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Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I 
Anotācija 

Studiju kursa mērķis ir pētīt apkārtējās pasaules formas un to savstarpējās attiecības, noskaidrot 
attiecīgās likumsakarības un pielietot tās praktisku uzdevumu risināšanā, veidot un attīstīt ģeometrisko 
loģiku, telpisko domāšanu un iztēli par tiem priekšmetiem un jēdzieniem, kuri veido kursa saturu. 

Studenti apgūst rasējumu noformēšanas noteikumus, projicēšanas metodes, objekta kompleksā 
rasējuma izveidošanas noteikumus, ģeometrisko pamatelementu ortogonālās projekcijas, metrisko 
uzdevumu risināšanas paņēmienus, ģeometrisku ķermeņu ortogonālās un aksonometriskās projekcijas, 
kā arī virsmu savstarpējās šķelšanās risināšanas paņēmienus. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: Attīstīt abstrakto loģisko domāšanu un telpiskās iztēles attīstību. 
Iegūt likumsakarības telpisku formu attēlošanā plaknē un telpisku uzdevumu risināšanā ar grafiskām 
projicēšanas metodēm. Veidot iemaņas vēl neeksistējošu ainavu un objektu uz zemes virsmas 
attēlošanā, grafiski izteikt arhitektu ieceres. 
 
Lekciju tēmu saturs 1. semestrī 
1. Studiju priekšmeta uzdevums. Projekciju rasēšanas pamati. Paralēlprojicēšana, centrālprojicēšana, 

kotētās projekcijas. 
2. Koordinātu metode. Punktu kompleksais rasējums, to novietojums telpa. Konkurējošo punktu 

metode redzamības noteikšanai. 
3. Taisnes kompleksais rasējums pie dažādām stāvotnēm telpā. Taisnes nogriežņa patiesais garums un 

slīpuma leņķi pret projekciju plaknēm. 
4. Divu taišņu savstarpējā stāvotne telpā un epīrā. Taisnes pēdas. 
5. Plaknes projekcijas, stāvotnes telpā. Plaknes galvenās līnijas, pēdas un slīpuma leņķi. Punkts un 

taisne plaknē. 
6. Projekciju plakņu maiņas pielietojums metrisko uzdevumu risināšanā. 
7. Ģeometrisko ķermeņu virsmu veidošanas un attēlošana kompleksajā rasējumā. Punkti un līnijas uz 

virsmas. 
8. Virsmas šķelšana ar projicējošu plakni. 
9. Virsmu savstarpējā šķelšanās. Palīgplakņu metode. 
 
Praktisko darbu saraksts 1. semestrī 
1. Rasēšanas piederumi. Noteikumi rasējumu noformēšanai. Tehniskais raksts. 
2. Punkta projekcijas. Punkta dažādi novietojumi telpā. 
3. Taisnes projekcijas. Taisnes dažādi novietojumi telpā. 
4. Plakne. Punkts un taisne plaknē. To īpašās stāvotnes. 
5. Paralēli un perpendikulāri ģeometriskie pamatelementi. 
6. Ģeometrisko pamatelementu krustošanās. 
7. Projekciju plakņu maiņas pielietojums patiesā lieluma noteikšanā. 
8. Prizmas un piramīdas šķelšana ar projicējošu plakni. Aksonometrija. 
9. Cilindra un konusa šķelšana ar projicējošu plakni. Aksonometrija. 
10. Divu prizmu šķēluma līnijas konstruēšana trijos skatos. Aksonometrija. 
11. Prizmas un piramīdas virsmu šķēluma līnijas noteikšana. Aksonometrija. 
12. Prizmas un rotācijas virsmas šķēluma līnijas noteikšana. Aksonometrija. 
13. Piramīdas un rotācijas virsmas šķēluma līnijas noteikšana. Aksonometrija. 
14. Divu rotācijas virsmu šķēluma līnijas noteikšana. Aksonometrija. 
 
Patstāvīgo darbu saraksts 1. semestrī 

 pozicionāli uzdevumi ortogonālajās projekcijās; 

 metriskie uzdevumi, pielietojot plakņu maiņas metodi. 
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Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II 
 
Anotācija 

Projekciju ar skaitļu atzīmēm (kotēto projekciju) pamatjēdzieni. Ģeometrisko pamatelementu 
attēlošana projekcijas ar skaitļu atzīmēm. Zemes būves piesaiste topogrāfiskai virsmai. Ierakumu un 
uzbērumu robežas ceļa posma garengriezumā un šķērsgriezumos. 

Ģeometrisko un ēku elementu ēnas ortogonālajās projekcijās un aksonometrijā. Ēnu 
konstruēšanas metodes. Centrālā projicēšana. Perspektīvas modeļa elementi. Arhitektu metode. Celtnes 
perspektīva ar ēnām. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: attīstīt abstrakto un telpisko domāšanu. Veidot praktiskās 
iemaņas telpisku objektu attēlošanā un lasīšanā arhitektu celtniecības projektos u.c. pārējā tehniskajā 
dokumentācijā perspektīvas projekcijā ar ēnojumu. Lasīt un attēlot zemes virsmu un zemes būvju 
topogrāfiskajos plānos, arī ģenerālplānos ar piesaisti topogrāfiskai virsmai. 

 
Lekciju tēmu saturs 2. semestrī 
1. Projekcijas ar skaitļu atzīmēm (kotētās projekcijas). Punkta un taisnes projekcijas. Taisnes krituma 

leņķis, patiesais garums, intervāls kotētajās projekcijās. Paralēlas, šķērsas, krustiskas taisnes 
projekcijās ar skaitļu atzīmēm. 

2. Plaknes uzdošanas veidi. Plaknes krituma mērogs, krituma līnija, horizontāles. 
3. Plakņu šķēluma līnija. Taisnes un plaknes krustpunkta konstruēšana. Profilu metode. 
4. Topogrāfiska virsma plānā. Būvlaukuma nogāžu savstarpēja šķelšanās un piesaiste topogrāfiskai 

virsmai. Ceļa posma garengriezums un šķērsgriezumi. 
5. Punkta, taisnes un plaknes figūras ēnu konstruēšana ortogonālajās un aksonometriskajās projekcijās. 
6. Plaknes un virsmas pašēna un krītošā ēna. Taisnes ēna, kas krīt uz plakni un virsmu. Atpakaļejošā 

stara un palīgplaknes metode ēnu konstruēšanā. 
7. Ēku elementu ēnas. Kāpņu ēnas. 
8. Perspektīvas jēdziens. Perspektīvas modeļa elementi. 
9. Punkta perspektīva. Taisnes sākumpunkts un satekpunkts perspektīvas attēlā. Punkta un taisnes 

sekundārās projekcijas. Taisnes īpašie novietojumi pret attēlu un priekšmetu plakni. 
10. Radiālā un arhitektu metode. 
11. Ēnu konstruēšana perspektīvā. Celtnes perspektīva ar ēnām; 
12. Dažādu projicēšanas metožu priekšrocības un trūkumi. 

 
Praktisko darbu saraksts 2. semestrī 
1. Punkta un taisnes kotētās projekcijas. Lineārais mērogs. 
2. Taišņu savstarpējās stāvotnes kotētajās projekcijās. 
3. Plaknes kotētās projekcijas. Plaknes horizontāļu konstruēšana. 
4. Taisnes un plaknes, divu plakņu savstarpējā šķelšanās. 
5. Taisnes un plaknes krustošanās ar topogrāfisku virsmu. 
6. Zemes būves nogāžu konstruēšana. 
7. Punkta un taisnes ēnas kompleksajā rasējumā un aksonometrijā. 
8. Taisnes un plaknes ēna uz plakni. 
9. Ķermeņa ēna kompleksajā rasējumā un aksonometrijā. 
10. Punkta, taisnes un objekta perspektīva. 
11. Celtnes perspektīvas konstruēšana pēc ortogonālajām projekcijām. 
12. Objekta ēnojums perspektīvā. 

 
Patstāvīgo darbu saraksts 2. semestrī 

 Zemes būves piesaiste topogrāfiskai virsmai; 

 Telpiska objekta aksonometrija un perspektīva ar ēnām. 
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