierādījumam, ka ir atrasta, kā arī uzmetumam, no kā
iedvesmoties praktiskajam darbam. Konsultējas ar skolotāju par atminētās detaļas
veidu un nosaukumu.

P2

T

Pauze
Maketēt dizaina priekšmetu
Izvēlas vienu no skicēm. Apvieno novērojumus un iztēli. Atvasina vēsturiskās detaļas
uzmetumu mūsdienu idejā. Skicē funkcionāla priekšmeta dizainu. Piemēram, kārbu,
krēslu vai plauktu. Izmanto pārzīmēto detaļu kā priekšmeta konstrukcijas elementu.
Piemēram, krēsla sēdekli vai plauktu balsta konsoles akanta lapas formā vai kārbas
vākam rokturis ir maskarons. Interpretē pārzīmēto detaļu priekšmeta veidolā vai
funkcijā. Piemēram, portāla apveids kļūst par somas formu vai pildrežģis par durvju
vērtnes kompozīciju. Vairāk vizuālo piemēru jeb foto receptes nodarbībai skaties
teorijas pielikuma saitēs 20. OKTOBRIS / 30. MAIJS.

METODE Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna

X gofrētā
kartona
A2
citi brūnie
papīri,
melni
marķieri
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

Strādā

Rotā
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / KONSTRUKTĪVA / KOLONNA

Domkrats

John Russell Pope / Memoriāls ASV
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / KONSTRUKTĪVA / ARKA

Modelis

John Russell Pope / Memoriāls ASV
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / KONSTRUKTĪVA / KONSOLE

Joop Couwenberg / Taburete

Neoklasicisms

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / KONSTRUKTĪVA / AILA

Mīmikas

Le Corbusier / Ronšānas kapela Francijā
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / KONSTRUKTĪVA / PORTĀLS

Rotājums

Mecas katedrāle Francijā
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / KONSTRUKTĪVA / PILDREŽĢIS

Spāre

Vecpilsēta Vācijā
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVA / CILNIS / FESTONS
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVA / VITRĀŽA / KESONS
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVA / RUSTIKA / DENTIKULI
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVA / VOLŪTA
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Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVA / ARHIVOLTA / MEDALJONS

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVA / SGRAFITO / AKANTS

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVA / FRĪZE

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVA / ARKATŪRA

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVA / KARTUŠA / MASKARONS

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVA / HERMA / SANDRIKS

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi / DEKORATĪVI MONUMENTĀLA / SKULPTŪRA / FRESKA

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Atrisināt adrešu rēbusu
rēbusu izdruka / variants 1
Sagatavojami kā mīklas par 3 ēkām konkrētās pilsētas teritorijā ap skolu. Skolēniem sagatavo bez attēliem.

PIEMĒRS

MĪKLA
Esmu augsta mūra dāma starp zemām koka večiņām. Dzīvoju divu ielu krustojumā, kur vienas nosaukumā
ir ūdens, kas tekot burbuļo un ko veselīgi cilvēki dzer, bet otra mīl drosmīgo jūrasbraucēju Krišjāni. Man ir
noapaļots stūris, kam augšā tornītis ar kupolu. Esmu pelēkbalta. Manas rotas ir vertikālas, tās atgādina zaļas
lentas un bizes. Un man ir ziedu piespraudes. Es lepojos ar savu tumšo, izteiksmīgo jumta cepuri un košo
apkakles krāsojumu. Manā pakājē atvērts skaistumkopšanas salons, tāpēc kāju nagi man vienmēr ir spodri.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Atrisināt adrešu rēbusu
rēbusu izdruka / variants 2
Sagatavojami kā šifri ielas nosaukumam ar skaidri norādītu numuru trīs ēkām, kas atrodas konkrētās pilsētas teritorijā ap skolu.

,,,

1
11

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Atrast arhitektūras adresātus, atminēt detaļu mīklas
mīklu izdruka

PIEMĒRS

MĪKLA

SMAILLOKA ARKA

Mūsu ir tik, cik pirkstu vienā rokā. Taču nadziņu mums daudz vairāk. Mēs esam dažāda garuma, bet turamies
cieši blakus. Mēs mīlam vērot pretējās baznīcas torni, kam katru rītu sūtām gaisa buču!

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

30. OKTOBRIS
30. MAIJS
DETAĻA

KONSTRUKTĪVA

AILA

Celtnes sienā atstāta vai izveidota sprauga logam vai durvīm.

ANTABLEMENTS

Klasiskā ordera augšējā horizontālā daļa, kas balstās uz kolonnām un sastāv no arhitrāva, frīzes un dzegas.

ARHITRĀVS

Antablementa galvenā sija, apakšējā daļa.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

KONSTRUKTĪVA

ARKA

Spriešļu loks, divu balstu starpas lokveida pārsegums.

BALUSTRĀDE

ARKĀDE

Pēc formas un lieluma vienādu uz kolonnām vai stabiem balstītu arku rinda.

Terases, balkona vai jumta malas iežogojums — ar plāksni, šķērskoku un tamlīdzīgi savienotu stabiņu rinda.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

KONSTRUKTĪVA

KOLONNA / KOLONĀDE

KAPITELIS

DZEGA

Līmenisks, retāk liekts vai lauzīts, izlaidums ēkas ārsienā vai iekštelpā. Starp sienu un jumtu, starp stāviem, virs
logiem un durvīm. Pasargā no nokrišņiem.

Dekoratīva būvdetaļa, kas novietota starp nesošo un pārsedzošo būvelementu. Piemēram, starp kolonnu un
antablementu, pīlāru un arku.

Balsts pārsedzošam būvelementam — sijai, antablementam, telpas pārsegumam. Parasti ar apaļu šķērsgriezumu.
Vienādu kolonnu rinda, kas balsta siju vai arku pārsegumu. Telpa, ko ierobežo kolonnu rinda.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

KONSTRUKTĪVA

KONSOLE

DETAĻA

Balstošais elements izvirzītai celtnes daļai. Piemēram, balkonam, dzegai, izrotājumam. Dekoratīvajā mākslā un
arhitektūrā mēdz būt volūtas vai akanta lapas formā.

KRONŠTEINS

No vertikālas plaknes izvirzīta detaļa. Piemēram, novietošanai, balstīšanai.

PILASTRS

Sienā iebūvēts, uz priekšu izvirzīts balsts pārsedzošam būvelementam. Parasti ar taisnstūrveida šķērsgriezumu.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

KONSTRUKTĪVA

PILDREŽĢIS

Ēkas sienas konstrukcija, kurai koka karkasu aizpilda ar ķieģeļu mūrējumu vai citu materiālu.

PORTĀLS

Arhitektoniski izcelta, izrotāta celtnes ieeja. Parasti galvenā ieeja.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

DEKORATĪVA

AKANTS

Šī auga lapu un stublāja stilizēts atveidojums kā kolonnu, kapiteļu, karnīžu rotājums vai arī kā patstāvīgs
dekoratīvs motīvs.

ARHIVOLTA

Profilēta vai ornamentēta arkas loka ārējā vai iekšējā virsma, kas izdala arku no sienas plaknes.

ARKATŪRA

Nelielu dekoratīvu arku rinda, kas rotā sienu.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

DEKORATĪVA

DENTIKULI

Nelielu paralēlskaldņu formas izciļņu virkne zem dzegas vai sienu sadalošām joslām, zobiņi.

FESTONS

Arhitektūras vai greznojuma elements, kas izskatās pēc pusapaļas lapu, ziedu vijas.

FRĪZE

Līmeniska dekoratīva josla klasiskajā orderī. Antablementa daļa starp arhitrāvu un karnīzi.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

DEKORATĪVA

FRONTONS

Ārsienas turpinājums celtnei virs dzegas, parasti trīsstūrveida vai segmentveida.

HERMA

Apakšgalā sašaurināts četršķautņu stabs, uz kura novietots sengrieķu dieva Hermesa galvas skulpturāls atveids.

KANELŪRA

Vertikāla rieva kolonnas vai pilastra stāvā.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

DEKORATĪVA

KARTUŠA

Plastisks vai grafisks uzraksta, emblēmas vai ģerboņa rotājums daļēji attīta tīstokļa vai vairoga veidā.

KESONS

Arhitektonisks veidojums — padziļinājums griestos, arku un velvju iekšējās virsmās.

LIZĒNA

Plakans izvirzījums sienā šauras vertikālas joslas veidā.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

DEKORATĪVA

MEDALJONS

MASKARONS

Skulpturāls dekoratīvs elements cilvēka sejas vai dzīvnieka galvas veidā, bieži ar fantastiski stilizētu noskaņu.

Monumentāli dekoratīvajā un lietišķajā mākslā — apaļš vai ovāls laukums, kas rotāts ar attēlu vai ornamentu.
Piemēram, ciļņa, mozaīkas, gleznojuma tehnikā.

NIŠA

Padziļinājums. Piemēram, celtnes sienā, iežu veidojumā.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

DEKORATĪVA

RUSTS / RUSTIKA

ROKAJS

Rokoko stila galvenais ornamenta elements, kas apvieno gliemežvāka daļu, akanta lapas motīvus un dažādas
līknes asimetriskā, fantastiskā kompozīcijā.

Rupji aptēsts akmens, ko lieto rustikā. Detalizēti neapdarināts kāda materiāla veidojums sienu apdarē.
Celtnes sienu veidojums no iemūrētiem vai virsmā iestrādātiem rupji aptēstiem, arī izciļņos kārtotiem akmeņiem;
šāda veidojuma imitācija sienas apmetumā.

SANDRIKS

Arhitektoniska detaļa virs loga vai durvju ailes dzegas fragmenta vai frontona veidā.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

DEKORATĪVA

VOLŪTA

Ordera kapiteļa spirālveida ievijuma formas dekoratīva sastāvdaļa, arī šādas formas karnīžu, portālu
dekoratīvs elements.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

DEKORATĪVI MONUMENTĀLĀ

CILNIS

Skulpturāla tēla veidojums uz plaknes.

FRESKA

Monumentālās glezniecības tehnika — gleznošana ar ūdenī izšķīdinātām krāsām uz apmetuma; mākslas darbs,
kas veidots šādā tehnikā.

SGRAFITO

Monumentāli dekoratīvajā glezniecībā — līniju un laukumu iegriezums apmetuma virsējā kārtā līdz apmetuma
apakšējai kārtai, kas pēc krāsas atšķiras no virsējās kārtas.

ARHITEKTŪRAS PAMATĪPAŠĪBAS / SKAISTUMS / dekoratīvie elementi
Noskaidrot, ka detaļas gan stiprina, gan dekorē būvi

DETAĻA

DEKORATĪVI MONUMENTĀLĀ

SKULPTŪRA

Tēlniecības mākslas darbs no koka, akmens, bronzas vai cita materiāla.

VITRĀŽA

Monumentālās un dekoratīvās mākslas veids — sižetiska vai ornamentāla kompozīcija no krāsaina, arī apgleznota
stikla gabaliņiem, ko sastiprina ar svina, misiņa un citu materiālu stiegrojumu.

TEZAURS.LV

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ
SADARBĪBA
mans / mūsu
mājoklis / pilsētvide
publiskā ārtelpa

IEKĻAUŠANA
sadzīvošana / intereses
sazināšanās / paaudzes

ILGSTPĒJA
līdzsvarotība / galējības
ainava / dabas resursi

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu

Istaba parkā

Runāt par cilvēcīgu pilsētvidi. Saskaņot kritērijus cilvēku spējām sadzīvot. Analizēt ģimenes attiecību
modeļus. Pamanīt, kur «mans» kļūst par «mūsu». Pavairot vai palielināt privāto telpu līdz sabiedriskai.
Iejusties pilsētplānotāja lomā, konkrētā plānojumā ievērojot viena pilsētnieka personiskās un visu
pilsētnieku publiskās intereses.
Raksturot pilsētvidi
Skolotājs secīgi sauc ilustrētās īpašības, ļaujot skolēniem papildināt. Kāds ir pilsētas
raksturs? Tā ir darbīga un skaļa vai pacietīga un klusa, ērta un deformēta, droša un
bīstama, svaiga un smacīga, harmoniska un haotiska. Visvisāda. Tāda pat kā ģimene,
kurā apvienojas dažādi cilvēki. Ar abiem vecākiem vai tikai tēti, ar vecvecāku četrotni vai
vienu stingru omi, ar brāļiem, māsām vai vienīgo lolojumu, ar vai bez mājdzīvnieka. Es,
tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas.

Modelēt ģimenes kopdzīvi
Skolēni sadalās grupās. Katra izlozē četras kartītes ar ģimenes sastāvu — tēvs, māte,
vecvecāki, bērni, mājdzīvnieki — vai tukšo biļeti. Konsultējoties ar skolotāju, skolēni
analizē iespējamo modeli izlozētās saimes sadzīvošanai telpiski — dzīvoklī, mājā vai
virtuālā vidē. Plāno mājokli, ņemot vērā varoņu raksturus un intereses, viņu savstarpējās
attiecībās un vajadzības. Strukturē telpas 3 funkcionālās zonās ar 3 veidu robežām,
izmantojot apzīmējumu kartīti. Skolotājs pārbauda telpu samērus un izvietojumu
pret debespusēm, kā arī to zonējumu. Piemēram, bērns ir cīrulis. Tātad ātri mostas,
viegli motivējams. Viņam ierāda istabu mājas Austrumu pusē, lai bauda rīta stundas,
netraucējot ģimenes pūcēniem. Piemēram, istabā dzīvo divi bērni. Vienam 13 gadu,
otram — 5. Tā ir koplietošanas zona. Iekštelpā robeža no tīņa puses mazākajam ir
slēgta. Viņš regulāri un nelegāli to šķērso, tāpēc no mazākā puses robeža ir daļēji
slēgta. Tualete un vannas istaba ir koplietošanas telpas, jo tās lieto visi, taču ne
vienlaikus. Viesistaba ir sabiedriska, jo tajā uzturas visa ģimene un tur uzņem arī
ciemiņus. Guļamistaba vai kabinets ir privāti.

Pauze

S
T

P1

X vatmaņa
papīra
A1

P2

X komplekti
papīra
A4
3 dzeltena
3 sarkana
3 zaļa
melni
marķieri,
līmzīmuļi,
līmlapiņas

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu

Modelēt ģimenes kopdzīvi
Skolēni sadalās grupās. Katra izlozē četras kartītes ar ģimenes sastāvu — tēvs,
māte, vecvecāki, bērni, mājdzīvnieki — vai tukšo biļeti. Konsultējoties ar skolotāju,
skolēni analizē iespējamo modeli izlozētās saimes sadzīvošanai telpiski — dzīvoklī,
mājā vai virtuālā vidē. Plāno mājokli, ņemot vērā varoņu raksturus un intereses, viņu
savstarpējās attiecībās un vajadzības. Strukturē telpas 3 funkcionālās zonās ar 3 veidu
robežām, izmantojot apzīmējumu kartīti. Skolotājs pārbauda telpu samērus un
izvietojumu pret debespusēm, kā arī to zonējumu. Piemēram, bērns ir cīrulis. Tātad
ātri mostas, viegli motivējams. Viņam ierāda istabu mājas Austrumu pusē, lai bauda
rīta stundas, netraucējot ģimenes pūcēniem. Piemēram, istabā dzīvo divi bērni.
Vienam 13 gadu, otram — 5. Tā ir koplietošanas zona. Iekštelpā robeža no tīņa puses
mazākajam ir slēgta. Viņš regulāri un nelegāli to šķērso, tāpēc no mazākā puses robeža
ir daļēji slēgta. Tualete un vannas istaba ir koplietošanas telpas, jo tās lieto visi, taču
ne vienlaikus. Viesistaba ir sabiedriska, jo tajā uzturas visa ģimene un tur uzņem arī
ciemiņus. Guļamistaba vai kabinets ir privāti.

Izspēlēt attiecību rēbusus
Grupu pārstāvji izlozētās ģimenes mājokļa modeli izrāda un pamato pārējiem. Dalās
atklājumos un secinājumos.

Pauze

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu

Pārnest mājokļa modeli uz pilsētas struktūru
Katrai grupai izdala kartīšu komplektus ar īpašības vārdiem — darbīga, ērta, netīra,
maza, pieejama, skumja, enerģiska. Konsultējoties ar skolotāju, skolēni piemeklē
vārdus atbilstošajām mājokļa zonām, pārskatāmi izliekot tos sagatavotajā plānojumā.
Meklējot līdzības vai atšķirības un analizējot kopsakarības īpašības vārdu kopās,
pārnes mājokļa modeli uz pilsētas struktūru jeb ģimenes dzīvojamo vidi uz pilsētvidi
iedzīvotāju kopumam, kur istaba kļūst par rajonu vai pilsētas daļa, koridors — par ielu
vai tiltu. Pārnešanu veic ar asociāciju un iztēles palīdzību, kā arī izmantojot iepriekš
iezīmētos zonēšanas un robežošanās nosacījumus. Piemēram, viesistaba kļūst par
pilsētas laukumu, jo tā ir sabiedriska un atvērta. Virtuve par biroju, jo to lieto visi
kopā ar darbību zonām, kur cepeškrāsns kļūst par printeri, jo tas vajadzīgs visiem,
pieliekamais — par seifu, jo tam ir ierobežota pieeja. Liepājas viesistaba ir Rožu
laukums, virtuve — Pētertirgus.
METODE SPP

P3

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi

ES

VIŅI
MĒS

TU

PILSĒTA
JŪS

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / DARBĪGA / PACIETĪGA

Richard Rogers / Banka Anglijā

Pieturvieta Spānijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / ATVĒRTA / SLĒGTA

Jumta dārzniecība ASV

Vecpilsēta Ungārijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / PIEEJAMA

Pagalms Latvijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / SKAĻA / KLUSA

Ostengen & Bergo / Skola Norvēģijā

SANAA / Mūsdienu mākslas muzejs Japānā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / MAZA / LIELA

PRIMUS / Privātmāja Dānijā

MVRDV / Daudzdzīvokļu ēka Dānijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / SAREŽĢĪTA / VIENKĀRŠA

Pārvadu krustceles ASV

Dārza kabinets Latvijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / ĀTRA / LĒNA

Automaģistrāle ASV

Nacionālais Lielais teātris Ķīnā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / PROVOKATĪVA

Akcija Krievijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / DABISKA / MĀKSLĪGA

Piepilsēta Dānijā

Instalācija Latvijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / DRAUDZĪGA / STRĪDĪGA

Festivāls Vācijā

Pikets Latvijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / ĒRTA / HAOTISKA

Pilsētas istaba Šveicē

Gadatirgus Nīderlandē

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / ENERĢISKA

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / ROMANTISKA / TRAĢISKA

Krastmala ASV

Mikrorajons Latvijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / PĀRPILNA / TUKŠA

Parāde Vācijā

Parks Latvijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / PUBLISKA / PERSONISKA

Tūrisms Itālijā

Lauku apceļošana Latvijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / RADOŠA

Ielu muzikanti Francijā

Skvēra sportisti Latvijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / EKONOMISKA / RŪPNIECISKA

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / NETĪRA / SVAIGA

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / PRIECĪGA / SKUMJA

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi / CILVĒCISKA

Grāmatu draugu ķēde Latvijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Raksturot pilsētvidi
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ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu
Modelēt ģimenes kopdzīvi
kartīšu izdruka

tēvs

fizkultūras skolotājs, stadiona direktors, ģimenes
galva, valdonīgs, ģimenisks, jūtīgs, saviesīgs,

māte

vecmāte, poliklīnikas reģistratore, tagad
pensionāre ar konservu cehu virtuvē un dārzājiem

saimniecisks, bet netehnisks, patīk iedzert

siltumnīcā, sportiska, patriotiska, prot viegli dzīvot,

un ceļot

smējēja, patīk lasīt, smēķēt un ceļot

konstruktors un publicists, bijis politiķis, kļuvis

arhitekte un publiciste, pētniece, viedokļa līdere,

uzņēmējs, avantūrists, pasaules kuģotājs, švītīgs,

starptautiski atzīta, neparasta, prasīga, drosmīga,

omulīgs, turīgs, mīl stilu, kino un balles

disciplinēta, eleganta, mīl agri celties, braukt ar

ķirurgs, klīnikas īpašnieks, deputāts, dzīves

divriteni un peldēties, bet arī smēķēt

gudrs, jautrs, sportisks, atbildīgs, patīk vadīt

brīvmāksliniece, mājsaimniece, darbspējīga,

jahtu un lidmašīnu

ekspresīva, bērnišķīga, sievišķīga, skaista, atvērta,

gleznotājs, izmēģinātājs, veģetārietis, lēnīgs,
maigs, saprotošs, izpalīdzīgs, patīk filozofēt
uzņēmuma vadītājs, rallija fans, dalībnieks un
organizators, vīrišķīgs, komunikabls, atsaucīgs,
gādīgs, sirsnīgs, mīl dzimto pilsētu un vīnu

azartiska, patīk izkrāsot un fantazēt
mārketinga speciāliste, pašvaldības amatpersona
vispirms attīstības, tad kultūras, tagad tūrisma
nodaļās, organizatore, sabiedriska, erudīta,
izdarīga, gaumīga, pievilcīga, uzņēmīga, atjautīga,
patīk saskaņot apģērbu un iekārtot vidi
klavieru skolotāja, koriste, diriģente, atraktīva,
jautra, gaumīga, izteiksmīga, patīk jokot, sauļoties
un vērot kaķus
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Modelēt ģimenes kopdzīvi
kartīšu izdruka

vecmāmiņa

vīramāte, dzīvo ar dēla ģimeni, tirgo dārzā
audzētas puķes un ada, patīk lētas konfektes
tēva mamma, skolotāja, pilsētniece, rokdarbniece
mātes mamma, sirds gudra, ar māju laukos

vectētiņš

mātes tētis, jūrnieks, elektroinženieris, kuģubūves
uzņēmējs, strādīgs, atbildīgs, tīrīgs, rūpīgs, dāsns,
punktuāls, ietiepīgs, mīl mazbērnus, klasiku un
tradīcijas, kapus un tirgu

bērni

3 dēli: visi precējušies, visi nodarbināti, kopā ar
10 mazbērniem svin visu vārda un dzimšanas
dienas, pie vecākiem ap saimes galdu sanāk arī
saulgriežos un valsts svētkos
dvīņi — zīdaiņi
pamatskolniece ar interesi par kukaiņiem
3 dēli: pieaudzis, tīnis un skolnieks iesācējs

mājdzīvnieks

melna kaķene, kurai piedod pat ādas
dīvāna saskrāpēšanu
suns ar tam īpaši projektētu būdu
privātmājas stilā
liels akvārijs ar zivtiņām
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Modelēt ģimenes kopdzīvi
kartīšu izdruka
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Pārnest mājokļa modeli uz pilsētas struktūru

kartīšu izdruka

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mans / mūsu

Pilsētvide telpiski attēlo procesus un to pārmaiņas cilvēku sabiedrībā. Pilsēta ir telpa tās iedzīvotāju
attiecībām un tikai tad telpa starp ēkām. Ēkas bez cilvēkiem nav pilsēta. Pilsēta palīdz pilsētniekiem kļūt
laimīgiem vai nē. Pilsētnieki ir tādi, kāda ir pilsētvide, kurā viņi sadzīvo. Pilsētvide ik dienu ietekmē tās
lietotāju uzvedību. Tā nav no uztveres atvienojams masu medijs. Avīzes var nelasīt, televizoru neskatīties,
radio neklausīties. Apbūvētā vide vienmēr ir klātesoša, ja neatrodies tuksnesī, mežā vai tālu jūrā. Tāpēc
nepieciešama izpratne par to. Pēc kādu kritēriju kartes cilvēki nokļūst saskanīgas kopdzīves vietā? Mājoklis
ir modelis dzīvotspējai kopā. Mājoklis ir modulis pilsētas struktūrā, kur pavairots vai palielināts «mans»
kļūst par «mūsu».
Pilsēta ir kopā būšanas telpa. Pilsētas iekštelpa. Pilsēta dzīvo ielās. Ielas iet iekštelpās. Pilsētai ar
pilsētniekiem ir diennakts randiņi. Brokastīs uz balkona, ar sviestmaizi skvērā vai pusnakts kokteili pie
Brīvības pieminekļa.
«Kopenhāgenas veiksmes stāsta pamatā ir politiķu izpratne un ārkārtīgi lielā vēlme pēc kvalitatīvas
pilsētvides. Ja pašvaldība vēlas, lai iedzīvotāji brīvdienas pavadītu pilsētā un tērētu naudu tās kafejnīcās,
nevis dotos projām uz lauku mājām, viņiem ir jāiegulda un jāveido pilsētvide tāda, lai cilvēki tur vēlētos
uzturēties. Pilsētplānošanu nedrīkst sasteigt, tas ir laikietilpīgs process. Vispirms izdomājam, kādas
aktivitātes konkrētā rajonā vēlamies, un tikai tad plānojam, kādu funkciju ēkas nepieciešamas, lai
tās nodrošinātu. Būtiski, lai atsevišķas ēkas un pilsētvide būtu vienots veselums. Arhitektam svarīgi
noskaidrot lietotāju vēlmes un vajadzības. Vienkāršākais saziņas veids ir saruna ar iedzīvotājiem. Viss
atkarīgs no prasmes uzdot pareizos jautājumus, un dialoga veidošanai ir nepieciešams laiks. Komunikācija
ir projektēšanas procesa daļa, kas dažkārt aizņem vairāk laika nekā pati zīmēšana. Labā arhitektūrā
vienmēr atspoguļojas zināšanas par vēsturi, kontekstu, telpu, tās lietotājiem un paša arhitekta pieredze.
Kopenhāgenā ekonomikas, tehniskās izstrādes un kultūras departamenti strādā kopā, lai pilsētniekiem
radītu apstākļus pašiem veidot dzīvu un patīkamu pilsētvidi. Ja pašvaldība koncentrējas uz pakalpojumu
sniegšanu pilsētniekiem un dod viņiem iespēju pašorganizēties, tad iedzīvotāji to labprāt arī dara.»
Tina Saaby / PASTAIGA / 2012
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«Ja pilsētas pastāv, lai palīdzētu pilsētniekiem kļūt laimīgiem, laimei būtu jābūt pilsētbūvniecības mērķim.
Jāsāk ar uzmanības pievēršanu tam, kā apbūvētā vide ietekmē mūsu pašsajūtu. Arhitektūra, pilsētvides
dizains, publiskās telpas un transporta sistēmas var palīdzēt nokļūt atpakaļ pie idejas par kopīgu pilsētu.
Tie kopā maina veidu, kādā mēs domājam, jūtam un pieņemam citus cilvēkus. Apbūvēta vide, kur jūties
komfortabli un droši, var instruēt mūsu smadzenes uzticēties. Cilvēki ir laimīgāki tur, kur viņi vairāk uzticas
cits citam. Kas cilvēkus dara laimīgus pilsētā? Vai prieka summa mīnus sāpes? Vai bagātība? Drošība?
Veselība? Varbūt jēgpilns darbs? Viss kopā.» Charles MontgoMery / BUILDING HAPPINESS / 2015

THEHAPPYCITY.COM
DAC.DK
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Mūsu ciems

Zināt, ka apbūvētajā vidē svarīga ir samērojamība, lai cilvēki justos ērti. Pamanīt, kad mērogs ir individuāls,
kad visiem universāls. Izprast mēroga sistēmu, kas attiecināma tieši uz cilvēku un apbūvi. Skatīt cilvēku gan
kā sabiedrības, gan kā apbūvētās vides daļu. Veidot sabiedrisko telpu kopā, samērojot indivīda izmēru ar
apkārtnes mēru. Meklēt kompromisus, attīstot spējas diskutēt un vienoties.
Pētīt pilsētu
Visi noskatās filmiņu PILSĒTU GAISMAS KOSMOSĀ. Skolotājs virtuāli izrāda Rīgas
centru. Blīvi apbūvēto Vecrīgu, zaļo Bulvāru loku un jūgendstila īres namu kvartālu.
Kas ir pilsētbūvniecība? Zinātnes un prakses nozare, kas ietver pilsētu plānošanu
un apbūvi. Atklāj plānošanas principus, pilsētu funkcionālo dalījumu un ielu tīklus,
publiskās telpas nozīmīgumu, atvērtību un norobežošanos. Es neesmu viens, esmu
daļa no sabiedrības, sabiedrībā ir daļa manis. Telpu mēs veidojam kopā. Manam
mērogam jābūt samērojamam ar pilsētvidi, kurā atrodos. Norobežojoties no
apkārtnes, es samērojamību grauju. Veidojot pārlieku atvērtu apbūvēto vidi, grūst
mana samērojamība.

Plānot ciemu pelēm
Skolēni sadalās grupās. Katrai izdala vienu balta kartona pamatni, kas ir piegriezts
zemesgabals no ciema teritorijas — mozaīkas. Saliktām kopā, tām jāveido vienota
apdzīvotas vietas aprise ar kopīgu ūdenstilpi centrā. Par kopā salikšanu pagaidām
skolēnus neinformē. Vienā no pamatnes — zemesgabala — stūriem iezīmēta daļa no
ūdenstilpes — pielīmējot vai iekrāsojot —, kā arī ar bultu norādīti Ziemeļi. Katram
skolniekam piešķir vienu iemītnieku — peli. Izlozē kartīti ar peles nodarbošanos.
Konsultējoties ar skolotāju, grupa uz pamatnes plāno novietnes vairākām peļu mājām,
ievērojot peļu apbūves mērogu un kopainu, pārdomājot ēku novietojumus un to
savstarpējās attiecības. Piemēram, paredzot ielas, laukumus vai parkus starp tām un
dārzus vai aktivitāšu vietas ap tām. Skolēni katrs savai pelei veido tādu mājokli, kas
atbilst viņas hobijam un vienlaikus ļauj draudzīgi sadzīvot ar kaimiņienēm. Varbūt
iežogotu, varbūt brīvi stāvošu.

Pauze

F1
F2
S
T
P

X balta
putukartona
pamatnes
X kaķa
rotaļu peles
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Maketēt peļu ciemu
Kā pamatmateriālu izmanto kartonu un kociņus, tikai tad krāšņos papildmateriālus.
Neaizraujas ar dekorēšanu. Izpilda darba maketa stadijā. Savieto pamatnes jeb
zemesgabalus ciema teritorijas mozaīkā ap vienojošo elementu vidū — ezeru. Skolēni
iepazīstina ar sava zemesgabala plānojumu, pamatojot ēku izmērus, to novietojumu
un atbilstību iemītnieces — peles — individuālajam vajadzībām, kā arī atrastajām
kopējām. Vairāk vizuālo piemēru jeb foto recepti nodarbībai skaties teorijas pielikuma
saitē 15. FEBRUĀRIS / 16. FEBRUĀRIS / 23. APRĪLIS.
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METODE Ieva Skadiņa, Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna, Renāte Pablaka
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Pētīt pilsētu / CENTRS

Brīvības piemineklis Latvijā
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Pētīt pilsētu / IELAS / LIELCEĻI

Pārvadu krustceles Indijā
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Pētīt pilsētu / IELAS / BRAUCĒJIEM / GĀJĒJIEM

Bulvāris Ungārijā

BIG / Parks Dānijā
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Pētīt pilsētu / IELAS / GĀJĒJIEM

Vecpilsēta Dānijā

BIG / Parks Dānijā
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Pētīt pilsētu / LAUKUMI

Tallinas Rātslaukums Igaunijā

Sjēnas centrālais laukums Itālijā
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Pētīt pilsētu / PARKI

Ņujorkas Centrālparks ASV
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Pētīt pilsētu / MĒROGS

Lielpilsētas iela ASV

Mazpilsētas iela Dānijā
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Pētīt pilsētu / VIDE

Mikrorajons Latvijā

Avēnija Francijā
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Pētīt pilsētu / PIEPILSĒTA

Apkaime ASV
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Pētīt pilsētu / PIEPILSĒTA

Rindu ēkas Anglijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mājoklis / pilsētvide
Pētīt pilsētu / PIEPILSĒTA

Dzīvojamais rajons Dānijā

Dzīvojamais rajons ASV
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Pētīt pilsētu / PANORĀMA

Rīga Latvijā

Ņujorka ASV
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Pētīt pilsētu / PANORĀMA

Manarola Italijā

septiņu sēklu maisītāja

saulespuķu dārzniece

virtuves skapīšu sētniece

kurpju šņoru kamolā
tinēja

zeķu caurumotāja

ūsu friziere

peļādiņu apkopēja

sieru degustatore

raganiņa rumpumpele

mikipele

kartupele

lēcējpele

miega pele

disko pele

datora pele

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mājoklis / pilsētvide

Plānot ciemu pelēm

kartīšu izdruka

alas komandante

ogu kreļļu vērēja

salauztu slazdu
kolekcionētāja

labirintā līdēja

panorāmas rata skrējēja

pa saldiem sapņiem
lidotāja

varavīkšņu vērotāja

kaķu gleznotāja

avīžpapīra pārstrādātāja
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Plānot ciemu pelēm

kartīšu izdruka
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Pilsētu attīstība veidojās, paplašinoties piļu nocietinājumiem, klosteru kompleksiem un neaizsargātajām
tirgotāju apmetnēm. Cilvēciskām vajadzībām līdzi augošās telpiskās vienības savstarpēji saistīja iedzīvotāju
satikšanās telpas — no pagalmiem un tirgus plačiem līdz krāšņumdārziem un bulvāriem. Jau sākot ar grieķu
agoru, publiskā telpa ir fundamentāla vērtība — vieta, kas pieejama ikvienam. Publiskās telpas jēdziens
cieši saistīts ar pilsonisko brīvību un tiesībām. Pilsētas centrālais laukums jau senajā Grieķijā bija brīvu
cilvēku pulcēšanās vieta, ekonomiskās, politiskās un kultūras dzīves centrs.
Publiskā telpa caurvij pilsētu kā asinsvadi cilvēka ķermeni, uzturot tā dzīvību. Ielas aizņem ceturto daļu cieši
apbūvēta pilsētas centra. Ielu tīkls nodrošina pieejamību visām pilsētas daļām. Kādas tās mēdz būt? Lielceļi
tikai ātrai auto satiksmei, ielas gājējiem un braucējiem, tikai gājēju ielas. Publisko telpu sistēmā svarīgi ir
sabiedriskie mezglu punkti — laukumi. Tās ir iedzīvotāju pulcēšanās vietas. Parki ir pilsētas plaušas. Tie
ražo skābekli, mitrina gaisu, noēno un atvēsina, atgādina par cilvēka saikni ar dabu. Ūdenstilpes veldzē
pilsētas ainavu. Tās atsvaidzina, nomierina, vizina un romantizē. Visiem un visos gadalaikos pieejamas
ūdensmalas — jūras ostas un pludmales, upju un kanālu krastmalas — ir publiskās telpas lielisku atpūtas,
izklaides, kultūras, biznesa un dzīvošanas zonu attīstībai ūdeņu tuvumā. Publiskās telpas mērogi iedalās
telpā starp divām ēkām vai starp ēku puduriem — pilsētas kvartāliem, pilsētas centra telpiskā sistēma vai
visas pilsētas telpiskā struktūra.
Pilsēta ir kopā būšanas telpa. Telpa starp ēkām. Pilsētas iekštelpa. Pilsēta dzīvo ielās. Ielas iet iekštelpās.
Pilsētai ar pilsētniekiem ir diennakts randiņi. Brokastīs uz balkona, ar sviestmaizi skvērā vai pusnakts
kokteili pie Brīvības pieminekļa.

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / mājoklis / pilsētvide

«Kāpēc cilvēki pazūd pilsētbūvnieciskās datora spēlēs? Jo viņi var būvēt pasauli, kas aizrauj vairāk nekā tā,
kurā dzīvojam. Tieši tas ir fascinējošākais arhitektūrā — prieks pārveidot pasauli, lai tā kļūst par tādu, kurā
mēs gribam dzīvot. Arhitektūrai jāpaver jauni veidi pilsētas apdzīvošanā. Ja reiz radi reālo pasauli, kur cilvēki
vēlas pavadīt savu laiku, pajautā sev, cik viņu sapņus tajā vari piepildīt, un atdzīvini ar raksturu, apvij ar
stāstiem ēkas, ielas un laukumus. Pilsēta nekad nav pabeigta. Tā vienmēr gaida jaunas apdzīvojamas telpas
un jaunus iedzīvotājus.» Bjarke Ingels / ARCHIDEA / 50 / 2014

YOUTUBE.COM
EKNEWTOWN.COM
15. FEBRUĀRIS
16. FEBRUĀRIS

23. APRĪLIS
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Laukums man

Iepazīt publiskās ārtelpas uzbūves principus un kvalitātes. Izpētīt konkrētu ārtelpu tuvējā apkārtnē. Analizēt
tās trūkumus un vērtības. Veidot publiski pieejamas ārtelpas labiekārtojuma vīziju atbilstoši savām vēlmēm
un vajadzībām, ievērojot citu tās lietotāju vēlmes un vajadzības.

Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa
Skolotājs izrāda publiskās ārtelpas — telpas starp ēkām, kas pieejama ikvienam, —
laikmetīgos piemērus. Komentē to veidojošās pazīmes un tās elementus. Virzienus —
kustības plūsmas, skatu punktus, daudzveidīgās intereses. Lietotājus — kājāmgājējus,
riteņbraucējus, autovadītājus. Akcentē publiskās ārtelpas vērtības — pieejamību,
drošību, komfortu, identitāti, tēlu, pievilcību, daudzfunkcionalitāti, sasniedzamību
un dažādību. Uzvedinoši iesaista tēmā skolēnus. Kā veidot publisko ārtelpu par
interesantu brīvā laika pavadīšanas vietu? Kā piemērot atšķirīgiem cilvēkiem un
dažādiem lietošanas mērķiem jebkurā diennakts stundā un gadalaikā? Kā pārveidot
un padarīt gan izmantojamāku, gan pieejamāku, gan pievilcīgāku tās lietotājiem?
Plānotiem un neplānotiem notikumiem?

Izpētīt āra telpu pie skolas
Izvadā skolēnus pa skolas ēkai tuvumā atrodošos problemātisku publisko ārtelpu —
parku, laukumu, pagalmu, skvēru vai pat pieturvietu. Piemēram, parku, kas izstaigāts
haotiskās taciņās, jo nav pareizi sadalīts zonās. To varētu izmantot daudz cilvēku, taču
nav labiekārtojuma — ne soliņu, ne atrakciju. Izpēta to no iekšpuses un vairākām
pilsētas pusēm. Ja ir zināma, īsi pastāsta tā vēsturi un parāda tajā izzudušās nozīmīgās
vietas. Izzina, vai skolēni lieto un vai uztver to kā nozīmīgu un noderīgu āra telpu.

Pauze

S
T
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Analizēt un attēlot ārtelpas plusus un mīnusus
Skolēni sadalās grupās. Konsultējoties ar skolotāju, grupa kopīgi analizē dabā izpētīto
publisko ārtelpu. Kā tajā notiek kustība trijos virzienos — gājēju, riteņbraucēju un
autobraucēju. Vai un kā to izmanto 6 funkcijām — atpūtai, notikumiem, tirdzniecībai,
kultūrai, satiksmei un labiekārtojumam. Shematiski attēlo izpētīto publiskās ārtelpas
problemātiku. Izmanto apzīmējumus no kartītes. Atsevišķi izdala tās vērtības un
trūkumus vai plusus un mīnusus. Kuri gājēju kustības virzieni atdzīvina un uzlabo
konkrētās ārtelpas kvalitāti? Kuri traucē un apgrūtina atrašanos tajā? Atzīmē veidus,
kādos publisko ārtelpu izmanto. Kuras no 6 funkcijām ir tai piemērotas un atbilstošas
un kuras nav?

P

X balta
papīra
A2

Pauze
Modelēt labiekārtojumu
Katra grupa pēc savas izpētes shēmas plāno konkrētās publiskās ārtelpas uzlabojumu
jeb pārveidi trīs tēmās. Virzieni — pazeme, pacēlumi, pārejas, no kurienes uz
kurieni. Lietotāji — interešu izvērtēšana, ko var darīt kājāmgājēji, ko riteņbraucēji, ko
autovadītāji. Daudzfunkcionālisms — funkciju un apakšfunkciju izvēle, saglabājamās
un nepieciešamās no tām, kas ārtelpu pārvērstu par izmantojamu vietu. Risina funkciju
apvienošanu plānojuma labiekārtojumā. Ievēro 6 funkcijām piešķirtās krāsas. Skicē
izvēlēto funkciju, virzienu un lietotāju darbību iespējamo izkārtojumu uz publiskās
ārtelpas plāna izdrukām brīvā mērogā. Pārnes plānojumu telpiskā modelī. Maketē
publiskās ārtelpas risinājumu uz kartona pamatnēm. Izpilda darba maketa stadijā.
Ievieto mērogošanas elementus — cilvēkus, divriteņus vai automašīnas. Vairāk vizuālo
piemēru jeb foto recepti nodarbībai skaties teorijas pielikuma saitē 11. MAIJS.

METODE Nora Saulespurēna
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / CILVĒKI

Pils priekšlaukums Anglijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / NOTIKUMI

Tuck Hinton / Pilsētas laukums ASV
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / ATPŪTA

RVR / Bākas apkārtne Spānijā

West 8 / Gubernatora sala ASV
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / AKTIVITĀTE

Bruel Delmar / Ekorajons Francijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / IZKLAIDE

Rehwaldte / Laukums Vācijā

BIG / Parks Dānijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / SPORTS

Topotek 1 / Skvērs Vācijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / VĒSTURE

ALVER / Brīvības laukums Igaunijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / MĒROGS

AM3 & Cangemi / Labiekārtota jūrmala Itālijā

Haslov & Kjaersgaard / Mākslīga pludmale Dānijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / LABIEKĀRTOJUMS

Bruel Delmar / Ekorajons Francijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / LABIEKĀRTOJUMS

Dominique Perrault / Baznīcas priekšlaukums Itālijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / APZAĻUMOJUMS

Agence Ter / Pilsētas dārzs Šveicē
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / APGAISMOJUMS

Sergio Sebastian / Konfeti instalācija Spānijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / ŪDENS

Herzog & de Meuron / Spānijas laukums Kanārijās
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / SEGUMS / MĒBELES

SUBSTANCE / Jūras parks Latvijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / SEGUMS / MĒBELES

SUBSTANCE / Dzintaru Mežaparks Latvijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / SEGUMS / MĒBELES

Henrik Jørgensen / Bankas labiekārtojums Dānijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / SEGUMS / MĒBELES

Thorbjörn Andersson / Modes nama labiekārtojums Zviedrijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / MĀKSLA / DIZAINS

Oslo pilsētvide Norvēģijā

Madrides pilsētvide Spānijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / MĀKSLA / DIZAINS

Marco Manders / Tulpes krēsls

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / SADARBĪBA / publiskā ārtelpa

Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / DAUDZFUNKCIONĀLA

BIG / Parks Dānijā
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BIG / Parks Dānijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / DAUDZFUNKCIONĀLA

BIG / Parks Dānijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / DAUDZFUNKCIONĀLA

BIG / Parks Dānijā
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Noskaidrot, kas ir publiskā ārtelpa / DROŠA / PATĪKAMA / ĒRTA

Adept / LiWplanning / Skeitparks Dānijā
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Analizēt un attēlot ārtelpas plusus un mīnusus

labiekārtojumam

satiksmei

kultūrai

notikumiem

atpūtai

autovadītāji

riteņbraucēji

tirdzniecībai

funkcija

virziens

kājāmgājēji

kartīšu izdruka
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Vairāk par publisko ārtelpu kā pilsētas pamatvērtību lasi teorijas pielikumos darbnīcās parpilsētbūvniecību
un pilsētvidi:

MŪSU CIEMS / ISTABA PARKĀ

LANDEZINE.COM

MYPUBLICSPACE.EU
YOUTUBE.COM
VIMEO.COM

SHAREABLE.NET
KABOOM.ORG

PARTIZANING.ORG
11.MAIJS
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Kaimiņi

Akcentēt nozīmīgāko labas apbūves aspektu — lietotāju vajadzības ievērojošu attieksmi. Analizēt iespējamo
iedzīvotāju attiecību modeļus. Iejusties arhitekta lomā, konkrētā projektā ņemot vērā kāda indivīda intereses
un vismaz divu kaimiņu kopīgās vēlmes. Izprast, ka iedzīvotāju spēja sadarboties ir galvenā būves ilgtspēja.

Izlozēt kaimiņu
Skolēni sadalās grupās. Katra izlozē zebrai vienu kaimiņu un vienu nodarbošanos.
Piemēram, kartītes KROKODILS un LASĪŠANA. Krokodils kļūst par zebras kaimiņu,
un abus dažādos kaimiņus vieno kopīga nodarbošanās — lasīšana. Katrai grupai
izdala pa izdrukai ar pamatiedzīvotājas zebras attēliem un izdruku ar dažādu
kaimiņu — krokodila, lāča, medņa, žirafes vai lapsas — attēliem.

Analizēt kaimiņu attiecības
Konsultējoties ar skolotāju, grupas analizē zebras un kaimiņa attiecības. Kā viņu
kopīgais hobijs var vienot telpiski? Piemēram, kā projektēt māju zebrai un krokodilam,
kuriem patīk lasīt? Lai ik rītu zebra pamostas dzīva, kamēr krokodils šķirsta kopīgo
avīzi bez stresa. Novērtē un risina spēju sadzīvot un sadarboties. Iztēlojas asprātīgu,
atbilstošu un drošu mītni, ņemot vērā abu iedzīvotāju intereses. Pēc vajadzības zebrai
un kaimiņam var piešķirt dzimumus, rakstura īpašības un vārdus.

Pauze
Attēlot kaimiņu attiecības
Kaimiņu sadzīvi attēlo plaknē vai modelī — analītiskā kolāžā vai shematiskā maketā.
Izmanto zebras un kaimiņa attēlus. Brīvā tehnikā un vajadzīgajā mērogā vai vairākos
zīmē mītni, kurā apvienotas abu intereses, personības iezīmes, telpa, ārtelpa,
personīgā un kopīgā telpa. Vairāk vizuālo piemēru jeb foto recepti nodarbībai skaties
teorijas pielikuma saitē 10.MAIJS.

METODE Nora Saulespurēna, Ilze Didrihsone
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Izlozēt kaimiņu

kartīšu izdruka
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«Kas cilvēkus dara laimīgus pilsētā? Prieka summa mīnus sāpes? Bagātība? Drošība? Veselība? Varbūt jēgpilns
darbs? Cilvēki ir laimīgāki tur, kur viņi vairāk uzticas kaimiņiem. Nav nejaušība, ka to valstu iedzīvotāji, kuri
uzticas kaimiņiem, dīvaiņiem un pat valdībai, ir augstākajā vietā aptaujās par laimi. Laimīgākie cilvēki dzīvo,
piemēram, Dānijā. Pilsētas pastāvēšanas mērķis ir pilsētnieku laime. Nav labāku zāļu cilvēces laimei par
stiprām un pozitīvām sociālajām saitēm. Pēdējā pusgadsimtā dzīve pilsētā lielākoties pakārtota personīgajām
automašīnām, bet mājas, veikali, darba un atpūtas vietas atrodas attālās, atsevišķās zonās. Tie, kas dzīvo
ārpus pilsētas centra un ir atkarīgi no auto, mazāk uzticas kaimiņiem nekā cilvēki, kuri dzīvo gājiena attālumā
no apkaimēm, kur starp dzīvojamajām mājām izvietoti arī veikali un servisi. Jo vairāk cilvēki pavada laiku
pārvietojoties, jo mazāka varbūtība, ka viņi uzkavēsies pie draugiem, iesaistīsies komandu sportos vai
kopienas pasākumos. Arī dzīvojamo torņu iedzīvotāji jūtas vientuļi pūlī. Augšstāvu iemītnieki mazāk uzticas
tiem, kuri dzīvo tuvāk zemei. Jāsāk ar uzmanības pievēršanu tam, kā apbūvētā vide ietekmē mūsu pašsajūtu.
Arhitektūra, pilsētvides dizains, publiskās telpas un transporta sistēmas var palīdzēt nokļūt atpakaļ pie idejas
par kopīgu pilsētu, lai mainītu ierasto domāšanas veidu. Apbūvēta vide, kurā jūties komfortabli un droši, var
mācīt mūsu smadzenēm uzticēties.» Charles MontgoMery / BUILDING HAPPINESS / 2015

THEHAPPYCITY.COM
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Ceru, ka kādreiz man dārziņš būs
Izmantot apbūvētās vides dizainu kā sociālo instrumentu, lai atjaunotu paaudžu saziņu. Rast starppaaudžu
pieeju dārzkopībai, lai zaļo vidi gan saudzētu, gan uzlabotu. Palielināt sabiedrības toleranci. Apmainīt
prasmes un zināšanas. Aizraut ar izziņas prieku.

Noteikt radošo vecumu
Skolotājs aicina skolēnus un seniorus savstarpēji iepazīties. Piemēram, skolnieks
pastāsta par kādu no vecvecākiem, citu gados vecāku skolotāju vai sirmgalvi —
draugu, kuru aicinājis uz nodarbību kā savu partneri. Ja ir iespēja, var ielūgt tuvējā
sociālā aprūpes centra iedzīvotājus.

Zīmēt seniora atmiņu dārzu
Katrs skolnieks kopā ar savu partneri senioru apsēžas pie viena galda. Skolotājs jautā
senioriem, kāds dārzs viņiem licies skaists, labs un ērts. Kāda bija tā forma, izvietojums
pret debess pusēm — saulainie un ēnainie stūri, kur atradās dzīvojamā māja, vai bija
pagalms? Kas tajā auga, vai bija soliņš, ūdenstilpe, ugunskura vieta? Seniora stāstīto
plānojumu skolnieks brīvā stilā zīmē uz pirmās pauspapīra loksnes.

Pauze
Zīmēt skolnieka sapņu dārzu
Pirmajam zīmējumam uzklāj jaunu pauspapīra loksni, un uz tās skolnieka stāstīto
plānojumu brīvā stilā zīmē seniors. Ja nepieciešams, skolnieks piepalīdz. Ko vajadzētu
mainīt, lai bērniem šajā dārzā patiktu? Piemēram, novietot batutu, iekārt šūpuļtīklu,
uzsliet vigvamu vai iesēt zaļos zirnīšus. Seniors iesaistās sarunā, aizstāvot to, ko noteikti
jāatstāj no zīmējuma ar viņa dārzu.
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Salikt ideālo dārzu
Pārmaiņus pārklāj abas pauspapīra loksnes vienu virs otras — vienā no tām ir
skolnieka zīmētais seniora atmiņu dārzs, otrā — seniora zīmētais skolnieka sapņu
dārzs. Pret gaismu gaisā saliek ideālā dārza projektu, kurā savienotas divu vecumu
radošuma izpausmes.

METODE Renāte Pablaka, Ilze Didrihsone
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Vecumdienas un bērnību vieno vairāki sadzīviski aspekti — gan senioriem, gan bērniem ir daudz brīva
laika, viņu apģērbu, ēdienu un dienas režīmu bieži izvēlas kāds cits. Senioriem ir zināšanas un prasmes, ko
var aizraujošā veidā nodot skolēniem. Sabiedrība strauji noveco visā Eiropā. 2011. gadā Latvijas vecuma
pensionāru skaits bija 21 % no valsts iedzīvotāju skaita. Prognozes liecina, ka jau 2020. gadā pensijas
vecuma cilvēku būs vairāk nekā bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem. Tas ietekmē ne tikai darbaspēka struktūru
un pakalpojumu formas, bet arī apkārtējo vidi un starppaaudžu saskarsmi. Saziņas trūkums paātrina
pilsētnieku novecošanu, savukārt bērniem samazinās zināšanas par dabu. Pilsētas dārzkopība ir seniorus un
skolniekusus — pilsētniekus — viegli vienojoša tēma, ja vien viņus saved kopā. Kopā mācīšanās, kopā darīšana,
kopā radīšana veicina spējas sadarboties, kā arī vieš savstarpēju cieņu. Ikviens un jebkurā vecumā var būt
radošs, un radošuma izpausmes sniedz daudzpusēji pozitīvas emocijas. Jekaterina Stakle / FOLD / 2013

IESAKŅOTĀJI
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Vai viegli būt ilgi?

Skaidrot ilgtspējīgas attīstības modeli un tā uzbūves trīs dimensijas — sabiedrība, ekonomika un
ekoloģija. Savīt visas trīs, ne tikai populāro zaļo, bet arī sabiedrisku un ekonomisku dzīvošanu. Izspēlēt
trīs galēji noskaņotas cilvēku pārvaldes formas. Modelēt dažādo interešu iespējamo apvienošanu. Meklēt
kompromisus.
Iegaumēt ilgtspējīgas attīstības modeļa trīs dimensijas
Trīs klipos skolotājs parāda apbūvēto vidi, izveidotu tās galējās formās, — pilsētas,
kurās ņemtas vērā tikai vienas konkrētas, šauras intereses — cilvēks vai nauda, vai
daba. Atver pirmo slaidu.

F

S1
T1

Plānot galēji vienveidīgu vidi
Skolēni sadalās trīs grupās. Katra izlozē vienu no trīs krāsu rakstāmrīkiem. Krāsa
apzīmē kādu no ilgtspējīgas attīstības modeļa dimensijām. Zilā — ekonomisko,
zaļā — ekoloģisko, dzeltenā — sociālo. Grupa ar zilajiem rakstāmrīkiem kļūst par
biznesmeņiem, ar zaļajiem — par dabiskā dzīvesveida aktīvistiem, ar dzeltenajiem —
par jaunajām māmiņām. Katra grupa shematiski plāno, zīmē un apraksta telpisku vidi,
kur galējās izpausmēs dominē tikai un vienīgi viņu intereses. Piemēram, jaunās māmiņas
iztēlojas telpu, kurā pilnīgi viss pakļauts bērnu labsajūtai, ērtībai un drošībai, zaļie
aktīvisti būvē dabas rezervātu ar bioloģisko saimniecību, biznesmeņi — pasauli, kura
griežas ap naudu, peļņu un privātkapitālu. Asprātīgi un grafiski brīvi improvizē projektu
izvēles mērogā no pilsētas līdz kādas noteiktas darbības cikla diagrammai. Priekšlikumu
izrāda un īsi izstāsta pārējiem.

Pauze

X vatmaņa
papīra
A2
zili, zaļi,
dzelteni
komplekti:
marķieri,
flomāsteri,
zīmuļi
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Vērtēt galējības ilgtspējīgas attīstības modelī
Turpina slīdrādes otro daļu. Ilgtspējīgas attīstības modeļa trīs dimensijas vieglāk var
iepazīt caur galējībām. Tās var izteikt sakāmvārdos. Nespļauj akā, no kuras pats dzer.
Nedari citam to, ko negribi, lai dara tev. Izdevumi šodien, peļņa rīt. Kamēr domājam tikai
par vienu no dimensijām, veidojas galējības, kuras nevar saukt par ilgtspējīgām.

S2
T2

Plānot vismaz divpusēju vidi
Projektu shēmas padod tālāk pa apli. Katra grupa analizē citas grupas vīzijas,
tās papildinot, sakļaujot vai aizstājot ar savām interesēm. Rezultātu izrāda un īsi
izstāsta pārējiem.

Pauze
Vērtēt ieguvumus ilgtspējīgas attīstības modelī
Turpina slīdrādes trešo daļu. Meklējot vidusceļu starp galējībām un apvienojot
dimensijas — ekoloģisko, sociālo un ekonomisko —, var risināt gan ikdienas
problēmas, gan profesionālos jautājumus. Ja daba ir apstākļi, kuros veicam
savus darbus, tad cilvēki ir mērķis, kuru dēļ darbojamies, un nauda ir līdzeklis, ko
izmantojam mērķa sasniegšanai.

S3
T3

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / līdzsvarotība / galējības

Plānot ilgtspējīgu vidi
Projektu shēmas vēlreiz padod tālāk pa apli. Katra grupa analizē citu grupu
apvienotās divas vīzijas, tās papildinot, sakļaujot vai aizstājot ar savām interesēm.
Apvieno vienā vīzijā gan sociālās situācijas, gan ekonomiskā stāvokļa, gan dabiskās
vides risinājumus.

Pauze
Maketēt ilgtspējīgu vidi
Katra grupa modelē telpisku attēlojumu apvienotajām trim vīzijām. Sagatavo
pamatnes sākumā izlozētajā krāsā. Maketē pilsētu, konstrukciju vai grafiku no trīs krāsu
materiāliem, kur attēlo ilgtspējīgas vides visas trīs dimensijas, ietverot visu trīs grupu
intereses. Vairāk vizuālo piemēru jeb foto receptes nodarbībai skaties teorijas pielikuma
saitēs 27. JANVĀRIS / 18. FEBRUĀRIS / 4. MARTS / 6. OKTOBRIS / 3. OKTOBRIS.

METODE Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna

3
putukartona
pamatnes
700x70x10MM
zila, zaļa,
dzeltena
līmplēves
700x700 MM
3 komplekti:
zila, zaļa,
dzeltena
izolācijas
lentes rullīši
zili, zaļi,
dzelteni
salmiņu saišķi
50 gab.
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Skolas ir ilgtspējīgu sabiedrību veidojošie mehānismi, kur vienotā uztverē var savīt visas trīs ilgtspējīgas
attīstības modeļa dimensijas — sabiedrību, ekonomiku un ekoloģiju. Ietverot ne tikai populāro dzīvošanu
zaļi jeb ekoloģiski, bet arī sabiedriski un ekonomiski. Tāpat kā gadsimtu pirms mūsu ēras dzīvojušā romieša
Vitrūvija arhitektūra ietver ne tikai telpisku izteiksmi, bet arī tās lietderību un izturību. Ja uz Vitrūvija
definēto arhitektūras pamatīpašību trijotni — skaistums, lietderība, izturība — balstās jēgpilns jebkāds
radošais process — vienalga, likumdošana, projektēšana vai pusdienu pagatavošana, tad cilvēkam svarīgāko
trešdaļu — izturību jeb ilgtspēju jeb dzīvotspēju — vēlams izprast no to veidojošajām atkal trim daļām.
Savienojot zināšanas par sociālo situāciju, ekonomisko stāvokli un dabisko vidi.

YOUTUBE.COM
YOUTUBE.COM
SURFINGBIRD.RU
27. JANVĀRIS
18. FEBRUĀRIS

4. MARTS

6. OKTOBRIS

3. OKTOBRIS

VIRSMĒRĶIS

ILGTSPĒJA
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Termins radās 20. gadsimta 80. gados. 21. gadsimtā tas ir kļuvis par tādu kā modes lietu, ko visi izmanto, bet
ne visi uztver nopietni un izprot. «Ilgtspējīga attīstība nodrošina pašreizējās vajadzības, neapdraudot nākamo
paaudžu iespējas.» ANO Vides un attīstības komisijas definīcija ilgtspējai ir ļoti vispārināta un attālināta
no katra cilvēka ikdienas, kurā viņš pirmkārt domā par sevi un saviem tuviniekiem, nevis par visu planētu kā
vienotu organismu.
Raksturīga klišeja ir uzskats, ka ilgtspēja saistīta tikai ar ekoloģiju, ar pārdomātu attieksmi pret dabu. Tomēr
ilgtspējā blakus ekoloģijas dimensijai tikpat nozīmīgas ir sociālās problēmas un ekonomiskie jautājumi, jo
civilizētajā pasaulē vienus bez otriem risināt nav iespējams.

Ikdiena ir pilna ar problēmām un jautājumiem, it sevišķi bērnībā un pusaudža gados. Tāpēc jautājums, vai
planēta pēc 50 gadiem būs tikpat laba dzīvošanai, kā tagad, neliekas aktuāls. Cilvēcīga, pietuvināta un
kompromisos, kā arī pagātnes pieredzē bāzēta izpratne par ilgtspēju, ko bērnos audzina jau no bērnības, var
palīdzēt tai kļūt par virsmērķi ikdienišķu darbību veikšanai. Lai jautājums, vai planēta pēc 50 gadiem būs tikpat
laba dzīvošanai, nebūtu jāuzdod.

GALĒJĪBAS

DIMENSIJAS

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / līdzsvarotība / galējības

Tomēr, ja mēs paskatāmies mazliet mazākā mērogā uz savu zemi — Latviju, pilsētu, ciemu, kur dzīvojam, — arī
atradīsim problēmas ilgtspējīgai dzīvošanai, ar kuru risināšanu var sākt, lai mazinātu plašāka mēroga problēmas.
Katrs var sākt ar sevi, atbildot uz saviem lielajiem jautājumiem, kuros ietver arī ilgtspējas dimensiju, lai meklētu
kompromisus starp cilvēcību, labklājību un dabai draudzīgu saimniekošanu. Vieglāk ilgtspējīgas attīstības
modeļa trīs dimensijas jeb sastāvdaļas var iepazīt caur galējībām.

Ilgtspējīgas attīstības modeļa trīs dimensijas var izteikt trīs sakāmvārdos. Visaptverošā ekoloģiskā sistēma —
daba, kas ir mums visapkārt: nespļauj akā, no kuras pats dzer. Sociālā dimensija — cilvēki, kuri dzīvo dabā un
mijiedarbojas savā starpā: nedari citam to, ko negribi, lai dara tev. Ekonomiskā dimensija — līdzekļi, kurus cilvēki
izdomājuši, lai sakārtotu savas sociālās sistēmas: izdevumi šodien, peļņa rīt. Kamēr domājam tikai par vienu no
dimensijām, veidojas galējības, kuras nevar saukt par ilgtspējīgām.
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EKOLOĢISKĀ

Ekoloģiskās sistēmas vienā polā atrodas cilvēks, kurš pilnībā nerēķinās ar dabu sev apkārt, ieslīgst virtuālā
pasaulē, aizmirstot savu fiziskumu, vai noplicina dabīgo vidi, ražojot arvien vairāk atkritumu. Pilsētvidē dzīvojoši
bērni, kuri domā, ka makaroni aug kokos vai olas ražo rūpnīcā, ir attālināti no uztveres par ilgtspējīgu pasauli un
nezina, kāda nozīme dabai ir.

Ekoloģiskās sistēmas otrā polā ir cilvēks, kurš pārņemts ar dabiskuma ideju un cenšas akli pakļauties dabai,
nerēķinoties ar tās likumiem vai katras sugas vietu tajā. Piemēram, lāču pētnieks Timotijs Tredvels sludināja, ka
var dzīvot kopā ar lāčiem, un tā nodzīvoja 13 gadus, līdz pētnieka labākais draugs lācis viņu apēda.
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SOCIĀLĀ

Anarhija. Sabiedrība, kurā nepastāv nekādi likumi un katrs var darīt, ko vēlas. Ir normāli, ja jaunībā ir vēlme
mainīt likumus. Kad lielas pieaugušu cilvēku grupas darbojas neorganizēti un bez vienotiem mērķiem, sabiedrība
tiek pakļauta haosam.

Totalitārisms. Vienas grupas uzkundzēšanās pārējai sabiedrībai, kontrolējot likumus un pakļaujot cilvēkus.
Pārlieka kārtība, kas neveicina indivīda vēlmju un vajadzību izpratni un ievērošanu.
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EKONOMISKĀ

Lēti un nevajadzīgi produkti, kuru izgatavošanā tērē milzīgus resursus, kuri rada īslaicīgu prieku un kurus
drīz izmet.

Ļoti dārgi un nevajadzīgi produkti, kuru izgatavošanā tērē milzīgus resursus, kuru derīgums ir tikpat īslaicīgs,
kā lētajiem produktiem.
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ARHITEKTŪRA DIZAINĀ

IEGUVUMI

Trīs dimensijas ilgtspējīgas attīstības modelī var vizuāli attēlot ne tikai kā citu citā esošu apli, bet arī kā vienlīdzīgus
apļus, kuri savstarpēji pārklājas, centrā izveidojot ilgtspējīgu zonu. Ja daba ir apstākļi, kuros veicam savus darbus,
tad cilvēki ir mērķis, kuru dēļ darbojamies, un nauda ir līdzeklis, ko izmantojam mērķa sasniegšanai.

Arhitekta darbam jānoder par ilgtspējas reklāmu. Tikai cilvēkiem tīkami, skaisti, stabili un lietojami apbūvētās
vides risinājumi, kas popularizē draudzību ar dabu, otrreizēji izmanto materiālu, pārdomā būvniecību, novedīs pie
atziņas, ka ilgtspējīga pieeja ir mūsdienīga, stilīga un pārdodama.
Izglītība, kas māca izmantot dabas resursus, paralēli — gūt no tiem labumu un saudzēt tos.
Pilsētvidē, kur cilvēki attālinās no dabas, ilgtspējīgus risinājumus ienes ar dažādām akcijām, kas aicina domāt par
dabas visuresošo klātbūtni.
Atjaunojamie resursi bieži liekas nesaprotami, dārgi un ekskluzīvi. Tieši mazi, ātri un salīdzinoši nedārgi risinājumi
palīdz izprast tehnoloģijas piedāvātās iespējas.
Ilgtspēja ir kompromisu meklēšana. Kompromisos iesaistītas vairākas puses, tāpēc ilgtspējīga pieeja paredz
sadarbību starp dažādu jomu profesionāļiem, lai iepazītu un rastu piemērotākos risinājumus. Arī šo prasmi var
mācīties jau skolā.
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Ēka un enerģija

Iepazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to izmantošanu apbūvētajā vidē tieši, pārvēršot, apvienojot vai
atjaunojot. Informēt par Latvijā pielietojamiem ēku energoefektivitātes risinājumiem.

P1

Maketēt novietni pēc rasējuma un shēmas
Skolotājs izdala dažādo novietņu topogrāfisko rasējumu izdrukas. Sekojot kartītē
attēlotajai trīsdimensiju shēmai, katrs skolnieks maketē savu novietni — pamatni. No
gofrētā kartona piegriežot zemes slāņus, no gaiši brūnā vatmaņa papīra — ūdeņus.
Beidzot darbu, novietnes maketa meža zonā iesprauž koka irbulīšus un atzīmē
Ziemeļu virzienu.

1A

1B

1C

P2
2A

2B

2C

Pauze

Aicina skolēnus saukt dabā pieejamos neatjaunojamos enerģijas avotus — nafta,
dabasgāze, akmeņogles, kūdra.

Skolotājs uzskaita dabā pieejamos atjaunojamos enerģijas avotus — vējš, saules
starojums, zemes siltums, biomasa, ūdens kustību enerģija. Izskaidro to lietošanas
iespējas ēkā.
Enerģijas tiešā izmantošana:
Apgaismojumam — saules starojums — logos.
Ūdens iegūšanai — virszemes un pazemes ūdeņi — akās, sūkņos, lietus tvertnēs,
bioloģiskajās tualetēs.
Ūdens sildīšanai — saules starojums — saules kolektoros.
Apkurei — zemes un ūdens siltums — siltumsūkņos.
Enerģijas pārvēršana par elektrību — saules fotovoltāžas paneļos, vēja vai viļņu
ģeneratoros, hidroelektrostacijās — vai gāzes ieguve no biomasas biogāzes stacijās.
Koģenerācija jeb enerģiju apvienošana — apkure plus elektrība — no biomasas
koģenerācijas stacijās.

4 gofrētie
kartoni
A3x5MM
5 vatmaņa
papīrs
gaiši brūns
A3
koka irbulīši
īleni

Pazīt neatjaunojamos dabas energoresursius, to īpatnības

Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības

X komplekti:

S1

T1
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Analizēt atjaunojamos dabas energoresursus novietnē
Konsultējoties ar skolotāju, skolēni pēta katrs savu novietni — maketa pamatni. Analizē
iespējas iegūt atjaunojamos dabas energoresursus un izvēlas piemērotākās iekārtas to
iegūšanai. Aizpilda anketas, atbildot uz jautājumiem:

P3

X maketu
pamatnes

SAULE — vai ir atbilstošs izsauļojums un nav noēnojuma?
VĒJŠ — vai nav dabisku šķēršļu?
ŪDENS — vai ir viļņi, ūdenskritums?
ZEME — vai nav pārāk daudz koku un reljefa?
BIOMASA — vai ir augiem bagāta vieta?
Skolotājs lūdz trīs skolēnus pamatot izvēlētos risinājumus pārējiem.

Pauze
Iekomponēt brīvdienu māju vidē
Skolotājs uzskaita videi draudzīgos būvmateriālus un pamato to lietošanu. Uzsver
konkrētās novietnes dabas apstākļu — debess pušu, reljefa, augu, ūdenstilpņu,
skatu — izmantojumu. Izskaidro būves orientācijas un formas lomu, projektējot zema
energopatēriņa ēku.

Plānot brīvdienu māju ar zemu energopatēriņu
Konsultējoties ar skolotāju un izmantojot aizpildītās anketas, skolēni analizē katrs
savas novietnes īpatnības. Tās orientāciju pret debess pusēm, saules gaismas un
siltuma ieguvumus, iespējas uz vietas saražot elektroenerģiju un siltumenerģiju. Izvēlas
optimālāko ēkas vietu novietnē — maketa pamatnē.
Izvērtējot dabas komponentes un savas intereses, katrs skolnieks projektē no ārējiem
enerģijas avotiem neatkarīgu zema energopatēriņa brīvdienu māju. Plāno konkrētās
teritorijas izmantošanu atpūtai un dabas energoresursu apsaimniekošanai. Skicē ēkas
plānojumu un fasādes.

S2
T2
X komplekti:
vatmaņa
papīra
A4
melns
balts
brūns
tumšpelēks
gaišpelēks
pauspapīrs
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Pauze
Maketēt brīvdienu māju
Izvēlas piemērotākos būvmateriālus pēc kartītes. Maketē brīvdienu māju novietnē
pēc skices. Izpilda darba maketa stadijā. Parāda, kur un kā tiek iegūta un izmantota
enerģija. Atsevišķās pamatnes savieto kopējā maketā. Vairāk vizuālo piemēru jeb foto
receptes nodarbībai skaties teorijas pielikuma saitēs 11. APRĪLIS / 13. SEPTEMBRIS / 30.
MARTS / 8. FEBRUĀRIS / 9. APRĪLIS / 29. JANVĀRIS

METODE Ieva Skadiņa

P4
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Maketēt novietni pēc rasējuma
novietņu izdruka

1A

A3 = M 1:100
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Maketēt novietni pēc rasējuma
novietņu izdruka

1B

A3 = M 1:100

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc rasējuma
novietņu izdruka

1C

A3 = M 1:100

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc rasējuma
novietņu izdruka

2A

A3 = M 1:100

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc rasējuma
novietņu izdruka

2B

A3 = M 1:100

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc rasējuma
novietņu izdruka

2C

A3 = M 1:100

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc rasējuma

2B
2A

2C

1B
1A

1C

novietņu izdrukas saliktas kopā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc shēmas
kartīšu izdruka

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc shēmas
kartīšu izdruka

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc shēmas
kartīšu izdruka

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc shēmas
kartīšu izdruka

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc shēmas
kartīšu izdruka

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Maketēt novietni pēc shēmas
kartīšu izdruka

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / ŪDENS / VĒJŠ

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / SAULE

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / SAULE

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / VĒJŠ

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / VĒJŠ

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / VĒJŠ

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / ZEME / ŪDENS

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / ŪDENS

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / ŪDENS

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / ŪDENS

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / ŪDENS

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / BIOMASA

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības / BIOMASA

ūdens siltumsūknis

ŪDENS

koģenerācijas stacija

BIOMASA

biogāzes stacija

zemes siltumsūknis

ZEME

hidroelektrostacija

bioattīrīšanas iekārta

lietusūdens tvertne

viļņu ģenerators

ūdens dziļurbums

vēja ģenerators

saules fotovoltāžas
paneļi

saules kolektori

VĒJŠ

SAULE

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi

Analizēt atjaunojamos dabas energoresursus novietnē

anketu izdruka

kanalizācija

saimniecības ūdens

karstais ūdens

dzeramais ūdens

apkure

apgaismojums

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / KOKS

Pirts Latvijā

OLGGA / Baļķu būdas

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / MĀLS

Stropu mājas Sīrijā

Irānas ekspozīcija biennālē Itālijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / SALMI

Ekociems Skotijā

STUDIO 1884 / Atpūtas kabīne Francijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / VELĒNA

Zaļais jumts Zviedrijā

Bercy Chen / Zemnīca ASV

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / AKMENS

Šķūņa jumts Skotijā

Patterson Associates / Brīvdienu māja Jaunzēlandē

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / IZGAISMOJUMS

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / PIEMĒRS

6A / Māja ap koku Anglijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / PIEMĒRS

decaARCHITECTURE / Brīvdienu māja Grieķijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / PIEMĒRS

Hirotaka Kidosaki / Privātmāja Japānā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / PIEMĒRS

Christian Tonko / Mākslinieka darbnīca Austrijā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / PIEMĒRS

Michael Jantzen / Atpūtas kabīne brīvdabā

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē / PIEMĒRS

Atelier Workshop / Brīvdienu bokss Jaunzēlandē

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Plānot brīvdienu māju ar zemu energopatēriņu
kartīšu izdruka

materiāls

papīrs

koks
salmi / niedres
māli
akmens
cits
stikls

pauspapīrs

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi

Neatjaunojamie jeb fosilie energoresursi — nafta, gāze, ogles. Iegūti no zemes dzīlēm, to atjaunošanās nav
iespējama īsā laikā. Dārga ir gan to ieguve, gan transportēšana.
Atjaunojamie jeb dabas energoresursi — ūdens, vējš, saules starojums, zemes siltums, biomasa, ūdens
kustību enerģija. Pieejami nosacīti bezgalīgi un atjaunojas ātrāk par to patērēšanas ātrumu.
PRIEKŠROCĪBAS: dabas energoresursi ir pieejami par brīvu. Jābūt gudriem un asprātīgiem, lai tos
maksimāli izdevīgi izmantotu dzīvošanai ar dabas ritmiem mūsdienu sintētiskajā laikmetā.
TRŪKUMI: dabas spēkus nevar regulēt, tos nevar ieslēgt vai izslēgt pēc vajadzības. Visiem
energoresursiem, kurus plānots iegūt dabā, jāparedz alternatīva iegūšanas metode — no citiem
atjaunojamajiem dabas energoresursiem.

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības

IZMANTOJUMS

SAULE

SAULE

VĒJŠ / ŪDENS

DABAS ENERGORESURSS

Jau senos laikos cilvēki izgudrojuši asprātīgas iekārtas dabas spēku izmantošanai savā labā — vēja un ūdens
enerģiju dzirnavās izmanto smaga, garlaicīga darba veikšanai — graudu malšanai.

Tiešais saules starojums dod:
Gaismu — dabiskais apgaismojums, kas ieplūst caur logiem, sniedz komforta sajūtu cilvēkam. Taupa elektrību.
Siltumu — saules kolektors uzsilda ūdeni — no cilindriskās tvertnes iekārtas augšpusē vai arī caurplūdē pievada
auksto ūdeni, kas, plūstot pa tievām caurulītēm, saules siltuma ietekmē uzsilst līdz pat 90 grādiem. 55 grādi ir
maksimāli pieļaujamā ūdens temperatūra krāna ūdenim, lai neapdedzinātos. Ļoti plaši izmanto siltākās zemēs,
piemēram, Ēģiptē, Spānijā, Indijā un Ķīnā. Ļoti aukstās ziemas dienās debesis ir skaidras, tādēļ logi darbojas
kā sildelementi.

Pārvērstais saules starojums ražo elektrību. Saules fotovoltāžas paneļi:
Izvietojami uz ēkas jumta, ja tā slīpne orientēta uz saulaino dienvidu pusi un nav noēnota.
Brīvi stāv uz lēzena jumta vai teritorijā, ja ēkas jumts nav piemērots to izvietošanai.
Lietojami mākslā, jo izskatās interesanti un mūsdienīgi. piemēram, kā skulptūru pilsētas kanālā, kura ražo
elektrību apkārtējā parka apgaismošanai.

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības

IZMANTOJUMS

VĒJŠ

DABAS ENERGORESURSS

Pārvērstā vēja enerģija ražo elektrību.
Ģeneratorus izvieto atklātās, vējainās vietās, iespējams, arī uz ēkas jumta. Mežainas un reljefas vietas
nav piemērotas.
Lielos vēja parkos ģeneratoru balsti rada vibrāciju gruntī, tas nepatīk dzīvniekiem un kukaiņiem —
kurmjiem, bitēm, sliekām. Viņi pamet šādas vietas, ar laiku tās iznīkst.

ZEME / ŪDENS

VĒJŠ

Vējam ir dažādi veidi un ātrums, tādēļ izveidoti dažādi ģeneratori, lai tos varētu piemērot dažādās vietās.
Jaunākā dizaina ģeneratoram nav spārnu.

Tiešo zemes un ūdens siltuma enerģiju ar siltumsūkņu palīdzību var izmantot ēkas apkurei.
Ziemā āra gaiss atdziest līdz pat mīnus 25 grādiem, savukārt zemē un ūdenī temperatūra joprojām
turas ap plus 10 grādiem. Tātad, lai iegūtu istabas temperatūru plus 20 grādi, ar elektrības palīdzību tā
jāpaaugstina tikai par 10 grādiem.
Zemes siltumsūkņus izvieto klajās un līdzenās vietās aptuveni metra dziļumā, jo koku saknes un reljefs
sarežģī ierīkošanu.
Jārēķinās, ka siltumsūkņa cauruļvadi aizņem diezgan lielu platību — vismaz ēkas apjomā.

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības

IZMANTOJUMS

ŪDENS

ŪDENS

ŪDENS

DABAS ENERGORESURSS

Ūdens masas krišanas enerģiju var pārvērst elektrībā. Populārākās ir hidroelektrostacijas. Izvieto
ūdenstilpnēs, kur jau dabiski izveidojies ūdenskritums, vai arī izbūvē mākslīgus dambjus ūdens masas
iesprostošanai. Lielas hidroelektrostacijas mēdz būvēt vairāku upju satekā, neatgriezeniski appludinot un
izmainot milzīgas dabas teritorijas.

Ūdens kustībām ir dažādi veidi, tādēļ izveidotas dažādas iekārtas elektrības ražošanai. Ģeneratori izvietojami:
Viļņu — atklātā jūrā vai okeānā.
Paisuma/bēguma — piekrastēs, kur novērojams regulārs paisums un bēgums.
Zemūdens kustību — dziļi jūras dzelmē.

Ūdens enerģiju izmanto arī tieši:
dzeramā ūdens iegūšanai no gruntsūdens — akas un rokas vai motorizēti sūkņi;
saimniecības ūdens iegūšanai — dārza laistīšanai, tualetes noliešanai — lietus ūdens savākšanas tvertnes.
Zemēs ar ūdens deficītu ēku jumtus veido no gaišiem viegli kopjamiem materiāliem, un iegūto lietus ūdeni filtrē
un izmanto dzeršanai. Āfrikā aptuveni pusi dzeramā ūdens iegūst, filtrējot urīnu.

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Pazīt atjaunojamos dabas energoresursus, to īpatnības

IZMANTOJUMS

BIOMASA

BIOMASA

DABAS ENERGORESURSS

Cilvēka dzīves blakusproduktus — kanalizācijas atkritumus jeb biomasu — iespējams nekaitīgi atgriezt dabā,
lietojot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.
Netīro ūdeni novada tvertnē, kuras pirmajā kamerā nogulsnējas neorganiskie atkritumi, bet otrajā kamerā
baktērijas apēd organiskos. Šādi attīrītais ūdens tiek infiltrēts gruntī. Jāseko, lai bioloģiskās attīrīšanas stacija un
infiltrācijas lauks netiktu izvietoti pārāk tuvu dzeramā ūdens ņemšanas vietai.

Biomasu veido arī malka, šķelda, skaidas, salmi, niedres, koku lapas un citi dabas materiāli.
Dedzinot biomasu koģenerācijas stacijā, iespējams reizē saražot gan karstumu apkurei, gan arī elektrību no
karstā ūdens tvaika.

BIOMASA

No biomasas veida — atkritumiem — iespējams iegūt gāzi, ko var izmanto kā degvielu automašīnām.

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē

Videi draudzīgi būvmateriāli — koks, māls, salmi, velēna, akmens. Atjaunojas, iegūstami ēkas būvvietas
tuvumā, dabas vidē noārdās. Pieejami par brīvu. Apstrādāšanai nav nepieciešamas sarežģītas iekārtas un
instrumenti. Jābūt gudriem un asprātīgiem, lai tos maksimāli izdevīgi izmantotu dzīvošanai ar dabas ritmiem
mūsdienu sintētiskajā laikmetā.

PRIEKŠROCĪBAS UN TRŪKUMI

KOKS

DABISKS BŪVMATERIĀLS

Ļoti plašas pielietojuma iespējas — sienām, jumtiem, mēbelēm, durvīm un logiem.
Dažādas konstruktīvās iespējas — guļbūve, stati, karkass.
Dažādas apdares iespējas — veclaicīgs, dabīgs, mūsdienīgs.

Degošs, tādēļ jāapstrādā ar ķīmiskiem līdzekļiem vai arī jābūt ļoti uzmanīgiem ar uguni.
Trupē — jācenšas pasargāt no mitruma, piemēram, regulāras saskarsmes ar kūstošām kupenām.

MĀLS

Plastisks, var realizēt dažādas formas.
Dažādas dizaina iespējas — apdedzināti ķieģeļi, dabīgi grubuļains, dažādi toņi.

Neapdedzināts māls mitruma ietekmē šķīst, bet spožā saulē plaisā.

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē

PRIEKŠROCĪBAS UN TRŪKUMI

SALMI

DABISKS BŪVMATERIĀLS

Vienkārši iegūstams.
Viegls, ātri iebūvējams.
Laba siltumizolācija.

Degošs, pūstošs, garšo grauzējiem un mājlopiem, tādēļ jāapmet ar krīta kaļķu apmetumu.

AKMENS

VELĒNA

Mainīgs, var būt ar ziediem.
Laba siltumizolācija.

Smags, tādēļ zem tā jāparedz noturīga jumta konstrukcija.

Nedegošs, nepūstošs. Izturīgs.
Dažādas pielietojuma iespējas — grīdas, jumtu un sienu plāksnes, sienu un pamatu bloki.
Dažādas apdares iespējas — veclaicīgs, dabīgs, mūsdienīgs, dažādi toņi.

Smags. Grūti iegūstams un apstrādājams.

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē

PIEMĒRI

Izvēloties ēkai piemērotu vietu novietni, jārēķinās ar izgaismojumu:
Latvijā saule ziemā atrodas zemāk, gaišo dienas stundu ir maz, ēnas garas, saules stari pa logiem
iespīd dziļi telpā.
Vasarā saule atrodas augstāk, ir gaišs arī rītos un vakaros, karstā laikā noēnojumam vēlams izveidot nojumes
vai pārkares.
Dzīvi ēkā organizē tā, lai dienas gaitas atbilstu saules gaismas kustībai ēkā, — rītu plāno Austrumu daļā,
vakaru — Rietumu daļā.
6A / Māja ap koku Anglijā
Izvietota kokiem bagātā vietā, arī būvēta no koka.
Saimnieki centušies saglabāt visus ēkas pagalmā augošos kokus.
Lielais koks sniedz patīkamu noēnojumu terasei.

decaARCHITECTURE / Brīvdienu māja Grieķijā
Izvietota kalnainā un vējainā vidē pie jūras.
Sazarotā forma veido vairākus nošķirtus, no vēja pasargātus pagalmiņus.
Ēkas siluets harmonē ar dabisko ainavu.

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē

PIEMĒRI

Hirotaka Kidosaki / Privātmāja Japānā
Izvietota kalna slīpumā ar skatu uz nogāzi.
Askētiskā forma kontrastē ar dabisko vidi.
Plašie stiklojumi lietoti, lai baudītu ainavu. Tuvumā nav ziņkārīgu kaimiņu.

Christian Tonko / Mākslinieka darbnīca Austrijā
Izvietota kalna slīpumā ar skatu uz nogāzi.
Ēkas siluets turpina nogāzes formu.
Iekšpusē grīdas veidotas taisnas, bet griesti — slīpi.

Michael Jantzen / Atpūtas kabīne brīvdabā
Plānota brīvdienām, pārējā laikā pasargājama no ziņkārīgiem kaimiņiem un dzīvniekiem, izmantojot
transformējamas konstrukcijas — atlokāmas, izbīdāmas. Salokāms slēģis kļūst par nojumi.

ARHITEKTŪRA PILSĒTVIDĒ / ILGTSPĒJA / ainava / dabas resursi
Iekomponēt brīvdienu māju vidē

PIEMĒRI

Atelier Workshop / Brīvdienu bokss Jaunzēlandē
Atlokāmo sānu sienu var izmantot par terases grīdu.

11. APRĪLIS
13. SEPTEMBRIS
30. MARTS

8. FEBRUĀRIS
9. APRĪLIS
29. JANVĀRIS

MĀCĪBU KURSA METODISKAIS LĪDZEKLIS
IEVADS
skolnieks pētnieks pilsētnieks
izglītība
arhitektūra
pedagoģija
skolotājiem
skolēniem
alternatīva
instrukcija
leģenda
vārdnīca

MĀCĪBU KURSA METODISKAIS LĪDZEKLIS / IEVADS / skolnieks pētnieks pilsētnieks

SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS
Latvijas Arhitektu savienības brīvdomīgās izglītības projekta 						
mācību kursa metodiskais līdzeklis sagatavots, lai mākslas skolotāji izglītotu skolēnus arhitektūrā.
SPP mācību kursā iekļautas 24 metodikas par apbūvētās vides veidošanu, kur noteicējs ir tās lietotājs.
Tās kārtotas 3 tēmās — arhitektūras māksla, arhitektūras pamatīpašības un arhitektūra pilsētvidē. No
vienkāršā uz sarežģītāko. 12 gadus vecu jauniešu secīgai skološanai izvēles priekšmetā viena mācību gada
laikā. Līdz šim skolēnu spējas argumentēt un sadarboties bija SPP projekta blakus efekts. Trenēšana domāt
un veidot attiecības no izprotoša skata uz apbūvēto vidi ir SPP mācību kursa mērķis.
Pašlaik Latvijas kultūrizglītībā dominē vizuālā māksla un mūzika ar tradīciju radoši izpausties patstāvīgi,
dekoratīvi un vienā plaknē. SPP pieeja māca domāt strukturēti un telpiski, individuālam darbam pievienot arī
starpdisciplināro prasmi darboties grupā. SPP kurss palīdzēs ieviest pielietojamu un pamatotu domu uzbūvi
mākslinieciski jau apdāvināto bērnu mācību saturā.
Digitālais SPP metodiskais līdzeklis mācību kursam kultūrizglītībā ir palīgs nodarbībām klātienē.
«Dzīvē svarīgākās mācības var nodot tikai cilvēks cilvēkam, nekāds ekrāns vai papīrs to nevarēs izdarīt.»
Juris Rubenis / SESTDIENA / 2015
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«Žēl, ka izglītības sistēma nav ātri maināma lieta — izdomājām ko izmainīt, un nākamajā mācību gadā jau
ir darīts. Jebkurām pārmaiņām nepieciešams laiks. Kompetencēs balstīts mācību saturs nozīmē bērnam
atvēlētajā mācību laikā izlīdzsvarot 3 tik atšķirīgās un papildinošās lietas — zināšanas,
prasmes, attieksmes.
Matemātikai nevajadzētu būt mācību stundai, kur iemāca tikai formulas vai risināt standarta uzdevumus. Tā
brīnišķīgi attīsta domāšanas procesu, māca pamatot viedokli un strādāt kopā. Tāpat var sadarboties ar citu
mācību priekšmetu skolotājiem — matemātika un māksla, matemātika un mūzika, matemātika un latviešu
valoda. Arī reālajā dzīvē nekas nenotiek izolēti. Kompetencēs balstītā mācību satura mērķis ir palielināt
sasaisti starp dažādām tēmām, iebūvēt katrā mācību stundā zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu.»
Mārīte Seile / Izglītības un zinātnes ministre.
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Arhitektūras pamatīpašību trijotne, ko nosaucis jau gadsimtu pirms mūsu ēras dzīvojušais romiešu arhitekts
Vitrūvijs, — skaistums, lietderība, izturība — atzīta par vispārēja radošuma pamatu. Ja uz tās balstās
jēgpilns jebkāds radošais process — vienalga, likumdošana, projektēšana vai pusdienu pagatavošana, tad
cilvēkam svarīgāko trešdaļu — izturību jeb ilgtspēju jeb dzīvotspēju — vēlams izprast atkal no trim daļām.
Ilgtspējīgu sabiedrību veidojošie mehānismi, piemēram, skolas, vienotā uztverē var savstarpēji savīt visas
3 ilgtspējas dimensijas — sabiedrību, ekonomiku, ekoloģiju. Iekļaujot ne tikai populāro dzīvošanu zaļi jeb
ekoloģiski, bet arī sabiedriski un ekonomiski. Tāpat kā Vitrūvija arhitektūra ietver ne tikai telpisku izteiksmi,
bet arī tās lietderību un izturību.
Kāpēc jāizlīdzsvaro 3 arhitektūras pamatīpašības un 3 ilgtspējas dimensijas kvalitatīvā dzīves telpā?
Tikai lai cilvēcīgāk dzīvotu. Triju dzīslu kabelis kabelī, kura vadītā elektrība ir cilvēcība, ko raksturo citām
dzīvajām radībām vienlīdzīgs cilvēks, caurvij SPP mācību kursu. Ar mērķi ievadīt bērnus un skolu jauniešus
apbūvētās vides veidošanas mākslā no cilvēka vajadzību un pienākumu puses. Lai veicinātu nākamo
pieaugušo — iedzīvotāju, pasūtītāju, likumdevēju — izpratni par arhitektūru un pilsētvidi. Lai plakano
domāšanu iegrieztu telpiskajā.
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Arhitektūra nav anonīma un nav ārišķīga māksla. Apbūvētā vide domāta cilvēkiem un viņu savstarpējām
attiecībām. No tām savukārt veidojas attiecības starp būvēm, kad cilvēki izprotoši iesaistās to veidošanā.
Arhitekta svarīgākais rīks ir saruna. Proporcionāli procesa sarežģītībai sarunām jābūt padziļinātām, ilgām
un daudzgalvainām. Ne tikai ar pasūtītāju — privātpersonu vai sabiedrības daļu —, bet ar katru, kas iesaistīts
procesā no pasūtījuma līdz jaunbūves nodošanai. Arhitekts vada konkrēto cilvēku attiecību pārnešanu
telpiskā modelī — lietderīgā, izturīgā, skaistā — saskaņā ar apkārtnes kontekstu, kur tas tiek būvēts.
Vienlaikus sabiedriski, ekonomiski, ekoloģiski pamatotā. Prasmīgas rīcības gadījumā arhitekts ieliek būvē
arī tās lietotāja nākotni jeb telpu pārmaiņām. Arhitekts rada iespēju klientam labi justies trīsdimensiju vidē
ar sevi un saviem mīļajiem, darbabiedriem vai kaimiņiem. Laimīgās vietās dzīvo vienkāršība — formās un
funkcijās, domās un darbos, sarunās un attiecībās.
«Arhitektūra ir tīra lapa mūsu dzīvesstāstiem.» Bjarke Ingels / WORLDCRAFT / 2015
Modinot interesi par arhitektūru, svarīga ir brīva domu apmaiņa un praktiska darbošanās. Lai, domājot,
diskutējot, skicējot, maketējot, gūtu personīgu priekšstatu par apbūvētās vides veidošanas mākslu.
Apbūvētā vide vienmēr ir klātesoša, ja neatrodies mežā, pļavā, kalnos vai tālu jūrā. Ja esam tas, ko mēs
ēdam, ko lasām, ko domājam, ko jūtam, tad esam arī tādi, kāda ir apbūvētā vide, kurā dzīvojam. Harmoniski
vai ne. Avīzes var nelasīt, televizoru neskatīties, radio neklausīties. Apbūvētā vide nav no uztveres
atvienojams masu medijs, kas nosaka cilvēka uzvedību. Tomēr ikviena saprātīga būtne var līdzdarboties un
ietekmēt izmaiņas sev apbūvētajā apkārtnē, atgriezeniski atvieglojot savu dzīvošanu tajā. Kā? Sākotnēji ar
pašu apdzīvotās telpas vērošanu, attēlošanu un analizēšanu. Tādejādi iepazīstot un iemācoties izvērtēt, lai
vēlāk pamatoti kritizētu, uzlabotu un radītu.
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«Jaunā skatījumā mācību process ir skolēnu vajadzību izzināšana un labvēlīgas skolas vides radīšana, kur
katra joma un darbība ir vērsta uz galveno — skolēnu izaugsmi. Skolotājs māca ne tikai mācību vielu, bet
arī domāt, risināt problēmas, sadzīvot ar citiem. Skolotājam ir jāapzinās noteikta domāšanas un mācīšanās
principu sistēma, kuras ietvaros viņš aizvada skolēnus līdz izpratnei. Tādām nodarbībām ir 3 fāzes. Pirmā
ir ierosināšana, kurā tiek noteikts tēmas izpētes mērķis un veidojas interese. Skolēni noskaidro savas
pašreizējās zināšanas, ko varēs papildināt ar jaunām. Skolnieku jāaktivizē apzināties domāšanu, izmantojot
savu valodu. Otrā ir apjēgšana, kurā skolnieks darbojas patstāvīgi, izzinot tēmas saturu. Skolnieks sastopas
ar jaunu informāciju vai idejām — klausoties, lasot, pētot, skolotājs dažādi atbalsta skolēnu centienus
kontrolēt izpratni par jauno vielu, kā arī uztur ierosināšanas fāzē radīto interesi. Trešā ir apcerēšana, kurā
skolniekam jāizmanto stundā apgūtās zināšanas un prasmes, jāizsaka saviem vārdiem jauniegūtā informācija.
Skolotājs palīdz skolēniem jaunā kvalitātē apkopot līdzšinēji zināmo un jaunapgūto.
Kolēģiem savstarpēji daloties pieredzē un izmēģinot dažādas pieejas mācīšanā, veidojas stabils pamats
paliekošām pārmaiņām, kad skolotājs vērtē sevi pēc skolēnu snieguma.» Helvijs Valcis / Liepājas Valsts
1. ģimnāzijas direktors
«Izglītības sistēmas kvalitāte nevar būt augstāka par skolotāja kvalitāti.»
Mārīte Seile / Izglītības un zinātnes ministre
«Pedagogi ir tie, no kuru darba un aizrautības ir atkarīgas mūsu jauno censoņu iespējas atraisīt savus
talantus, iemācīties domāt, analizēt, pamatoti kritizēt un izveidoties par cilvēkiem, kas ceļ mūsu sabiedrību
un valsti kopumā.» Raimonds Vējonis / Valsts prezidents
Viduvējs skolotājs stāsta. Labs skolotājs izskaidro. Ļoti labs skolotājs demonstrē. Izcils skolotājs iedvesmo.
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• vai tas, ko tu gribi, vajadzīgs skolniekam?
• būt kopā, nevis mācīt
• paša personība, piemērs, pieredze
• atklātība, tiešums, nepiespiestība
• disciplīna, pacietība, regularitāte
• nevispārināt, sašaurināt, konkretizēt
• sākt ar kontroluzdevumu, kas nekad nav bijis, izvērtēt atsauksmes — uztveres izlīdzināšanai
• ļaut atklāt ko pašam, tas visvairāk iedvesmo mācīties
• ļaut uzņemties darīt, taču palīdzēt un atbalstīt, lai pabeidz
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• tu dari to sev, kā vēlies un cik vari. tu esi nozīmīgs!
• nesteidzoties — minimālā un maksimālā programma
• vides apziņa — zināšanas, prasmes, attieksme
• informācija — kā atrast, filtrēt, prast pielietot
• pieeja — individuāla, paskaidrojot, kāpēc svarīgi, sasaistot ar reālo dzīvi, piemēri — pat anekdotes
• diskusija — strādāt tā, lai beigās rodas jautājumi:
• es pats to izdomāju
• divatā pārrunā
• dalās ar vairākiem
• atzīmes nav vērtējumi, bet atskaites punkti, kur tu atrodies
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Valdorfpedagoģija orientējas uz bērna būtību kā cilvēces audzināšanas mākslu. To pamato mācība par
cilvēku kā ķermenisku, dvēselisku, domājošu būtni.
Darbus uzdod tā, lai ieinteresētu bērnus. Bez stingras, no ārpuses uzspiestas disciplīnas
skolas darbu kopā satur cilvēciskais kontakts starp skolotājiem un skolēniem — atklātība,
tiešums, nepiespiestība.
Domāšana ir dižciltīgākais palīglīdzeklis, kā šai pasaulē orientēties.
Kā daba pirms piedzimšanas ir parūpējusies par pareizu topošā cilvēka fiziskā ķermeņa vidi, tāpat
audzinātājam pēc cilvēka piedzimšanas jārūpējas par pareizu fizisko apkārtni. Kas notiek apkārtējā
telpiskajā vidē, to bērns atdarina, un atdarināšanas laikā viņa orgāni ieņem savu paliekošo formu. Veidojas
veselīga redze, ja valda pareizas krāsu un gaismēnu proporcijas, un smadzenēs un asinsritē veidojas fiziskie
pamati veselīgai morālai uztverei, ja bērns sev apkārt redz morāli pareizu rīcību.
Bērns ir dievišķa mīkla, kas jāatrisina, pielietojot ar mīlestību cauraustu audzināšanu tik ilgi, līdz jaunais
cilvēks būs atradis pats sevi.
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Noliktavā noteikti nepieciešamais
APRĪKOJUMS

dators/i, projektors/i, ekrāns/i, interneta pieslēgums, skandas, pagarinātāji,
pārvietojama tāfele, notumšojama telpa, krēsli un galdi darbam X grupās

INSTRUMENTI

marķieri, flomāsteri, krāsainie un parastie zīmuļi, dzēšgumijas, maketēšanas naži un
pamatnes, tērauda lineāli, šķēres, īleni, knaibles, āmuri, skrūvgrieži, skavotāji, skavas,
skoči, daždažādas līmlentes, līmzīmuļi, PVA līme, līmes glāzītes, kociņi, saspraudes,
adatiņas, gumijas

MATERIĀLI

skiču un piezīmju papīri, putukartoni, kartoni, krāsainie papīri, pauspapīri un to
atgriezumi, žurnāli, līmlapiņas, stieples, drātis, žilkas, auklas, dzijas, sieti, folija,
līmplēves, polietilēna plēves, putuplasta, organiskā stikla, finiera, linoleja, tepiķa un
auduma atgriezumi, gliemežvāki, akmentiņi, korķīši, makaroni, pupas, kastaņi, zīles,
skaidas, salmiņi, detaļas un citi nieki

MĀCĪBU KURSA METODISKAIS LĪDZEKLIS / IEVADS / instrukcija

KLUČI
zona

krāsa

publiskā

gaišzils

tehniskā

80x130x50MM

50x80x30MM

60

12

24

24

lillā

40

8

16

16

skatītājiem

gaišzaļš

90

30

30

30

aktieriem

dzeltens

46

14

16

16

skatuve

sarkans

40

16

12

12

cita

oranžs

32

8

12

12

308

88

110

110

daudzums

skaits

50x30x20MM
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KLUČI
daudzums

12 audzēkņiem darbam 2 grupās
katras krāsas visi moduļi sadalāmi 2 porcijās

instrumenti

STYROCUTTER maketēšanas mašīna
rullīši un paplātes krāsošanai, plēves virsmu pārsegšanai

materiāls

ekstrudēts putupolisterols 50MM
akrila krāsas: gaišzila, lillā, gaišzaļa, dzeltena, sarkana, oranža

izmēri

no oriģinālā biezuma 50MM plātnēm izgriež 130MM platas loksnes, kuras
sadala pa 80MM
30MM biezums iegūts, nogriežot no oriģinālā 50MM nost 20MM, kuru
savukārt izmanto kā biezumu mazāko kluču piegriešanai
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Metodisko aprakstu lasīšana

Jāizvēlas ērtākais veids, kādā lasīt metodiskos aprakstus, — krāsainas ekrānos un izdrukās vai
izdrukājot melnbaltas.
Darbnīca aptuveni 12 skolēniem

Jāseko metodiskā apraksta līmlapiņās minētajam. Apzīmējums X visbiežāk nozīmē skolēnu skaitu.
Vietām ar X apzīmēts arī skolēnu grupu vai pāru skaits.
Brīvība un ierobežojums

Jāatceras, ka gaisotnei nodarbības norisē nav jābūt uzspiestai disciplīnai. Tomēr vismaz viens
nepārkāpjams nosacījums tās saturiskajā uzdevumā atraisa skolēnu radošo brīvību un pārvērš mācības
aizrautīgā spēlē.
«Mums ir nepieciešams kāds svēts nē, kaut kas tāds, pret ko mēs varētu atdurties, kaut kas tāds, kas
mūs ierobežo, jo citādi nekad pietiekami neiedziļināmies un neizmantojam labāko, kas mūsos atrodams.»
Ričards Rors / ĀDAMA ATGRIEŠANĀS / 2013
Izdrukas izmēri un krāsa

Jāizlemj, ja ir iespēja izvēlēties, kurā izmērā A4 vai A3 izdrukājams pielikums, lai tas būtu piemērotāks
pielietošanai. Tikai darbnīcas 			
ĒKA UN ENERĢIJA novietņu izdrukām jau norādīts nepieciešamais
izmērs A3. Kartīšu izdrukām, kurās nozīme ir krāsām, vēlams izdrukāt krāsainas. Tās nav jādrukā katrreiz
no jauna. Tās var uzlīmēt uz kartona, lai kalpotu ilgāk. Vienreiz izmantoti, uzskates līdzekļi var tikt
uzglabāti noliktavā līdz nākamajai nodarbībai.
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Kartīšu izgriešana
Jāpārliecinās, rūpīgi lasot metodiskā soļa aprakstu, vai pielikuma kartīšu izdruka sagriežama zīmītēs vai
slejās pa vienai vai nodarbībai izmantojama visa kartīte.
Darba maketa stadija
Jāievēro, ka bieži uzdevumu pabeidz jeb izpilda darba maketa stadijā. Tāds nav tehniski perfekts. Tāds
ir izteiksmīgi paviršs, taču ar skaidru vēstījumu. Vairāk par to, kas ir arhitekta darba makets un kādas ir
iespējamās izpildes tehnikas, uzzini darbnīcas BURVĪBA saturā.
Izrāde katras darbnīcas beigās

Jārēķinās, ka katras nodarbības noslēgumā indivīds, pāris vai grupa savu darbu obligāti izrāda un pamato
pārējiem. Tas nav atkārtoti pieteikts katras metodes aprakstā. Tas nav ierēķināts soļu sadalījumā 40 minūšu
intervālos ar pauzēm. Tomēr ne katrai nodarbībai tam nepieciešams papildlaiks.
Vizuālie piemēri jeb foto receptes

Vairāk attēlu katrai nodarbībai meklē pēc darbnīcas nosaukuma projekta mājas lapas sadaļā BIJA .
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laiks

slīdrāde

uzskates līdzekļi

teorija

specifiskie materiāli

pielikums

filma

3 punktveida darbnīcas novadāmas arī nodarbību līnijā:

SAMĒRS

MŪSU CIEMS

MANA MĀJA

4 punktveida darbnīcas novadāmas nodarbību līnijā:

apjoms

ritms

telpa

ARHITEKTŪRAS VALODA
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ARHITEKTŪRA

Celtniecības māksla, kas veido telpisku vidi, kurā noris cilvēka darba, sabiedriskās un
personiskās dzīves procesi.

ĒKA

Celtne, ko parasti izmanto dzīvošanai, saimnieciskām, ražošanas vai sabiedriskām
vajadzībām. Atsevišķs objekts celtņu kompleksā.

CELTNE

Celtniecības procesā izveidots objekts vai objektu komplekss. Arī ēka.

BŪVE

Celtniecības objekts, ko veido, kas vēl nav pabeigts. Arī gatava celtne.

APBŪVE

Teritorijas aizņemšana ar celtni vai celtnēm. Celtņu sistēma kādā teritorijā.

APBŪVĒTA VIDE

Būvējot aizņemts zemes gabals vai teritorija ar celtni vai celtnēm.

PILSĒTVIDE

Pilsētai specifiska, raksturīga vide.

PILSĒTA

Liela, biezi apdzīvota vieta ar rūpniecības, tirdzniecības, kultūras, veselības
aizsardzības, administratīvi politiska centra nozīmi.

TEZAURS.LV
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