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IEVADS 

 

Daugavpils Būvniecības tehnikumā, Arhitektūras un dizaina nodaļā tiek īstenota 

Arhitektūras tehniķa programma, kvalifikācijā Arhitektūra, kur programmu var apgūt divu un četru 

gadu laikā.  

Balstoties uz izglītības programmu, izglītojamie apgūst praktiskās mācībās apgūst 

Maketēšanu. Pārsvarā šī mācību priekšmeta nodarbībās, izglītojamie strādā praktiski, taču 

balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi un pandēmijas izraisīto situāciju kā rezultātā izglītojamie 

mācījās attālināti, tika secināts, ka izglītojamajiem ir jāsniedz teorētiskais un uzskatāmais 

materiāls, lai izprastu arhitektūras stilus un attīstītu prasmi izpildīt skices ar roku. Līdz ar to, tika 

izstrādāta prezentācija ar uzskates materiālu par bionikas stilu arhitektūrā ar praktisko uzdevumu, 

skices izpilde.  

Rezultātā tika izstrādāts metodiskais materiāls 3.kursa Arhitektūras tehniķu audzēkņiem, 

lai sekmētu izpratni par arhitektūras stilu daudzveidību un prasmi attēlot savas idejas uz papīra.  
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1. ĒKAS FASĀDES 

Fasāde (no franču: façade — 'priekšējais, ēkas priekšpuse') ir celtnes vai tās daļas 

ārpuse, parasti priekšpuse vai parādes puse, ēkas ārējā siena pretskatā. Tāpat par fasādi sauc ēkas 

ortogonālās projekcijas rasējumu uz vertikālo plakni. Fasādes formas, proporcijas un dekoru 

nosaka celtnes lietojums, tās konstruktīvās īpatnības un arhitektoniskā tēla stilistiskie risinājumi. 

Izšķir galveno, sānu, aizmugurējo, kā arī ielas un sētas fasādi. Pie fasādes elementiem (fasādes 

detaļām) attiecina nenoņemamas daļas, kā piemēram portiku, portālu, kolonādi, pilastrus, 

kariatīdes, durvis, logus, frontonu. Pie fasādes elementiem nevar attiecināt noņemamus elementus, 

kā piemēram pieliekamus tentus, plakātus u.c. 

Mūsdienās, ēkas ārējais dizains ir nozīmīgs faktors pilsētvides veidošanā. Eksperti izvēlas 

mūsdienīgus stilus projektējot ēku kopumā izvēloties modernus un augstas kvalitātes materiālus.  

Dizaineri un arhitekti izmanto dažādus apdares elementus, lai izteiktu vienu vai citu ideju un 

uzsvērt stila virzienu. 

Izstrādājot metodisko darbu, darba autore pievērsa uzmanību bionikas stilam, jo 

mūsdienās,  tiek daudz runāts par mūsdienu materiāliem, kā arī videi atbilstošu materiālu 

pielietošanu arhitektūrā nedraudējot videi.  

1.1. Bionika 

Mūsdienās arhitektūras dizaina veidošana smeļas no mums apkārt esošās dabas, kur viss 

ir ārkārtīgi racionāls un kodolīgs. "Dabas radītajos augos”, kā atzīmē slavenais somu dizainers 

Alvars Ālto, “formas rodas no to iekšējās konstrukcijas." 

Divdesmitā gadsimta 50. gadu beigās radās jauns zinātniskais virziens, kura pamatā ir 

dažādu dzīves sistēmu modelēšanas pētījumi. Šīs zinātnes parādīšanās bija kibernētikas, 

biofizikas, bioķīmijas, kosmosa bioloģijas, inženierpsiholoģijas uc attīstības rezultāts. Simpozijs 

1960. gadā Deitonā (ASV) deva vārdu jaunai zinātnei - bionikai (no grieķu valodas - dzīves 

elements). Bionika ir zinātne par zināšanu izmantošanu par savvaļas dzīvnieku struktūrām un 

formām, principiem un tehnoloģiskajiem procesiem inženierijā un būvniecībā. 

Bioniku dzimšana nav nelaimes gadījums. Tas ir dabisks zinātnes un tehnoloģijas 

dialektiskās attīstības rezultāts. Bionika ļauj apvienot plašu inženiertehnisko problēmu loku, kuru 

risinājums ir balstīts uz bioloģijas datiem. Bionika galvenokārt ir vērsta uz praktisku problēmu 
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risināšanu, tā iekļūst visdažādākajās zinātnēs, kļūst par viņu neaizstājamu palīgu, veicina to 

attīstību un uzlabošanu. 

Pasaulē viss ir savstarpēji atkarīgs. Ir likumi, kas visu pasauli apvieno vienā veselumā un 

rada objektīvu iespēju likumus un principus izmantot dzīvās dabas un tās formu konstruēšanai 

mākslīgi izveidotās sistēmās. 

Dabisko formu tehnikā vissarežģītākie attīstības posmi meklējami 17. gadsimtā. Dabas 

zinātnes straujās attīstības process, kas sākās jau Renesanses laikā, vistiešākajā veidā bija saistīts 

ar tehnoloģijām. 

Racionālisma filozofija, kuras dibinātājs bija Renē Dekarts, arī nopietni ietekmēja 

tehnisko veidošanu. Racionālisma filozofi Dekarts, Loks, La Mettrie un citi uzskatīja, ka 

mehānikas likumi ir universāli Visuma likumi, un attiecināja tos uz dzīvo dabu. Dekarts uzskatīja, 

ka dzīvnieks ir nekas cits kā mašīna, atšķirībā no cilvēka, kuram ir dvēsele. Dažreiz mehāniķi 

īstenoja mākslīgās dzīves radīšanas ideju. Leonardo da Vinči meklēja dzīvnieka motora 

mehānisma darbības principus, pēc tam uz to pamata būvēja mašīnu. Sākumpunkts bija šāds: daba 

radīja perfektus mehānismus dzīvnieku pasaulē, tos iemiesojot vienādās ideālajās formās: putnam 

tika dota skaista lidojoša mašīna spārnu formā, daba piegādāja zivīm peldēšanas aparātu, asti un 

spuras. 18. gadsimtā problēmas vilinājums un šķietamais vieglums, kā arī pirmie automatizācijas 

panākumi noveda pie mašīnu dizaina parādīšanās, pamatojoties uz aizgūtām dzīvnieku formām. 

Bet zinātnes un tehnoloģijas līmenis bija tāds, ka šo ideju nevarēja īstenot. 

Ar zinātnes attīstību rodas objektīva iespēja izmantot dzīvās dabas elementu procesus un 

attiecības mākslīgi izveidotās tehniskās ierīcēs. Maz ticams, ka var atrast cilvēku darbības lauku, 

kas vienā vai otrā pakāpē nebūtu saistīts ar bioniku. Mākslinieka-dizainera radošā darbība šajā ziņā 

nav izņēmums. 

Dabiskajās formās galvenais ir elementu konstruktīvs-kompozicionāls grupējums, to 

ritms. Katrai dabiskajai formai ir savas unikālas iezīmes. Ja mēs kā izpētes objekts paņemam 

dabisku analogu ar izteiktu raksturu, apjomu un struktūru ar elementāru vienkāršu formu, mēs 

patiešām spējam nekavējoties novērtēt tā integritāti, kas palīdzēs ātrāk un ar mazāku laiku sasniegt 

tehniskās formas attēlus un plastisko izteiksmi. 

Bionikas izmantošana mākslinieciskās konstruēšanas procesā attīsta iztēli, pamodina 

radošu domu, liek domāt, meklēt, zināt dabas likumus. 
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Forma: 

1) lietas morfoloģiskā un trīsdimensiju strukturālā organizācija, kas rodas materiāla 

jēgpilnas pārveidošanas rezultātā; 

2) jebkura satura ārējā vai strukturālā izpausme, vissvarīgākā radošās darbības kategorija 

un priekšmets - literatūra, māksla, arhitektūra un dizains. Forma dzīvo gan telpā, gan uztveres laikā 

un nes uz vērtību orientētu informāciju. 

Dizaina forma ir īpaša objekta (rūpnieciska izstrādājuma) organizācija, kas rodas 

dizainera centienu rezultātā panākt visu izstrādājuma īpašību - dizaina, izskata, krāsas, faktūras, 

tehnoloģiskās iespējamības utt. - savstarpēju vienotību. Atbilst patēriņa prasībām un 

nosacījumiem, efektīvai ražošanas iespēju izmantošanai un tā laika estētiskās prasības. 

Formēšana ir mākslinieciskās darbības, dizaina un tehniskās jaunrades kategorija, kas 

veido veidošanās un formas veidošanas procesu atbilstoši kultūras vispārējām vērtību ievirzēm un 

ar dažādiem izvēlētiem konceptuāliem principiem, kas saistīti ar nākotnes darba, funkcijas, dizaina 

un materiāla estētisko izteiksmīgumu. Formu izstrādājumu procesā tiek noteiktas tā funkcionālās-

konstruktīvās, telpiski plastiskās un tehnoloģiskās struktūras. 

Veidojošie faktori - dzīves apstākļi un apstākļi, kas ietekmē veidošanos, ko saprot kā 

vairāku objektīvu sociāli ekonomisko, funkcionālo, aktīvo, inženiertehnisko un citu grūti 

mijiedarbojošu dzīvesveida aspektu sintēzi. 

Veidojošie faktori vispilnīgāk atspoguļojas radošajās koncepcijās, formulējot dizaina 

mērķus un uzdevumus. Bet patiesībā dažiem no viņiem nav patiešām vajadzīgu projektēšanas 

uzdevumu kopuma, kas rada dažāda veida negatīvas sekas. Piemēram, radikālais funkcionālisms 

pārvērtē utilitāri praktiskos veidošanās faktorus, kā arī aizraušanos ar “augsto tehnoloģiju”, 

kaitējot tradicionālajām formām; postmoderni jēdzieni, gluži pretēji, izceļ dizaina uzdevumu 

subjektīvos aspektus. 

Izpētot bionikas rašanās cēloņus un raksturīgās iezīmes, metodiskā darba autore secināja, 

ka šis stils ir mūsdienīgs un aktuāls topošajiem speciālistiem arhitektūras ēku projektēšanas nozarē.  

 

1.2. Skiču izpilde 

Mūsdienu arhitektūra - arhitektūras profesijā zīmēšana ir būtiska projektēšanas procesā. 

Roku zīmējums sniedz vērtību ikvienam arhitektūras projektam, ļaujot mums ātri izpētīt idejas un 
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nodot nodomu. Idejas attīstība, analīze, telpu organizēšana, pat būvniecības detaļu izpēte tiek 

efektīvi izstrādāta skices līnijas darbā. 

Arhitektūras idejas atspoguļošanas ātrākā metode un, iespējams, arī labākā ir skice. 

Tomēr daudziem jauniem arhitektūras studentiem  trūkst dabiskas spējas radīt skici. Viņiem būs 

jāpaļaujas uz skolotājiem, lai izskaidrotu skices pamatus, kas prasīs laiku. Ar šo problēmu saskārās 

arī studenti, kuri pildīja uzdevumu. Iespējams, lielākā problēma pildot šo uzdevumu bija attālinātās 

mācības.  

 

1.2.1.att. Studentu skices.  

Studentu kopsavilkuma darba apjoms pieejams 

https://padlet.com/vroscupkinasinakova/fepg56po4qgh0p9c.  

Izpētot studentu darba gaitu, tika secināts, ka pirms sniegt šādu uzdevumu, nedrīkst 

pakļauties tam, ka zīmēšanas pamati jau ir izieti. Jāatgādina, kas jāņem vērā izpildot skices.  

Arhitektūras skicēšanas padomi:  

1. Nedrīkst novietot zīmuli, saliekot plaukstas locītavu vai elkoni.  

Bobs Borsons minēja, ka “fiksējiet rokas un elkoņu ērtā leņķī un pārvietojiet visu roku, 

kad skicējat. Tā kā jūs iegūstat vairāk prasmju, šo tipu var atvieglot, un jūs varat vispirms saliekt 

elkoņu un galu galā plaukstu. Sākumā, ierobežojot savu kustību uz visu roku, jūs nonāksit ar 

taisnākām līnijām.”  

 

https://padlet.com/vroscupkinasinakova/fepg56po4qgh0p9c
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2. Jāveic kontrole. 

Jānovieto roku zīmuļa galā, lai iegūtu lielāku kontroli un precizitāti. Tas arī rada tumšākus 

marķējumus. Un otrādi - rokas novietošana zīmuļa augšā padara skicētāju mazāk kontrolējamu, ar 

iespēju radīt  vieglākus marķējumus. 

3. Jādažādo savas līnijas. 

Lai padarītu interesantu dzīvu skici, jāmēģina izmantot dažādas līnijas, pārejot no biezām 

uz plānām līnijām un no gaišām līdz tumšām krāsām. Sākumā tas var būt sarežģīts uzdevums, bet 

to var apgūt, izmantojot dažādas zīmuļu klases (no 3H līdz 6B) un turot zīmuli dažādos leņķos. 

Jāpatur prātā, ka ir jāizmanto līnijas svars, lai palīdzētu nodot dziļumu skicei. Ja ir vēlme izveidot 

dinamiskus un unikālus zīmējumus, jāizmanto neregulārās līnijas. Tās var būt blāvas, plakanas un 

gludas skices.  

4. Jāpievieno tekstūru. 

Lietojot akvareļus, zīmējumiem var pievienot graudainu pieskārienu. Tāpēc nevajag 

pievienot ūdeni pār visu skici, lai varētu izbaudīt dzīvīgu skices izskatu. 

5. Jāizvairās no simetrijas. 

Svarīga ir sabalansētu mākslas darbu zīmēšana, bet precīzas simetriskas skices 

pilnveidošana var būt garlaicīga. Tātad jāpievieno dažas vienkāršas izmaiņas, bet jāsaglabā 

vispārīgās līnijas simetriskas, lai sniegtu zīmējumam interesantu izskatu. 

6. Nedrīkst pieļaut netīrumus skicē. 

Jānovieto papildu papīra loksne zem rokām, kad tiek veikts ēnojumus, lai izvairītos no 

nevajadzīgiem traipiem. Tāpat, sākot skicēšanu ar labo roku, jāsāk ēnojumu no kreisās uz labo 

pusi, un, otrādi, ja skicētājs ir kreilis. 

7. Jāaplūko savas skices no pretējā leņķa. Šī metode var parādīt proporciju kļūdas. 

Iespējams, sniedzot šos padomus nākamajā reidzē, izpildītās skices būs rūpīgas un 

realistiskas.  
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2. PREZENTĀCIJAS SATURS 

Mācību priekšmetam Pr.māc. Maketēšana  tika sagatavots metodiskais uzskates 

materiāls, kas palīdzēs viegli un interesanti uztvert izglītojamajiem materiālu un atvieglos darbu 

pedagogam.  

Prezentācijā tika apkopots materiāls ar skaidrojumiem par bionikas stila rašanos vēsturi 

un raksturīgajām iezīmēm, kā arī interesantiem faktiem.  

Prezentācijas noslēgumā, izglītojamie tiek mudināti veikt savu arhitektūras fasādes skici.   
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SECINĀJUMI 

 
1. Prezentācijas satura izstrādes laikā tika  izpētīti atbilstoši literatūras avoti. 

2. Izstrādātais materiāls palīdz demonstrēt izglītojamajiem bionikas stilu arhitektūrā.  

3. Studeniem ir sliktas prasmes attēlot savu ideju uz papīra.  

  



12 

 

 

LITERATŪRAS SARAKSTS 
http://www.lcb.lv/ 

http://dbt.lv/  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Fas%C4%81de 

Fasādes galvenie arhitektūras elementi, nosaukumi un veidi, kā uzsvēt savu apgaismojumu. 

Arhitektūras formas un stili.  (2017)  Skatīts tiešsaitē 26.05.2021. https://starer.ru/lv/the-main-

architectural-elements-of-the-facade-names-and-ways-to-emphasize-their-illumination-

architectural-forms-and-styles/ 

Veidojošās arhitektūras moduļa raksturojums. Skatīts tiešsaitē 26.05.2021. 

https://pani-mama.ru/lv/harakteristika-formoobrazovaniya-arhitekture-modul-modulnost-

konstrukcii-v/  

 Arhitektūras skicēšana.  (2019). Skatīts tiešsaitē 26.05.2021. 

https://papiraobjekti.lv/arhitekturas-skicesana/  

 

  

http://www.lcb.lv/
https://lv.wikipedia.org/wiki/Fas%C4%81de
https://starer.ru/lv/the-main-architectural-elements-of-the-facade-names-and-ways-to-emphasize-their-illumination-architectural-forms-and-styles/
https://starer.ru/lv/the-main-architectural-elements-of-the-facade-names-and-ways-to-emphasize-their-illumination-architectural-forms-and-styles/
https://starer.ru/lv/the-main-architectural-elements-of-the-facade-names-and-ways-to-emphasize-their-illumination-architectural-forms-and-styles/
https://pani-mama.ru/lv/harakteristika-formoobrazovaniya-arhitekture-modul-modulnost-konstrukcii-v/
https://pani-mama.ru/lv/harakteristika-formoobrazovaniya-arhitekture-modul-modulnost-konstrukcii-v/
https://papiraobjekti.lv/arhitekturas-skicesana/


13 

 

 

 

 

 

 

Pielikumi 

 

 

 

 

 

 
 



14 

 

1.pielikums 

 

Studentu darbi 

 

 
1.att. Studenta iedvesmas avots haizivs.  

 
2.att. Studenta iedvesmas avots stārķis. 
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1.pielikuma turpinājums 

 
3.att. Studenta iedvesmas avots putns. 

 
4.att. Studenta iedvesmas avots ezis. 
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1.pielikuma turpinājums 

 
5.att. Studenta iedvesmas avots putns. 

 


