
Nellija Dziedātāja 

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas lektore, 

LAS sertif. arhitekte, LDS sertif. interjera dizainere,  

LDS valdes locekle 

 

 

 

PROFESIONĀLI MĀCĪBU IESTĀŽU INTERJERA UN APRĪKOJUMA 

RISINĀJUMI LATVIJĀ - DIZAINERA LOMA UN ATBILDĪBA. 

 
ERGONOMIKA SKOLĀ, LEB un RPIVA konference, 2010. gada 5.maijā 

 

Kāda tad ir dizainera loma un atbildība projektēšanas procesā risinot mācību iestāžu 

projektu komplicētos, daudzšķautnainos uzdevumus? 

 Akcentējot dizainera uzdevumus un iepazīstinot konferences auditoriju ar teorētiskiem 

aspektiem, kurus jāievēro atbildīgi projektējot topošās valsts ekonomiku veidojošās 

sabiedrības daļas darbības pamatvidi – skolu – skatīšu tos no ergonomiskā dizaina 

pozīcijas.  

Ergonomikas kā zinātnes priekšmets ir  cilvēka vai cilvēku grupas un  tehnisko līdzekļu, 

darbības priekšmetu un apkārtējās vides sistēmisko savstarpējo saikņu  pētīšana kāda 

darbības procesa gaitā sasniedzamo rezultātu  nodrošināšanai. 

Skolu kā projektējamo objektu kontekstā – skolēna un pedagoga darba vides visu 

ergonomisko parametru nodrošināšana projekta stadijā, projekta realizācijas sagatavošanas 

laikā un caur objekta realizāciju autoruzraudzības gaitā.  

Ergonomikas mērķis – cilvēka darbības kvalitātes un efektivitātes nodrošināšana sistēmas 

 „cilvēks – mašīna- vide” ietvaros, vienlaicīgi saglabājot cilvēka veselību un radot cilvēka 

personības attīstību veicinošus apstākļus.  

Skolu kontekstā - skolēna un pedagoga darba kvalitātes sekmēšana mācību procesā caur 

mācību iestāžu interjera un aprīkojuma ergonomisku risinājumu nodrošināšanu. 

Ergonomikas, kā praktiskās darbības sfēras, pamatuzdevumos ietilpst to procesu, līdzekļu 

un nosacījumu projektēšana un pilnveidošana, kuri tieši ietekmē cilvēka psihofizioloģisko 

stāvokli kāda darbības procesa laikā, vienlaicīgi nodrošinot šīs darbības kvalitatīvu un 

efektīvu izpildi. 

Skolu interjeru projektēšanas pamatuzdevumos ietilpst mācību procesam atbilstošas telpas 

estētiskās kvalitātes nodrošināšana, ievērtējot slodzes ergonomikas, kognitīvās 

ergonomikas un organizācijas ergonomikas pamatprasības.  
 

 Teorētiska atkāpe. Šeit jāpiemin vācu mākslinieka Oskara Šlemmera (Oskar Schlemmer, 

1888-1943) teiktais, ko viņš pats ir uzsvēris, sacīdams par saviem darbiem, t.i., ka „... 

manas tēmas - cilvēka figūra telpā, tā kustībā un nekustīgā stāvoklī, sēžot, guļot, staigājot, 

stāvot – tik vienkārša, kāda tā ir vispārzināma, pie tam tās iespējas ir neizsīkstošas..” 

 

Šlemmera darbi kļuva intriģējoši ar attēlotajām cilvēka figūrām un to attiecībām ar 

apkārtējo telpu. Gan skulptūrās, gan gleznās ir vērojams tikai viņam raksturīgais rokraksts 

cilvēka figūras attēlojumā. Viņš bija pievērsies arī skatuves dizainam. Šlemmera idejas 

mākslā bija komplicētas un vienlaikus arī pievilcīgas. Pievilcīgas pat tādai 

progresīvai kustībai kā Bauhaus. Viņa darbi tika izstādīti gan Vācijā, gan aiz 

tās robežām. Viņa darbos vērojams tīras abstrakcijas noraidījums, tā vietā 

priekšplānā izvirzot cilvēka sajūtas, tomēr ne tikai emocionālas sajūtas, bet 

sajūtas telpā caur cilvēka ķermeņa fizisko uzbūvi. Viņš attēloja cilvēku 



ķermeņus kā arhitektoniskas formas, reducējot figūras uz ritma spēli, starp izliektām, 

ieliektām un plakanām virsmām; viņa darbos fascinē  katra attēlotā  kustība, ko  cilvēks var 

veikt.  

Cilvēks nereti aizmirst, ka viņš pastāvīgi atrodas dažādu ārējās vides faktoru ietekmē: ir 

mikroklimats, apgaismojums, dažādi mākslīgā un dabīgā starojuma veidi,  vibrācija, 

troksnis, smaržas (smakas) u.c. Īpaši bīstami ir tā saucamie neredzamie jeb „klusie” 

apkārtējās vides faktori, kurus cilvēks neuztver ar maņu orgāniem. 

Dizainers, projektējot objektus, it sevišķi tādus sistēmiskus objektus kā interjers, cenšas 

radīt  vienotu harmonisku priekšmetiski – telpisku vidi kādas cilvēka darbības jeb objekta 

funkcijas, kā mēs sakām, nodrošināšanai. Viņa pamatuzdevums ir atrast optimālu 

jaunprojektējamās vides risinājumu, ņemot vērā veselu faktoru kompleksu, kuri 

nodrošina vides lietotāja komfortu un drošību. Vissvarīgākie ir ergonomiskie faktori. 

Oskara Šlemmera 1924. gada darbs  „Telpas egocentriskās aprises” ('Egocentric Space 

Lines' ) norāda uz apkārtējās vides ietekmes nozīmi uz cilvēku visās viņa darbībās. 

 

KOMFORTABLIE UN PIEĻAUJAMIE APKĀRTĒJĀS VIDES NOSACĪJUMI 

 

 

 

Jebkura dizaina risinājuma pirmsprojekta analīzes pamatā ir ergonomiskie faktori 

saistībā ar cilvēka spēju uztvert telpu un apkārtējo vidi, lietu un priekšmetu dizainu. 

Dizainera uzdevums ir profesionāli un pareizi sakārtot visus priekšnosacījumus ne 

tikai telpas lietotāja darbības nodrošināšanai no funkcionālā viedokļa, bet arī rast 



priekšnosacījumus labvēlīgai telpas uztverei, kura veicinātu un nodrošinātu 

lietotāja darbības pozitīvu rezultātu. 

Vides uztverē liela nozīme ir kognitīvai  psiholoģijai – no lat. val. cognitio – izziņas, 

viss, kas saistās ar tādām kategorijām kā sajūtas, uztvere, uzmanība, atmiņa, 

domāšana. Eksistē zināms līdzsvars informācijas atlasē starp būtisko un nenozīmīgo.  

Sensorās informācijas pagaidu uzglabāšanu mums nodrošina mehānisms, kurš spēj 

atlasīt un uzglabāt tikai vajadzīgo informāciju tādā daudzumā, kāda nepieciešama 

cilvēka normālai dzīvei. Apkārtējās vides stimulatori netiek uztverti kā atsevišķi 

sensorie notikumi, bet ir veselu modeļu (no angļu val. pattern – paraugs, modelis) 

sastāvdaļas. Apkārtējās vides uztveres kontekstā  patterns jeb modelis būs  

trīsdimensionālas telpas paraugs, piederošs pie noteiktas apakšgrupas, tipa utt. Tas, 

ko mēs jūtam, dzirdam, redzam, gandrīz vienmēr ir kāda komplicēta modeļa daļa.  

Vides objektu vai telpiskās situācijas tēlam, kuru mēs iztēlojamies kādas shēmas 

veidā, ir kognitīvās kartes forma – t.i., savdabīga domu reprezentācija ielu, objektu, 

telpu, informatīvo zīmju u.c. kopumam.  

 

 Modeļu atpazīšanu nosaka gan informācija, kur iedarbojas uz maņu orgāniem, gan 

zināšanas, kuras glabājas atmiņā. Ikdienā mēs visu laiku atpazīstam kādus modeļus. 

Tāpēc  jaunas telpiskas vides atpazīšanā piedalās arī atmiņā esošie impulsi par 

zināmām lietām, tādējādi , jo saprotamāka, spilgtāka un atpazīstamāka būs jaunā 

vide, jo cilvēkam tā būs komfortablāka.  

 

Tātad, projektējot mācību iestāžu jauno vidi, profesionāļiem jābalstās uz vizuālo 

modeļu atpazīšanas nodrošinājumu. 

Vizuālo modeļu (patternu)  atpazīšanas  veidi teorētiskos pētījumos tiek klasificēti:  

 

geštaltpsiholoģija – modeļu atpazīšana balstīta uz vesela, dominējoša modeļa pamata; 

 

informācijas apstrāde pēc principa „no apakšas uz augšu” un „no augšas uz 

apakšu” - modeļu atpazīšana sākas no  atsevišķu tā daļu atpazīšanas, to summēšanas 

rezultātā tiek atpazīts veselais modelis vai otrādi – vesela modeļa atpazīšana aizved 

pie tā komponentu atpazīšanas; 

piem., iepazīstot atsevišķu funkcionāli – tehnoloģisku dizaina struktūru, var tikt 

sniegta virzīta informācija par objektu kopumā; 

 

salīdzinājums ar etalonu – modeļu atpazīšana notiek caur sakritībām; 

 

detalizēta analīze - modeļu atpazīšana notiek pēc stimuliem ar kādām noteiktām 

kopīgām pazīmēm; 

 

atpazīšana pēc prototipa - modeļu atpazīšana notiek pēc uztveramā modeļa sakritības 

ar kādu abstraktu prototipu vai domu analogu. 
 

Dažādos kontekstos mēs esam gatavi redzēt noteiktas formas, objektus, zīmes utt., 

piem., birojā – datorus, lidostās – labu navigācijas informāciju, guļamistabā – gultu, 

skolā – klases solus un tāfeles . Tāda pasaules uztvere zināmā mērā atvieglo objektu 

identifikāciju pazīstamos kontekstos un traucē to identifikācijai nepiemērotos 

kontekstos. Objekta uztveri ietekmē sagaidāmais, kuru nosaka konteksts.  

 

 



Ergonomika kā zinātnes disciplīna ietver sevī sociāli –ekonomisko, tehnisko un 

estētisko zinātņu sintēzi.  

Arī  risinot mācību iestāžu vides optimizācijas jautājumus, labu, komfortablu un 

mākslinieciski augstvērtīgu vidi var nodrošināt tikai ar kompleksu pieeju 

ergonomisko faktoru ievērtējumā; mācību iestādes arhitektoniski – telpiskajam  

risinājumam jābūt vienam veselam, sākot ar labiekārtojumu un beidzot ar iekštelpu 

priekšmetisko un interjera aprīkojumu. Pastāv 5 grupas, kuras katram telpu 

projektējošajam profesionālim – visupirms - arhitektam, tad dizainerim un  

interjeristam ir jāsasaista plānojumu risinājumos:  

 

sociāli – psiholoģiskie faktori: nosaka mēbeļu, aprīkojuma, kādā darbībā pielietojamo 

priekšmetu un šīs darbības nodrošināšanai nepieciešamās vides savstarpējo atbilstību;  

 

antropometriskie faktori: apkopo aprīkojuma un iekārtu un to elementu struktūras, 

formas, izmēru atbilstību cilvēka ķermeņa izmēru un masas struktūrai un formai, kā 

arī raksturīgo formu  atbilstību cilvēka ķermeņa anatomiskai plastikai; 

 

psiholoģiskie faktori: paredz iekārtu, aprīkojuma, tehnoloģisko procesu un telpiskās 

vides  atbilstību cilvēka iespējām un īpatnībām uztvert, domāt, atcerēties kādas 

darbības procesā vai arī no jauna attīstot kādas iemaņas un darbības organizētas 

telpiskās  vides apstākļos; 

 

psihofizioloģiskie faktori: nosaka priekšnoteikumus iekārtu, aprīkojuma atbilstību 

cilvēka vizuālās, dzirdes un citām uztveres iespējām, vizuālā komforta apstākļiem un 

orientēšanās iespējamībai priekšmetiskajā vidē;  

 

fizioloģiskie faktori:  to priekšnoteikumu ievērošana nodrošina iekārtu un 

priekšmetiskā aprīkojuma atbilstību cilvēka fizioloģiskajām īpašībām – spēka, ātruma, 

biomehāniskajām un enerģētiskajām iespējām; 

 

higiēniskie faktori:  paredz nepieciešamo prasību nodrošinājumu pietiekamam 

apgaismojumam kādas darbības veikšanai telpā, nosaka telpas gaisā esošo optimālo 

gāzu sastāvu, mitrumu; nosaka vides temperatūru, atmosfēras spiedienu, 

piesārņojumu, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas parametrus, pieļaujamos 

elektromagnētiskā lauka spriegumus un cita veida starojumus; pieļaujamo trokšņa 

līmeni, vibrāciju, gravitācijas pārslodzes un paātrinājumus. 

 

Tā ir profesionāla dizainera, arhitekta, interjerista atbildība. Saredzēt iespējamos 

trūkumus un iespējamās būtiskās kļūdas darbā ar pasūtītāju, nepieļaut potenciāli 

bīstamu (no ergonomiskā dizaina viedokļa) risinājumu veidošanos.  

Jau plānojot telpu skiču stadijā svarīgi ņemt vērā tik būtiskus faktorus kā attālumus 

starp objektiem un attālumus starp cilvēkiem un objektiem jaunprojektējamā vidē. 
Dažādi cilvēka uzvedības aspekti sakņojas kultūrvēsturiskajās tradīcijās un atkarīgi no 
ģeogrāfiskās atrašanās. Attālumi starp objektiem tiek veidoti, un tie ir gan statiski, gan arī 

mobili, bet attālumi starp cilvēkiem ir kinētiski.  Attālumi starp cilvēku teritoriālajām zonām 

mainās atkarībā no kulturāliem aspektiem. Neliels ieskats teorijā:  
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Intīma  telpa rodas, kad tuvi cilvēki, ģimenes  locekļi, mazi bērni, tuvi draugi atļauj viens 
otram tuvoties, un viņiem tas ir pieņemams. 

Personiska telpa cilvēkam ir aizsargātā zona, kad svešiniekiem nav atļauts tuvoties. 

Sociāla telpa ir plašāka telpas daļa, kur parādās vairāk publiskas aktivitātes. Sarunas un jūtu 
izpausmes ir skaidras, un komunikācija ir efektīva un rūpīga. 

Publiska telpiskā distance ir zona, kur netiek uzskatīts par nepieklājīgu neievērot citus un tā 

nepieļauj nekādu mijiedarbību. 
 

Tāpēc, projektējot telpu mācību iestādei - klasi vai citu mācību telpu, kur notiek mācību 

process, plānošanā ņemami vērā arī iepriekšminētie attālumi starp cilvēku teritoriālajām 

zonām. Būvnormatīvos reglamentētās minimālās platības  ne vienmēr atbilst psiholoģiskajiem 
un psihofizioloģiskajiem ergonomiskajiem parametriem; tāpēc padziļināta minēto prasību 

pārzināšana un to ievērošana projektējot skolu telpas, ir sava veida preventīvais pasākums 

laba psiholoģiskā komforta nodrošināšanai skolās, un līdz ar to, arī mācību darba kvalitātes 
nodrošināšanai.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Ieskats profesionāļiem zināmajos skolu aprīkojuma un mēbeļu projektēšanas normatīvos: 

 
MĀCĪBU GALDU  IEDALĪJUMS PĒC TO ATBILSTĪBAS AUGUMA GARUMA 

GRUPĀM 

Grupas Nr. Skolēnu vidējais auguma garums Auguma garuma grupa 

1 1050 1000<1150 

2 1200 1160<1300 

3 1350 1310<1450 

4 1500 1460<1600 

5 1650 1610<1750 

6 1800 1760< 

 

 
SKOLAS KRĒSLA  ERGONOMISKO PARAMETRU SHĒMA (1.att.) 

 

 
 
MĀCĪBU KRĒSLU  FUNKCIONĀLIE IZMĒRI (skat.1.att.) 

Parametra nosaukums Apzīm. Grupas Nr. 

1 2 3 4 5 6 

Sēdekļa augstums h5 260 300 340 380 420 460 

Efektīvais sēdekļa dziļums 

(pieļaujama novirze -20) 

t4 260 290 330 360 380 400 

Sēdekļa platums, min b3 250 270 290 320 340 360 

Sēdekļa liekuma līnijas augstums, 

max 

w 160 170 190 200 210 220 

Sēdekļa muguras apakšējās malas 
augstums virs sēdekļa virsmas 

h6 120 130 150 160 170 190 

Sēdekļa muguras augšējās malas 

augstums virs sēdekļa virsmas, max 

h7 250 280 310 330 360 400 

Sēdekļa muguras platums, min b4 250 250 250 280 300 320 

Sēdekļa priekšējās malas liekuma 

rādiuss 

r1 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 

Sēdekļa muguras rādiuss plānā, min r2 300 300 300 300 300 300 

 

 
 

 

 
 



SKOLAS  GALDA ERGONOMISKO PARAMETRU SHĒMA (2.att.) 

 

 
 
MĀCĪBU GALDU FUNKCIONĀLIE IZMĒRI (skat.2.att.) 

Parametra nosaukums Apzīm. Grupas Nr. 

1 2 3 4 5 6 

Darba virsmas augstums, min h1 460 520 580 640 700 760 

Papildus virsmas zem darba virsmas 

attālums no grīdas līdz tās apakšējai 

malai (kāju vietas zem galda 
augstums), min 

h2 350 410 470 530 590 650 

Attālums no grīdas līdz elementiem, 

kuri izvirzīti virs ceļgaliem (ceļgalos 
saliektu kāju vietas augstums), min 

h3 350 350 400 400 450 500 

Attālums no grīdas līdz elementiem, 

izvirzītiem virs sēdošā pēdas 

(izstieptu kāju vietas augstums), min 

h4 250 250 300 300 350 350 

Darba virsmas platums, min t1 450 500 500 500 500 500 

Darba virsmas garums, min 

vienvietīgam galdam 

divvietīgam galdam 

b1  

600 

1200 

 

600 

1200 

 

600 

1200 

 

600 

1200 

 

600 

1200 

 

600 

1200 
 

Attālums starp balsta elementiem no 

sēdošā puses līdz elementiem, kuri 

izvirzīti ceļgalu sānos (kāju vietas 
platums), min 

b2 420 420 420 420 450 450 

Attālums no galda malas no sēdošā 

puses līdz elementiem, kuri izvirzīti 
ceļgalu priekšā (kāju vietas dziļums), 

min  

t2 300 300 300 350 400 400 

Attālums no galda malas no sēdošā 

puses līdz elementiem, kuri izvirzīti 
virs sēdošā pēdas (vietas dziļums 

sēdošā pozā ar izstieptām kājām), 

min 

t3 400 400 400 400 450 450 

 



VIENVIETĪGA GALDA AUGSTUMS DARBAM AR DATORU 

Skolēnu  auguma garums, 

cm 

Augstums virs grīdas , mm 

galda virsma telpa kājām, min 

116-130 520 400 

131-145 580 520 

146-160 640 580 

161-175 700 640 

> 175 760 700 

 

MĀCĪBU KRĒSLU PAMATPARAMETRI 

Krēsla parametri, 
mm 

Skolēnu auguma garums apavos, cm 

116-120 131-145 146-160 161-175 > 175 

Sēdekļa augstums 

virs grīdas 

300 340 380 420 460 

Sēdekļa platums 270 290 320 340 360 

Sēdekļa dziļums 290 330 360 380 400 

Sēdekļa muguras 

apakšējās malas 

augstums virs 
sēdekļa virsmas 

130 150 160 170 190 

Sēdekļa muguras 

augšējās malas 

augstums virs 
sēdekļa virsmas 

280 310 330 360 400 

Sēdekļa liekuma 

līnijas augstums, 
min 

170 190 200 210 220 

Sēdekļa 

priekšējās malas 

liekuma rādiuss 

20-50     

Sēdekļa slīpuma 

leņķis 

0 °-4 °     

Muguras slīpuma 

leņķis 

95 °-108 °      

Sēdekļa muguras 

rādiuss plānā, 

min 

300     

 

 
Pasaules un Eiropas progresīvu skolu risinājumu piemēri: 

1. Oslo starptautiskā skola. Bekkestua, Norvēģija; 60. – to gadu NATO dalībvalstu 

darbinieku bērniem būvētas ēkas renovācija. Arhitekti: Jarmund/Vigsnæs AS 

Architects MNAL, 2008. (foto un info no www.archrecord.construction.com) 
 

  

http://www.archrecord.construction.com/


 

   
 

 

2. Kvernhuset Ungdomsskole, Fredrikstad, Norvēģija; arhitekti: Pir II 

Arkitektkontor, 2004. (foto un info no www.archrecord.construction.com) 
 

  

 
 

3. Primary School DeVogels, Oegstgeest, Nīderlande, arhitekti: Architectuurstudio 

Herman Hertzberger, 2003.(foto un info no 

www.archrecord.construction.com) 

   

 



4. Latvijas arhitektu un dizaineru skolas projekta risinājuma piemērs - Teikas vidusskola 

- projekta autori arhitekti – Ivara Šļivkas birojs, dizainers Andrejs Broks. 
 

  
 

 

  
 

     
 

   
 



   
 

 

Esmu pārliecināta, ka arī ierobežotajos budžeta apstākļos, var un vajag radīt 

priekšnosacījumus gan iepirkumu procedūru noteikumos, lai konkursu izvērtējumā  dotu 

priekšroku projektu  ergonomiskajiem risinājumiem, gan informēt atbildīgās valsts iestāžu 

un institūciju amatpersonas un darbiniekus, ka ergonomikas normatīvu un pamatprasību 

pārzināšana ir vitāli nepieciešama veselīgas ekonomiski aktīvas nācijas aktīvai dalībai 

valsts tautsaimniecības  atveseļošanā.  

Tas ir viens no LEB uzdevumiem sadarbībā ar Latvijas Dizaineru savienību..  

Augsti estētiskie skolu telpiskās vides risinājumi ir ieguldījums nākotnē – šodienas skolēns, 

kurš mācās estētiski augstvērtīgā, veselīgā  vidē ir nākotnes  ierēdnis, biznesmenis, 

baņķieris, ārsts, pedagogs. Cerība, ka nākotnes ierēdnis, biznesmenis, baņķieris, ārsts, 

pedagogs arī savu darba vidi vēlēsies organizēt saskaņā ar  augstiem profesionāliem 

standartiem ir lielāka, nekā, ja šodienas skolēnam netiks dota iespēja mācīties ergonomiski 

pareizi noformētā vidē, kur pieaugušie ‘nerotaļājas’  ar viņa augošo ķermeni, jo, lūk, 

‘nepietiek līdzekļu’, lai iepirkumu procedūra nodrošinātu augstvērtīgu mēbeļu piegādes 

iespēju, lai skolu interjeru projektēšanā tiktu obligāti piesaistīti LDS sertificēti speciālisti –

interjera dizaineri. Mēs esam profesionāli spējīgi radīt nākotnes vidi skolās. 
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