
1. nodaļa. Ievads 

 3D DĀRZNIEKS WIN PC 10.0 
3D DĀRZNIEKS WIN PC 10.0 – datorprogramma ainavu projektu izstrādei un vizualizācijai. Tajā ietilpst 

trīsdimensiju Plānotājs, Augu enciklopēdija, Fotoplāns un Resursu redaktors. Programma paredzēta 
profesionāliem ainavu arhitektiem, dārzniekiem, kā arī dārzu un augu mīļotājiem. Lai projektētu šajā programmā, nav 
nepieciešama speciāla sagatavošana. 

Plānotājs   
Grafisks redaktors, kas orientēts uz dārzu ainavas un dizaina projektēšanu. Redaktorā tiek izmantoti reāli dārza 

objektu trīsdimensiju modeļi. Objekti tiek ņemti no šādiem sarakstiem: virsmas, būves, žogi, mazās arhitektūras 
formas (MAF), augi, kāpnes, iesegumi. Var piemeklēt augus un izvietot tos dārzā, aplūkot, kā tie izskatīsies dažādos 
gadalaikos vai pēc vairākiem gadiem. Plānu var apskatīt dienas un nakts laikā ar vai bez apgaismojuma. Plānā var 
pievienot objektus no citiem pielikumiem pēc OLE 2 standarta. Tāmes kalkulators aprēķina projekta izmaksas. 
Rezultātu iespējams eksportēt HTML formātā vai pārlūkot trīsdimensiju režīmā ar video ieraksti AVI formātā. Plāna 
reljefa redaktors ļauj veidot paaugstinājumus un ieplakas, piešķirt slīpumu un izlīdzināt apgabalus. 

Augu enciklopēdija  
Ietver detalizētu informāciju par vairāk nekā 15 000 augu un 26 000 fotoattēlus. Katram augam norādīts 

nosaukums, augstums, platums, augsnes veids, laistīšana, temperatūra, ziedu un lapu dekorativitātes ilgums, ziedu, 
augļu, lapu, rudens lapu krāsa, auga izturības temperatūras zonas, auga dzimtene, augšanas vieta un cita informācija. 

Atlase – iespējama visos augu bāzes informatīvajos laukos. Izmantojot enciklopēdijas atlasi, augus dārzam var 
atlasīt pēc dažādiem kritērijiem. Fenoloģiskais kalendārs ļauj piemeklēt augus pēc ziedu un lapojuma krāsas un 
ziedēšanas laika. 

Plāna augu kopšana – plānā ievietoto augu kopējā kopšanas tabula. 

Auga kopšanas kalendārs – auga kopšanas darbu gada kalendārs. Veicamās darbības attēlotas ikonu veidā. 
Darbības paskaidrošanai var iegūt papildu informāciju apraksta un video veidā. 

Auga slimības – augiem bīstamo slimību un kaitēkļu saraksts ar attēliem. Vienkāršs slimību noteicējs ļaus uzzināt 
par auga iespējamām problēmām. 

Fotoplāns  
Izmantojot fotoattēlu, fotoplāns ļauj veidot projektu, augu un objektu trīsdimensiju modeļus un aizpildīt fotoattēla 

apgabalus ar dažādām tekstūrām. 

Resursu redaktors  
Tiek izmantots darbam ar fotoattēliem un jaunu trīsdimensiju modeļu, tekstūru, formu un profilu izveidei. 

Piemēram, šeit var pievienot tekstūru bārbeļu dzīvžogam, izveidot strūklakas trīsdimensiju modeli, ielādēt jaunus 
balsteņus kāpnēm vai profilu žogam un saglabāt tos bibliotēkās. Resursu redaktorā var izveidot sezonālo fotoattēlu – 
attēlu, kas mainās atkarībā no gadalaika, vai pievienot kāpnes, žogus un atbalsta sienas, importēt 3D modeļus 3DS 
formātā un rasēšanas elementus EMF formātā. 
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Kas jauns... 

Salīdzinājums ar iepriekšējo versiju 
 3D DĀRZNIEKS WIN PC 10.0 3D DĀRZNIEKS WIN PC 6.0 
Augu skaits vairāk nekā 15000 7700  
Augu attēli vairāk nekā 26000 13000 
Trīsdimensiju augi vairāk nekā 700 100 
Trīsdimensiju objekti 400 165 
Operētājsistēma Windows XP – Vista – Windows 

7 
Windows 98 – XP 

Programmas 3D DĀRZNIEKS WIN PC 10.0 jaunās funkcijas 
Ēnas no objektiem 3D attēlā Nakts apgaismojums 3D attēlā Augsnes sedzējaugu attēlošana 

tekstūras veidā 

  
Rozes Resursu redaktors Kāpnes 

   
Žogi Iesegumi Paaugstinātās virsmas 
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Arhitektūras formas (MAF) Sezonu fotogrāfiju un tekstūtu 
redaktors 

Rasēšanas elementi, bultiņas 

   
Profilu redaktors Tāmes kalkulators Videodemonstrētājs 

   
Materiālu faktūra Atspulgs trīsdimensiju modeļos 3D modeļu importēšana 

  
Trīsdimensiju augi Videokonsultācijas darbā ar 

programmu 
Atbalsta sienas 
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2. nodaļa. Programmas instalēšana 

Datora tehniskās prasības 
Lai instalētu un strādātu ar programmu 3D DĀRZNIEKS WIN PC 10.0, datoram ir 
jāatbilst šādām prasībām:  
•  operētājsistēma Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (programma 
nav saderīga ar Windows XP x64);  
•  procesors Pentium 4 (2 GHz un jaudīgāks);  
•  operatīvā atmiņa 512 MB (vēlams 1 GB un vairāk);  
•  4 GB brīvas vietas uz cietā diska;  
•  DVD diskdzinis;  

•  videokarte ar 3D paātrinātāju 256 MB RAM, draiveris ar OpenGL atbalstu. Labai 3D grafikai nepieciešams 
OpenGL 2.0 videokartes un draiveru atbalsts;  
•  ekrāns ar iestatītu 1024x768 16 milj. krāsu (24 vai 32 bitu) izšķirtspēju;  
•  brīva USB pieslēgvieta aizsardzības atslēgas ievietošanai.  

Programmas 3D DĀRZNIEKS WIN PC 10.0 instalēšana 
Ja datorā ir instalēta programma Naš Sad Omega 6.0, tā nav obligāti jādzēš. Darbosies abas versijas. Tomēr 

nepieciešams atjaunināt atslēgas draiveri. 

Ja datorā ir instalēta programmas 3D Dārznieks iepriekšējā versija – WIN PC 9.0 (Naš Sad Rubin 9.0), instalējot 
jauno versiju, tā tiks dzēsta. Turklāt izveidotie lietotāja objekti saglabāsies un būs pieejami jaunajā versijā. 

Programmas instalēšana: 
•  atslēdziet visas pretvīrusu aizsardzības sistēmas;  
•  ievietojiet programmas 3D DĀRZNIEKS disku datora DVD diskdzinī;  
•  sagaidiet, līdz parādās programmas 3D DĀRZNIEKS aktivizēšanas logs;  
•  noklikšķiniet uz pogas Instalēt un sekojiet instalēšanas vedņa norādījumiem;  
•  pēc instalēšanas pabeigšanas ievietojiet aizsardzības elektronisko atslēgu USB pieslēgvietā. Pareizi instalētai 
atslēgai iedegsies zaļa indikatorlampiņa.  

Ja instalēšanas vedņa logs neatveras automātiski, noklikšķiniet uz Sākt > Izpildīt > "D:\SETUP\autorun.exe" > 
Labi un tālāk sekojiet programmas 3D DĀRZNIEKS instalēšanas norādījumiem. 

Ja atslēgas zaļā indikatorlampiņa neiedegas, palaidiet programmas diska failu Setup\Key\instrdrv.exe. 

Programmas pārinstalēšana: 
•  ievietojiet programmas 3D DĀRZNIEKS disku datora DVD diskdzinī;  
•  sagaidiet, līdz atveras programmas 3D DĀRZNIEKS instalēšanas logs;  
•  noklikšķiniet uz pogas Dzēst un sekojiet instalēšanas vedņa norādījumiem.  

Ja programmā veidoti ieseguma zīmējumi, pievienotas jaunas tekstūras, augi vai modeļi, tad programmas 
pārinstalēšanas procesā tiks uzdoti jautājumi: 

•  pirms izdzēšanas: Vai saglabāt lietotāja objektus?  
•  instalēšanas laikā: Vai atjaunot lietotāja objektus?  

Atbildot uz šiem jautājumiem ar Jā, programma atomātiski saglabās lietotāja izveidotos objektus. 
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ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Darbvirsma >  
 Sākt > Visas programmas > 3D DĀRZNIEKS WIN PC 10.0 > 3D DĀRZNIEKS WIN PC 10.0 
 Ievietojiet DVD ar 3D DĀRZNIEKS > Instalēt 3D DĀRZNIEKS 

Programmas darības laikā aizsardzības elektroniskai atslēgai pastāvīgi jābūt ievietotai vienā no datora 
USB pieslēgvietām. 

Programmas tehniskais atbalsts 
Ja radušās problēmas darbā ar programmu un jums nepieciešama palīdzība: 

•  apmeklējiet atbalsta sadaļu mājaslapā www.3ddarznieks.eu,  
•  sūtiet ziņojumu uz e-pastu info@artasparks.lv,  
•  zvaniet pa tālr.: +371 26327682.  

Aizsardzības elektroniskā atslēga 
Tā ir elektroniska iekārta, kuras lietošana pasargā programmu no nelegālas 
izmantošanas. Atslēga tiek ievietota jebkurā brīvā datora USB pieslēgvietā. 
Programmas 3D DĀRZNIEKS darbība iespējama tikai tad, ja elektronsikā atslēga ir 
pievienota datoram. Aizsardzības elektroniskā atslēga ietilpst programmas piegādes 
komplektā.  
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 Darba uzsākšana programmā 3D DĀRZNIEKS WIN PC 
10.0 

Pirmo reizi aktivizējot programmu, tiek ielādēts titulplāns. Tas ietver visus iespējamos objektus. Izmantojiet to, lai 
iepazītos ar programmas darbību un rediģēšanas pamatpaņēmieniem. Izvēloties Galvenā izvēlne > Fails > Atvērt > 
Piemēri, iepazīstieties ar plānu piemēriem. Izvēloties Galvenā izvēlne > Palīdzība > Konsultācijas, noskatieties 
pamācošas videokonsultācijas. 

Izvēlieties to, kas būs jūsu projekta pamatā. Tas var būt fotoattēls, skice, objektu koordinātes, kas izmērītas, 
piesaistot tās bāzes punktam, vai fiksētas ar GPS ierīci, vai tā būs brīvā projektēšana. 

•  Fotoattēls  

Izvēlieties Galvenā izvēlne > Fails > Jauns fotoplāns... un ielādējiet fotoattēlu. Izmantojiet plānotāju, augu 
enciklopēdiju un fotoplāna rīkjoslu objektu un tekstūru ievietošanai fotoattēlā saskaņā ar jūsu ieceri. 

•  Skice  

Pārveidojiet skici attēla formātā (labi derēs satelītuzņēmums vai kadastra karte). Iespējams izmantot parastu 
fotoattēlu, taču tam jābūt uzņemtam no augsta skata punkta. Izvēlieties Galvenā izvēlne > Fails > Jauns plāns. 
Skices ievietošanai plānā izmantojiet šķirkli Plāna fons. Iestatiet vajadzīgās plāna perspektīvās proporcijas. Saskaņā 
ar skici izvietojiet plānā objektus, augus, celiņus utt. Izmantojot caurspīdīguma masku, daudzu objektu formu var 
ņemt tieši no skices. Pēc visu objektu izvietošanas skici var izdzēst, tomēr, ja tas ir kvalitatīvs attēls, tā var palikt kā 
plāna pamatne lielākas realitātes izjūtas radīšanai. 

•  Objektu koordinātes  

Izvēlieties Galvenā izvēlne > Fails > Jauns plāns. Iestatiet vietas ģeogrāfiskās koordinātes šķirklī Plāna 
parametri. Izvietojiet objektus saskaņā ar palīdzības joslā redzamajām koordinātēm. 

•  Brīvā projektēšana  

Izvēlieties Galvenā izvēlne > Fails > Jauns plāns. Izmantojot rasēšanas elementus, iezīmējiet plānojamās 
platības robežas. Pēc savas ieceres ievietojiet plānā objektus. 

•  Darba noformējums  

Izvēlieties Galvenā izvēlne > Fails > Eksportēt, lai izveidotu bukletu, kurā ietilps projekta augu katalogs, augu 
kopšanas kopējā tabula, projekta plāns un 3D attēls. Pievienojiet tāmes kalkulatoru ar izmaksu aprēķinu. Izmantojot 
videodemonstrētāju, izveidojiet projekta prezentācijas videoklipu. 
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3. nodaļa. Plānotājs 

 

Galvenais logs, kurā izvietots projektējamais plāns . To var rediģēt un caurskatīt dažādos gada un diennakts 
laikos. Loga augšējā daļā ir izvietota Plāna rīkjosla . Zem tās un kreisajā malā atrodas Lineāli . 

Kursors tiek pārvietots, izmantojot peli vai tastatūras bultiņas. Kursora forma mainās atbilstoši veicamai darbībai. 

Palīdzības josla  loga apakšējā labajā stūrī parāda kursora koordinātes plānā vai rediģējamā objekta izmērus. 

Noklikšķiniet vienu no objektu joslas   šķirkļiem un izvēlieties no saraksta objektu. Ar peles kreiso taustiņu 
noklikšķiniet uz izvēlētā objekta un pārvelciet to uz jebkuru plāna vietu vai noklikšķiniet uz pogas Ievietot. 
Pārvietojot objektu plānā, tā virsotnes tiecas piesaistīties tuvāk stāvoša objekta virsotnēm. Lai tas nenotiktu, turiet 
nospiestu tastatūras taustiņu Alt. 

Pārlūka logā   var apskatīties, kā objekts izskatīsies logā 3D Attēls. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
Galvenā izvēlne > Logs > Plānotājs  
 Alt+1 
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Objektu josla 
Objektu josla izvietota vertikāli gar plānotāja darbvirsmas kreiso malu. Objektu 

joslu var atvienot no darbvirsmas kreisās malas, noklikšķinot uz joslas galvenes   
un pārvelkot novietot, piemēram, horizontāli. 

Joslā ir vadības elementi   un objektu saraksts . Jūs varat mainīt šo daļu 
izmērus, pārvietojot sadalītāju . Gar objektu joslas labo malu vertikāli izvietoti 
objektu šķirkļi  . Apakšējā daļā izvietotas 
pogas: 

•  Lietot – aktuālā objekta parametru izmaiņu apstiprināšana;  
•  Ievietot – izvēlētā objekta ievietošana plānā.  

Izvēlieties vienu no šķirkļiem . Izceliet objektu sarakstā   un, izmantojot vadības elementu mainiet objekta 
parametrus. Noklikšķiniet uz pogas Ievietot. Objekts tiks ievietots loga Plānotājs centrā. Jūs varat arī pārvilkt objektu 
no saraksta   uz jebkuru plāna vietu. 

Izmantojot ikonu Plānojamie objekti var ievietot objektus un vēlāk, izmantojot plāna parametrus, atslēgt 
tos, lai atdalītu esošos objektus no ieplānotajiem. Šo ikonu izmanto arī režīmā Tāmes kalkulators. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Skats > Objektu josla 

Plāna rīkjosla 
 

Rīkjosla izvietota loga Plānotājs augšējā daļā un paredzēta ātrai piekļuvei plāna rīkiem. 

Šķirklī   iespējams atvērt izvēlni Plāna objekti. 

 Izvēlēties apskatāmo gada mēnesi.  

 Iestatīt plāna parametrus. 

 Palielināt plānu.  Samazināt plānu.  Ietilpināt logā visu plānu kopumā. 

 Rādīt plānu dienā.  Rādīt plānu naktī. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Skats > Plāna rīkjosla 
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Diena/Nakts 
Plāna 3D skats dienā 

 
Plāna 3D skats naktī 

 

Plāna 3D skats naktī 
 

Plāna 3D skats naktī 
 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Plāna rīkjosla >  

 Plāna rīkjosla >  

 Objektu josla >   >  

 Objektu josla > > Laika iestatīšana līdz rītausmai un pēc saulrieta. 

 3D attēla rīkjosla >   
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Lineāli 
Lineāli izvietoti gar loga Plānotājs augšējo un kreiso malu un to iedaļas ir metros 

vai pēdās. Mērvienības tiek iestatītas Windows vadības paneļa (Control panel) grupā 
Region and Language. 

Lai pārvietotu koordināšu sākumu plānā: 

Nospiediet peles kreiso taustiņu lineālu augšējā kreisajā stūrī un, neatlaižot to, velciet koordināšu sākumu uz 
vēlamo plāna punktu. 

Dubultklikšķis lineālu augšējā kreisajā stūrī atgriež koordināšu sākumu iepriekšējā stāvoklī, t.i., rediģēšanas 
apgabala vidū. 

Lai pievienotu vai noņemtu horizontālo vai vertikālo palīglīniju: 

Nospiediet peles kreiso taustiņu uz horizontālā vai vertikālā lineāla un, neatlaižot to, velciet līdz nepieciešamajai 
līnijas atrašanās vietai plānā. Palīglīnijas plānā var pārvietot ar peli. Lai noņemtu palīglīniju no plāna, pārvelciet to uz 
atbilstošo lineālu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Skats > Lineāli 

Palīdzības josla 
 

Palīdzības josla izvietota galvenā loga apakšējā daļā. 

Tās kreisajā pusē – teksts, kas apraksta logā Reljefs izvēlēto izvēlnes rindu, nospiesto pogu vai punkta augstumu 
plānā . 

Divi lauki labajā pusē atkarībā no režīma rāda: 

•  kursora koordinātes X un Y plānā;  
•  rediģējamā objekta garumu un platumu;  
•  apmales platumu;  
•  objekta pagrieziena leņķi. 

 
Ja šķirklī Plāna parametri nulles punktam plānā iestata platumu un garumu, tad vēl divi lauki palīdzības joslas 

labajā pusē rāda kursora ģeogrāfiskās koordinātes plānā. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Skats > Palīdzības josla 



3. nodaļa. Plānotājs 

- 11 - 

Pārlūka logs 
Pārlūka logā parādās izvēlētā objekta virsskats vai 3D attēls. 3D attēlu iespējams pagriezt, turot nospiestu peles 

kreiso taustiņu. Šo logu var novietot sev ērtā vietā – plānotāja loga malās vai logā Objektu josla. Šim nolūkam 
velciet pārlūka logu aiz galvenes uz objektu joslu un atlaidiet. 

Izvēloties Objektu josla > Plāna parametri, pārlūka logā būs samazināts plāns ar taisnstūri iezīmētu redzamo 
daļu. Šo taisnstūri var pārvietot uz rediģēšanai nepieciešamo vietu. 

Izvēloties kameru, pārlūka logā būs redzams 3D attēls. 

Fotoobjektiem caurspīdīgā krāsa izskatīsies zaļa. 

Režīmā Fotoplāns pārlūka logu izmanto objektu pagriešanai un objekta Tekstūra orientācijas mainīšanai. 

Objektu griešana pārlūka logā neietekmē to orientāciju režīmā Plānotājs. 

Objektu Iesegumi attēls pārlūka logā parādās bez aizstājēju kopuma vai nejauša aizstājēju kopuma. 

Aizvērt pārlūka logu var, nospiežot «x» loga augšējā labajā stūrī. 

Attēlošanas varianti pārlūka logā: 

 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Skats > Pārlūka logs 



3. nodaļa. Plānotājs 

- 12 - 

 Virsma 
Plakani dažādu formu objekti ar apmali.  

Objektu joslas šķirklī Virsma izvēlieties tekstūru pamatdaļai un apmalei, norādiet to platumu un augstumu, 
iestatiet virsmas izvietojuma formu plānā un noklikšķiniet uz pogas Ievietot vai sarakstā ar peles kreiso taustiņu 
noklikšķiniet uz parauga un pārvelciet to uz plānu. 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts Attēls 

Virsmas tekstūra Tekstūras izvēle virsmai vai apmalei, noklikšķinot uz attiecīgām 
bultiņām ikonas apakšējā daļā un sarakstā izvēloties atbilstošo 
tekstūru. 

 
Izvietojuma 
forma 

Virsmas izvietojuma formas izvēle. 

 
Virsmas platums Virsmas (tikai dažiem virsmas izvietojuma veidiem) platuma 

iestatīšana, pārvietojot skalas ritlodziņu vai ievadot skaitli no 
tastatūras. 

 

Virsmas apmales 
platums 

Apmales platuma iestatīšana.  

Virsmas 
augstums 

Virsmas augstuma iestatīšana.  

Agrāk izmantoto 
virsmu saraksts. 

Sarakstā ietilpst plānā ievietotās virsmas. Saraksts nodrošina ātru 
piekļuvi agrāk izmantotām virsmām ar iestatītiem parametriem 
un tekstūrām. 

Virsma ar 0 augstumu izklājas atbilstoši reljefam, bet paaugstinātā virsma paliek līdzena, neskatoties uz 
zemes reljefa izmaiņām zem tās. 

Paaugstinātā virsma nav analoģiska reljefā paaugstinātam apgabalam. Uz paaugstinātās virsmas novietots objekts 
kritīs tai cauri līdz zemes līmenim. 

Bez pamatuzdevuma virsmas tiek izmantotas apgabalu norādīšanai plāna reljefā. 

Jaunu tekstūru virsmai var ielādēt no fotogrāfiju un tekstūru bibliotēkas. Var arī izveidot jaunu tekstūru, 
izmantojot šablonu redaktoru. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Virsma 
 Shift+S 
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Virsmu, augu, žogu un iesegumu izvietošanas formas 
Ikona Režīms Darbība 

 
Taisna līnija Ievietot objektu taisnā līnijā. 

 
Atvērts profils Ievietot objektu liektas līnijas formā. Izmantojot profilu 

redaktoru, var pievienot jaunas liekto līniju formas. 

 
Elipse/aplis ar atvērumu Ievietot objektu riņķa līnijas formā. 

 
Elipse/aplis Ievietot objektu apļa vai elipses formā. 

 
Taisnstūris ar atvērumu Ievietot objektu taisnstūra formā. 

 
Taisnstūris Ievietot objektu taisnstūra formā. 

 
Brīvas formas daudzstūris ar 
atvērumu 

Uzzīmēt un savienot lauztu līniju. 

 
Brīvas formas daudzstūris Uzzīmēt daudzstūri no nogriežņiem. Daudzstūris tiks aizpildīts, 

ja savienosiet nogriežņus, citādi sanāks lauzta līnija. 

 
Brīva forma ar atvērumu Uzzīmēt līdzenu līniju. Tā var būt slēgta vai atvērta. 

 
Brīva forma Uzzīmēt līdzenu slēgtu līniju. Forma tiks aizpildīta tikai slēgtas 

līnijas gadījumā. 

 
Caurspīdīguma maska Forma tiek noteikta pēc fotoobjekta, izmantojot opciju 

Caurspīdīguma maska. 

 

Slēgts profils Forma tiek noteikta pēc šablona. Šablonus var pievienot profilu 
redaktorā. 
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Virsmu piemēri 
Trīs virsmas. Klājuma forma – slēgts profils 

 

Divas dažāda augstuma virsmas. Klājuma forma – aplis un 
aplis ar atvērumu 

 

Dažādu augstumu virsmas Vienāda augstuma virsmas ar dažāda platuma apmali 

 

Vienādu tekstūru un apmaļu virsmu salaidums Virsmu pārklāšanās kārtību var mainīt šķirklī Visi objekti 
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 Būve 
Tās ir vienkāršas taisnstūra vai daudzsstūra formas būves (siltumnīca, garāža, balkons u.tml.). 

Objektu joslas šķirklī Būve izvēlieties būvi un noklikšķiniet uz pogas Ievietot vai sarakstā ar peles kreiso taustiņu 
noklikšķiniet uz parauga un pārvelciet to uz plānu. 

Lai izveidotu sarežģītas celtnes, vienkāršas būves izmantojiet kā konstruktora klucīšus – savienojot vienu ar otru, 
ieliekot vienu otrā vai uzliekot vienu virs otras. Pēc vajadzības izmantojiet caurspīdīgas tekstūras, lai slēptu būves 
cokolu, sienas vai jumtu. Izmantojiet reālu objektu fotoattēlus, piemēram, mājas fasādes attēlu, lai veidojamā būve 
būtu reāla. 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts Attēls 

Rediģēt Izvēlētās būves rediģēšana. 

 
Jauna būve Jaunas būves izveidošana, izmantojot būvju redaktoru. 

 
Jauns tornis Jauna torņa izveidošana, izmantojot torņu redaktoru. 

 
Būvju saraksts Būves izvēle no saraksta. 

 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla > >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Būve 
 Shift+T 
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 Būvju redaktors 

 

Šķirklis Darbība 

 
Iestatiet būves izmērus (garums un platums). Norādiet stāvu skaitu. Lai mainītu lielumus, izmantojiet peli 
un kursora vadības taustiņus. 

 
Norādiet pamatu parametrus: cokola augstums, aizsargapmales platums. Norādiet līniju krāsu un izmēru. 
Izvēlieties griestu un grīdas tekstūras. 

 
Izvēlieties sienu krāsu un tekstūru. Jūs varat norādīt vienu tekstūru visām sienām vai iestatīt dažādas 
katrai sienai. Iestatiet parametrus: stāva augstums, jumta pārkare. Norādiet līnijas platumu un krāsu. 

 
Izvēlieties vienu no pogām Siena. Izvietojiet uz tās logus un durvis, pārvelkot tos no saraksta uz sienas 
attēlu. Izmantojot peli var mainīt iestatītos logu un durvju izmērus. Iestatiet parametru Tīklojuma 
izmērs. Ja nepieciešams, ieslēdziet režīmu Saistīt ar tīklojumu. 

 
Izvietojiet uz sienas augus. No saraksta izvēlieties augu un ar peli pārvelciet to uz sienu. Izmantojot peli 
iespējams mainīt auga lielumu. 

 
Iestatiet jumta parametrus: jumta veids, jumta orientācija, jumta augstums, jumta fasādes slīpums. 
Norādiet jumta fasādes un puses tekstūras. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  > Jauna būve 
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Būvju piemēri 
Vienkāršas konstrukcijas ar caurspīdīgu tekstūru un 

vīteņaugu izmantošanu 
 

 

Sarežģītas konstrukcijas māja, kas sastāv no vairākām 
vienkāršām konstrukcijām 

 

 
Ēka, kas uzcelta no mājas sienu fotoattēliem, kuri plānā 
salaisti viens ar otru. Jumts izveidots būvju redaktorā. 

 

 

Uz sienām, frontoniem un virspamata uzliktas no 
reāliem fotoattēliem izveidotas fototekstūras. 
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 Žogs 
Tie ir žogi, margas un atbalsta sienas. 

Objektu joslas šķirklī Žogs no saraksta izvēlieties žogu vai atbalsta sienu, ja nepieciešams, izmainiet parametrus 
un tekstūras, iestatiet izvietojuma formu plānā un nospiediet pogu Ievietot vai, sarakstā ar peles kreiso taustiņu 
noklikšķinot uz parauga, pārvelciet to uz plānu. Dažiem žogiem var būt divu veidu stabi – žoga stabs un vārtu stabs. 
Šādos gadījumos vārtu stabs tiek izmantots žoga galos un vietās, kur iestatīta virsotne. 

Attēls Apraksts 

 

Žoga izvietojuma formas izvēle 

 

Žogu redaktors 

 

Žogu un atbalsta sienu izvēle no saraksta 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Žogs 
 Shift+F 

Žogu piemēri 
Žogs bez pamatnes 

 

Žogs ar pamatni 
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 Mazās arhitektūras formas (MAF) 
Tie ir dažādu veidu dekoratīvi objekti. Dažiem objektiem iespējama krāsojuma izvēle, citiem – jaunas tekstūras 

lietošana. Laternām iespējams norādīt augstumu un apgaismojuma jaudu. 

Objektu joslas šķirklī Arhitektūras formas (MAF) izvēlieties veidu, pēc tam objektu no saraksta un 
noklikšķiniet uz pogas Ievietot, vai, sarakstā ar peles kreiso taustiņu noklikšķinot uz objekta, pārvelciet to uz plānu. 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Objekta krāsa Daļai objektu var mainīt krāsu. 

 
Objekta veids MAF objekta veida izvēle. 

 
Jauns Izveidot jaunu MAF modeli. To var darīt arī MAF redaktorā, jo tad 

šis modelis būs pieejams visos projektos. 
 

Apgaismojuma jauda Gaismekļa apgaismojuma jaudu iestata, pārvietojot skalas ritjoslu vai 
ievadot skaitli no tastatūras (20-1000 W). 

 

Gaismekļa augstums Gaismekļa augstuma iestatīšana virs zemes līmeņa.  
Mazo arhitektūras 
formu paraugu 
saraksts 

Parauga izvēle no saraksta. 

 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Arhitektūras formas  
 Shift+D 

Mainīt objekta krāsu 
Ir iespējami šādi plāna objektu pārkrāsošanas varianti: 

Ikona Apraksts 

 

Visa objekta pārkrāsošana, piemēram, automašīnas virsbūves 
pārkrāsošana. 

 

Objekta daļu (neatkarīgi vienai no otras) pārkrāsošana, 
piemēram, lapenes sienu, jumta un grīdas pārkrāsošana. 

 

Lietotāja krāsas izvēle no kopējā tekstūru saraksta. 
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Arhitektūras formu veidi 
Ikona Nosaukums 

 
Dzīvnieki. 
Mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki. 

 
Bērnu laukuma objekti. 

 
Arhitektūras formu atsevišķi elementi. 

 
Dārza mēbeles. 
Krēsli, soliņi, galdi, šūpuļdīvāni, guļamkrēsli. 

 
Dārza konstrukcijas. 
Vējtveri, dārza kamīni, putnu barotavas, pastkastītes, dārza skulptūras u.c. 

 
Dekoratīvie akmeņi. 

 
Konteineri. 
Dārza vāzes, puķu podi, paliktņi. 

 
Transports. 
Automašīnas, velosipēdi, motocikli, lidmašīnas u.c. 

 
Ūdens objekti. 
Baseini, strūklakas, akas, ūdens transportlīdzekļi. 

 
Sporta objekti. 
Sporta laukumi, barjeras u.c. 

 
Nožogojuma elementi. 
Žogu stabi un kāpņu margu balsteņi. 

 
Gaismekļi. 
Dārza gaismekļi un lukturi. 

Mazo arhitektūras formu piemēri 
Dārza mēbeles 

 

Dārza skulptūras 
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 Augs 
Tas ir augu enciklopēdijā izvēlēts augs. Ievietošanai plānā noklikšķiniet uz pogas Ievietot vai, objektu joslā ar 

peles kreiso taustiņu noklikšķinot uz auga attēla, pārvelciet to uz plānu. 

Objektu joslas šķirklī Augs izvēlieties auga izvietojuma veidu plānā, norādiet auga mērogu. Iestatiet izvietojuma 
formu, kā arī attālumu starp augiem un noklikšķiniet uz pogas Ievietot. Lai nomainītu augu, atveriet augu 
enciklopēdiju, izvēlieties citu augu un noklikšķiniet uz pogas Ievietot. 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts Attēls 

Veids Auga izvietojuma veida izvēle: atsevišķs augs, līnija, apgabals. 

Forma Auga izvietojuma formas izvēle. Variantu saraksts mainās 
atkarībā no izvietojuma veida izvēles un nav pieejams, ja 
izvietojuma veids iestatīts kā atsevišķs augs. 

 
Intervāls Attāluma iestatīšana starp augu lapotnēm, pārvietojot skalas 

ritjoslu vai ievadot skaitli no tastatūras.  
 

Platums Platuma iestatīšana (tikai augu izvietojuma veidam – līnija).  
Mērogs % Plānā ievietojamā auga mēroga iestatīšana, pārvietojot skalas 

ritjoslu vai ievadot skaitli no tastatūras. 100% – tas ir pieauguša 
auga lielums. Auga mēroga iestatīšana nepieciešama, lai 
apskatītu auga lielumu pēc viena, diviem vai pieciem gadiem.  

 

Vecums  Auga vecums. 
Tiek aprēķināts automātiski attiecībā pret mēroga vērtību. 

 

Platums Auga platums. 
Tiek aprēķināts automātiski attiecībā pret mēroga vērtību. 

 

Augstums Auga augstums. 
Tiek aprēķināts automātiski attiecībā pret mēroga vērtību. 

 

Aizstāt Auga aizstāšana. Poga kļūst aktīva pēc dubultklikšķa ar peles 
kreiso taustiņu uz plānā ievietotā auga. 

 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Augs > Ievietot 
 F9 
 Shift+P 
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Augu piemēri 
Augu stādīšanas forma aplis ar atvērumu 

 

 

Augu stādīšanas veids līnija 
 

 

Iesegumu redaktorā izveidota puķu dobe 
 

 

Augu stādīšanas veids atsevišķs augs, mainot to mērogu 
 

 
Tekstūras veidā ievietoti zāliena augi 

 

 

Uz lapenes sienām izvietoti vīteņaugi 
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 Veidojamie augi 
Augi, kurus apgriež dzīvžoga vai skulptūras formā. Šis šķirklis būs pieejams, ja izvēlētais augs pakļaujas 

veidošanai vai tas ir zemsedzes augs. Tos var izvēlēties augu atlasē, norādot izmantošanas veidu: Veidojamie augi 

. Augu atlasē norādot izmantošanas veidu Zemsedzes augi , tos iespējams izvietot plānā tekstūras veidā. 

Objektu joslas šķirklī Veidojamie augi izvēlieties izvietojuma veidu – atsevišķs augs vai līnija, iestatiet garumu, 
platumu un augstumu. Dzīvžoga izveidošanai izvēlieties izvietojuma formu un noklikšķiniet uz pogas Ievietot vai, 
sarakstā ar peles kreiso taustiņu noklikšķinot uz parauga, pārvelciet to uz plānu. Zemsedzes augiem izvēlieties 
izvietojuma formu, norādiet tās augstumu un noklikšķiniet uz pogas Ievietot. 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Izvietojuma veids Veidojamā auga izvietojuma veida izvēle: atsevišķs augs (skulptūras 

formas veidošanai), līnija (dzīvžogu veidošanai un zemsedzes augu 
izvietošanai tekstūras veidā). 

Izvietojuma forma Dzīvžoga un zemsedzes augu izvietojuma formas izvēle. 

Izvēloties izvietojuma formu vai , augs tiek izvietots bez 
profila paaugstinātas virsmas veidā.  

Veidojamā vai 
zemsedzes auga 

augstums 

Veidojamā vai zemsedzes auga augstuma iestatīšana, pārvietojot 
skalas ritjoslu vai ievadot skaitli no tastatūras. Platumu/dziļumu 
rediģējiet plānā, pārbīdot ritlodziņus. 

 

Veidojamo augu 
modeļu un profilu 

saraksts 

Izvēle no saraksta. Saraksts mainās atkarībā no izvēlētā izvietojuma 
veida. 

Jauns Izveidot jaunu dzīvžoga profilu vai jaunu skulptūras formu. 

 
 
Jaunu dzīvžoga profilu vai jaunu skulptūras formu var izveidot, izmantojot resursu redaktoru. 
 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  
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Augu veidošanas piemēri 
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 Salikts objekts 
Tā ir jebkuru plāna objektu (būvju, celiņu, kāpņu, augu u.c.) grupa, kuras objektus apvieno kopīgs nosaukums. 

Darbības ar šiem objektiem iespējams veikt kā ar vienu veselu objektu. Turklāt grupu veidojošus objektus nevar 
rediģēt. Objektu joslas šķirklī Salikts objekts izvēlieties paraugu no saraksta un noklikšķiniet uz pogas Ievietot vai, 
sarakstā ar peles kreiso taustiņu noklikšķinot uz parauga, pārvelciet to uz plānu. 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls  
Grupas objektu paraugu saraksts Objekta izvēle no saraksta. 

 

Lai no atsevišķiem objektiem izveidotu saliktu objektu, tos nepieciešams atlasīt. Šim nolūkam, turot nospiestu 
peles kreiso taustiņu, iezīmējiet plānā taisnstūri tā, lai tas aptvertu visu grupu, vai klikšķiniet ar peli uz katra objekta, 
vienlaicīgi turot nospiestu taustiņu Shift. Pēc tam noklikšķiniet peles labo taustiņu uz atlasītajiem objektiem un 
izvēlieties Grupēt ar nosaukumu. Ievadiet grupas objekta nosaukumu un noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. Jaunais 
grupas objekts tiks iekļauts sarakstā. Grupas objektu var sadalīt sastāvdaļās. Šim nolūkam ar peles labo taustiņu 
noklikšķiniet uz grupas objekta plānā un izvēlieties Atgrupēt. 

Pārdēvēt saliktu objektu iespējams, veicot dubultklikšķi uz tā nosaukuma. Lai izdzēstu saliktu objektu, atlasiet to 
un nospiediet tastatūras taustiņu Delete. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Salikts objekts 
 Shift+N 

Saliktu objektu piemēri 
Salikts objekts: daži vienkārši, grupā apvienoti objekti 

 

Salikts objekts, kas sadalīts atsevišķos fragmentos 
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 Plāna fons un fotoobjekts 
Attēls, kas kļūs par plāna fonu vai fotoobjektu. 

Lai nomainītu plāna fonu, izvēlieties paraugu no saraksta un noklikšķiniet uz pogas Ievietot vai, sarakstā ar peles 
kreiso taustiņu noklikšķinot uz parauga, pārvelciet to uz plānu. 

Lai izveidotu plāna fotoobjektu, noklikšķiniet uz pogas Ielādēt un norādiet faila nosaukumu. Izvēlieties fotoattēla 
izvietojuma veidu plānā, iestatiet fotoobjekta augstumu un platumu un noklikšķiniet uz pogas Ievietot. Šādi ielādēti 
attēli būs pieejami tikai aktuālā plānā. Ja fotoattēlus nepieciešams izmantot dažādos plānos, kā arī iestatīt tiem 
sezonālā krāsojuma izmaiņas iespēju, ielādei izmantojiet resursu redaktoru. Lai kādai no fotoobjekta daļām piešķirtu 
caurspīdīgumu, izmantojiet caurspīdīguma masku. 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Izvietojuma veids: 
virsma 

Izvietot attēlu uz virsmas. Šo režīmu izmanto skices 
ievietošanai plānā. Ja attēls ir tekstūra, tad atkārtojoties tas 
aizpildīs visu virsmu. 

 
Izvietojuma veids: 
pagriezējvairogs 

Ievietot attēlu kā vairogu, kas, mainoties kameras 
stāvoklim, vienmēr būs pagriezies ar skatu pret to. 

 
Izvietojuma veids: 
vairogs 

Ievietot attēlu kā vairogu. 

 
Izvietojuma veids: 
panorāma 

Ievietot panorāmas attēlu pie apvāršņa. 

 
Ielādēt Fotoobjekta, piemēram, skices, ielāde. Šādā veidā ielādēti 

attēli būs pieejami tikai aktuālā plānā. 
 

Fotoobjekta 
platums/augstums 

Fotoobjekta platuma/augstuma iestatīšana notiek plānā, 
pārvietojot skalas ritjoslu vai ievadot skaitli no tastatūras. 
Iespējams augstuma/platuma proporciju saglabāšanas 
režīms. 

 

Saraksts Fotoobjekta vai fona izvēle no saraksta. 
Saraksts mainās atkarībā no izvietojuma veida. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Plāna fons 
 Shift+B 
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Caurspīdīguma maska 
Šajā logā jūs varat iestatīt caurspīdīgus apgabalus šķirkļa Plāna fons fotoobjektam vai fotogrāfiju un tektūru 

bibliotēkā ielādētam attēlam. Fotoobjektiem, kas ielādēti šķirklī Plāna fons, iespējams uzlikt vairākas maskas un 
rediģēt tās logā Plānotājs. Šādi attēli tiek saglabāti kopā ar plānu un citos plānos nav pieejami. Atšķīrībā no attēliem, 
kas ielādēti fotogrāfiju un tektūru bibliotēkā un ir pieejami visos plānos, tikai tiem parametrs Caurspīdīguma 
maska ir tikai viens un tiek rediģēts resursu redaktorā. 

 

Ikona Darbība 

 Pārvietot attēlu.  
Ļauj pārvietot attēlu, ja logā neietilpst viss attēls. 

 Izcelt apgabalu. Izcelt izvēlētai krāsai līdzīgas krāsas apgabalu. 

 Izcelt taisnstūrveida apgabalu. 

 Izcelt brīvi iezīmētu apgabalu. 

 Izcelt ar lauztu līniju ierobežotu apgabalu. 

 Burvju instrumenta iestatījumi.  
Ļauj noteikt līdzīgu krāsu diapazonu, kas tiks izmantots apgabalu izcelšanai.  

 Ietilpināt logā. 

 Invertēt izcelto apgabalu. 

 Atcelt. Atcelt visu un aizvērt logu. 

 Pielietot izmaiņas un piešķirt fotoobjektam caurspīdīguma masku. 

Caurspīdīguma maska var tikt izmantota kā veidne virsmu, žogu, augu un segumu izvietošanai. Šim 
nolūkam piešķiriet fotoobjektam caurspīdīguma masku > pārejiet uz jauna objekta šķirkli > norādiet 

izvietošanas formu   >Ievietot. 

Iespējams izveidot vairākas caurspīdīguma maskas vienam attēlam. Šādā gadījumā fotoobjektu sarakstā 
parādīsies jaunas ikonas. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  > Peles labā taustiņa klikšķis uz fotoobjekta > Rediģēt caurspīdīguma masku 
 Resursu redaktors > Fotogrāfiju un tektūru bibliotēka > Caurspīdīguma maska 
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Fotoobjekta izvietojuma piemēri 
Fotoobjekts. Izvietojuma veids – vairogs. Objekta attēls 

plānā – aplis. 
 

 

Fotoobjekts. Izvietojuma veids – virsma. Šo režīmu 
izmanto skices ievietošanai plānā. 

 

 
Fotoobjekts. Izvietojuma veids – 3D vairogs. Objekta 

attēls plānā – līnija. 
 

 

Fotoobjekts. Izvietojuma veids – panorāma. Objekta attēls 
plānā – aplis. 

 

 



3. nodaļa. Plānotājs 

- 29 - 

 Rasēšanas elementi 
Rasēšanas elementi attālumu mērīšanai starp plāna objektiem un teksta norāžu izveidei. Rasēšanas elementi tiek 

izmantoti arī simbolu ievietošanai, apgabalu iesvītrošanai, objektu ģeometrisko parametru attēlošanai, stādīšanas 
shēmu veidošanai, zonu izcelšanai, uzrakstu ievietošanai. 

Objektu joslas šķirklī Rasēšanas elementi izvēlieties no saraksta rasēšanas elementu, iestatiet tam parametrus un 
noklikšķiniet uz pogas Ievietot vai sarakstā ar peles kreiso taustiņu noklikšķiniet uz parauga un, turot nospiestu 
taustiņu, pārvelciet to uz plānu. 

Rasēšanas elementu attēlošana logā Plānotājs tiek atslēgta šķirklī Plāna parametri. Rasēšanas elementi netiek 
attēloti logā 3D attēls.  

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Paraugu saraksts Rasēšanas elementu veida izvēle: bultiņa, teksts ar bultiņu, uzraksts, 

kontūra, simbols. 

Elementa parametri Rasēšanas elementa parametru iestatīšana. 
Parametru izvēle atkarīga no rasēšanas elementa veida. 

 

Rasēšanas elementu izvietojuma īpatnības 

Veids Apraksts Attēls 
Teksts ar bultiņu 

 

Maināmie parametri: bultiņu uzgaļu formas, bultiņu līnijas 
ar iespēju mainīt to biezumu un krāsu. 
Iespējama bultiņas piesaiste plāna objektam. Šim nolūkam ar 
peli pārvelciet tekstu ar bultiņu uz izvēlēto vietu plānā tā, lai 
bultiņa pieskartos objektam. Turklāt bultiņas tekstā tiks 
atspoguļots saistītā objekta parametrs. Piesaistīt bultiņu 
objektam iespējams arī izmantojot virsotņu izvēlni. 

Bultiņa 

 

Maināmie parametri: bultiņu uzgaļu formas, bultiņu līnijas 
ar iespēju mainīt to biezumu un krāsu. 
Bultiņa, kas savieno divas objekta virsotnes, var tikt 
pievienota no virsotņu izvēlnes > Pievienot bultiņu. 
Ja bultiņa saistīta ar objektu, tā pārvietosies kopā ar objektu. 
Piesaistīt bultiņu objektam iespējams, ja bultiņas galu novieto 
tuvu objekta virsotnei vai izmantojot virsotņu izvēlni.  

Leņķa bultiņa 

 

Maināmie parametri: bultiņu uzgaļu formas, bultiņu līnijas 
ar iespēju mainīt to biezumu un krāsu. 

 
Teksts rāmītī 

 

Maināmie parametri: dažādas rāmīšu līnijas ar iespēju 
mainīt to biezumu un krāsu. 
Iespējams mainīt rāmīšu izmērus. Teksta ierakstīšanai > peles 
kreisā taustiņa klikšķis > teksts 
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Kontūra 

 

Maināmie parametri: dažādu kontūras līniju, iesvītrošanas 
un aizpildījuma varianti ar iespēju mainīt līniju biezumu un 
krāsu. 

 

Simbols Pārkrāsojamiem simboliem pieļaujamas krāsu izmaiņas, 
pārējiem – tikai izmēru un rotācijas izmaiņas. Jaunus simbolus 
var ielādēt rasēšanas elementu redaktorā EMF formātā. 

 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Rasēšanas elementi  
 Shift+M 

Teksts ar bultiņu 
Rasēšanas elements Teksts ar bultiņu tiek izmantots objektu parametru attēlošanai. Tāpēc tam jābūt saistītam ar 

galveno objektu. Piesaistīt objektam tekstu ar bultiņu iespējams automātiski, ja novietosiet to tā, lai bultiņa skartu 

objektu, vai izmantojot Virsotņu izvēlne > Piesaiste  . 

 

Lai mainītu parametru tekstā ar bultiņu: 

Veiciet dubultklikšķi ar peles kreiso taustiņu teksta laukā  . 
Tiks atvērts logs Objekta parametri. Objektam   izvēlieties vienu 
no pieejamiem parametriem, piemēram, Virsmas laukums, un 
noklikšķiniet uz pogas Lietot. 

Bez teksta uzrakstiem bultiņai var pievienot attēlu vai 
tīmekļvietnes adresi. Attēlu   vai adresi vispirms nepieciešams 
norādīt. Šim nolūkam ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz 
piesaistes objekta , izvēlieties parametru Cena un tur norādiet 
attēla atrašanās vietu. Ar peles kreiso taustiņu veiciet dubultklikšķi uz 
teksta ar bultiņu un logā Objekta parametri izvēlieties punktu 

Attēls. Noklikšķiniet uz pogas Lietot. 

Lai mainītu parametra nosaukumu un mērvienības nosaukumu, logā Objekta parametri izvēlieties Prefikss un 
Sufikss. 
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 Kāpnes 
Tās ir dažādu konstrukciju kāpnes, pandusi, dekoratīvi tiltiņi. 

Objektu joslas šķirklī Kāpnes izvēlieties no saraksta kāpnes, norādiet izvietojuma formu plānā un noklikšķiniet 
uz pogas Ievietot vai, sarakstā ar peles kreiso taustiņu noklikšķinot uz parauga, pārvelciet to uz plānu. 

Attēls Apraksts 

. 

Kāpņu formas izvēle. 

 

Kāpņu redaktors. 

 

Kāpņu izvēle no saraksta. 

Kāpņu izvietojuma formas 
Ikona Darbība 

 
Ievietot kāpnes bez pagriezieniem un izliekumiem. 

 
Ievietot kāpnes ar laideniem izliekumiem, bez laukumiem. 

 
Ievietot kāpnes no taisniem posmiem ar laukumiem pagriezienu vietās. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Kāpnes 
 Shift+W 
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Kāpņu piemēri 
Kāpnes ar margām 

 

Kāpnes ar pagriezieniem un laukumiem 

 
Tiltiņš 

 

Pandusi un kāpnes bez margām 
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OLE objekts 

 
OLE objekts var būt, piemēram, attēls, video, skaņa, tabula vai teksts. Tā rediģēšanai tiek atvērta OLE objekta 

lietotne, kurā var modificēt galveno izvēlni un programmas 3D DĀRZNIEKS rīkjoslas. Izmaiņas atkarīgas no OLE 
objekta veida. Piemēram, ja tiks atlasīts MS Word objekts, tad komandas nosaukums galvenajā izvēlnē būs 
Document Object, ja MS Excel tabula, – Chart Object. Turklāt gan Microsoft Office Word, gan Microsoft Office 
Excel jābūt instalētām lietotāja datorā. OLE objekts vienmēr tiek ievietots priekšplānā. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Dubultklikšķis uz OLE objekta plānā. 
 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > OLE objekts 

 Kamera 
Kamera trīsdimensiju pārlūkošanai logā 3D attēls. 

Objektu joslas šķirklī Kamera izvēlieties kameru, rediģējiet tās nosaukumu, iestatiet parametrus un noklikšķiniet 
uz pogas Ievietot. 

Lauka nosaukums Apraksts 
Kameras nosaukums  Kameras izvēle pēc nosaukuma logā 3D attēls. 
Augstums Kameras augstuma iestatīšana. 
Kameras skata leņķis Kameras skata leņķi iestata, pārvietojot skalas ritjoslu vai ievadot skaitli no 

tastatūras (intervāls 20°-80°). 
Horizontālais leņķis Kameras horizontālā pagrieziena leņķi iestata, pārvietojot skalas ritjoslu vai 

ievadot skaitli no tastatūras (intervāls 0-360°). 0 – ziemeļi (kameras virziens 
plānā uz augšu), 90° – austrumi, 180° – dienvidi, 270° – rietumi. 

Vertikālais leņķis Kameras vertikālā pagrieziena leņķi iestata, pārvietojot skalas ritjoslu vai 
ievadot skaitli no tastatūras (intervāls no -60° (lejup) līdz 60° (augšup). 0 – 
horizonta līmenis). 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Kamera 
 Shift+C 
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 Visi objekti 
Visu plānā ievietoto objektu saraksts un to vispārīgo parametru mainīšanas iespējas. 

Objektu joslas šķirklī Visi objekti izvēlieties objektu no saraksta, turklāt šis objekts tiks izcelts arī plānotāja logā. 
Vai arī ar peles klikšķi izvēlieties rediģējamo objektu plānā, pārejiet uz šķirkli Visi objekti un rediģējiet tā parametrus. 
Objekti sarakstā sakārtoti pēc to augstumiem. 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Objekta pārbīde Objekta precīza pārvietošana un pagriešana. 

 
Virsmu līmeņu 
pārvietošana 

Nulles augstuma virsmām. Ļauj pārvietot virsmas par līmeni augstāk 
(zemāk) vai uz visaugstāko (viszemāko) līmeni. Šādi virsmas var 
pārklāt vienu pāri otrai. 

 
Objekta koordinātes Jaunu koordināšu un pagrieziena leņķa iestatīšana plānā esošam 

objektam. 
Z koordināte nosaka objekta pārbīdi augstumā attiecībā pret reljefa 
līmeni. Šī ir vienīgā vieta, kur to var mainīt. 

 
Salikts objekts Grupēt objektus. Atlasiet plānā objektus. Šim nolūkam ar nospiestu 

peles kreiso taustiņu iezīmējiet plānā taisnstūri, kas ietver visus 
nepieciešamos objektus, vai noklikšķiniet uz katra objekta, vienlaikus 
turot nospiestu taustiņu <Shift>. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas 

, lai no atlasītajiem objektiem izveidotu grupu. Atkārtoti 
noklikšķinot uz šīs pogas, objektu grupa tiek atgrupēta. 

 

Objekta īpašības Tiek aktivizēts šķirklis ar izvēlētā objekta īpašībām.  
Plāna objektu saraksts Plāna objekta izvēle no saraksta. 

Ievietojot objektu plānā, Z koordinātei (augstums) pēc noklusējuma ir nulles vērtība. Tas nozīmē, ka 
objekts izvietots zemes līmenī. Lai objektu paceltu vai nolaistu, Z koordinātei jāpiešķir pozitīva vai negatīva 

vērtība. Tas var būt nepieciešams, ja augs ir jāiestāda konteinerā, objekts jānovieto uz paaugstināta celiņa vai 
gaismeklis jāuzliek uz žoga staba. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Visi objekti 
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 Plāna parametri 
Objektu joslas šķirklis Plāna parametri paredzēts loga Plānotājs parametru iestatīšanai, tādu kā diennakts laiks, 

mēnesis, apskates gads, tīklojuma solis, objekta veida atlase. 

 

Astoņas ikonas nodrošina objektu redzamību plānā. Lai paslēptu viena veida objektus, ar peles kreiso taustiņu 
noklikšķiniet uz attiecīgās ikonas. 

 
Augi (zemāki par 1 m) 

 
Augi (augstāki par 1 m) 

 
Virsmas 

 
Būves 

 
Žogi un kāpnes 

 
Transports, gaismekļi, arhitektūras formas 

 
Plānojamie objekti  Rasēšanas elementi 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts 

Mēnesis Plāna apskates mēneša iestatīšana. 
Gads Plāna apskates gada iestatīšana, pārvietojot skalas ritjoslu vai ievadot skaitli no tastatūras. Lai auga 

izmēra izmaiņas būtu redzamas norādītajā gadā, stādīšanas brīdī jānorāda auga reālais mērogs. 
Tīklojums Tīklojuma izmēra iestatīšana, pārvietojot skalas ritjoslu vai ievadot skaitli no tastatūras (intervāls 0-50 

m). Nulles vērtības iestatīšanas gadījumā tīklojums tiek atslēgts. 

 
Opcijas Objekta piesaiste tīklojumam iestatīšana. Šī opcija pieejama, ja tīkla izmērs lielāks par nulli. 

Mērogs Plāna apskates mēroga iestatīšana. Skalas ritjoslā norādīts ekrānā redzamā plāna apgabala izmērs metros. 
Minimālais mērogs (detalizētākais) – 20 metri. Maksimālais mērogs atkarīgs no plānojamās teritorijas 
izmēriem, bet ne lielāks par 500 metriem. 

Apgabals Apgabala izvēle no saraksta apskatei logā Plānotājs. Lai pievienotu jaunu pārlūka apgabalu, iestatiet to 
logā Plānotājs, noklikšķiniet uz pogas < + > un ierakstiet jaunā apgabala nosaukumu. Lai apgabalu 
izdzēstu no saraksta, izvēlieties to un noklikšķiniet uz pogas < – >. 

Platums 
Garums 

Ģeogrāfisko koordināšu – platuma un garuma iestatīšana. Ierakstiet plānojamās teritorijas koordināšu 
izmērus platuma/garuma laukos šādā formātā: #XX YY.ZZ, kur # – N, S, E, W, attiecīgi – ziemeļi, 
dienvidi, austrumi vai rietumi, XX – koordināte grādos, YY.ZZ – koordināte minūtēs, piemēram, N23 
35.0000. Noklikšķiniet uz pogas Iestatīt. Iestatītās koordinātes tiek piesaistītas plāna nulles punktam un 
tiek rādītas palīdzības joslā. 

 Režīma diena/nakts iestatīšana. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 F7 
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 Iesegumi 
Dažādi objekti, kas izvietoti plānā pēc šabloniem, kuri nosaka to daudzkārtējās atkārtošanās nosacījumus. Šabloni 

tiek izmantoti celiņu un laukumu iesegumu izveidošanai. Ar tiem iespējams izveidot puķu dobi vai atkārtojošos 
kompozīciju no puķu poda, soliņa un laternas parka alejas plānošanai. Cits šablonu lietojums – tekstūru izveidošana 
būvēm, žogiem un citiem objektiem. Izveidotās tekstūras tiek saglabātas resursu redaktora fotogrāfiju un tekstūru 
bibliotēkā.  

Objektu joslas šķirklī Iesegumi izvēlieties šablonu no saraksta, norādiet tā izvietojuma formu plānā un kontūras 
apgriešanas veidu. Noklikšķiniet uz pogas Ievietot vai, sarakstā ar peles kreiso taustiņu noklikšķinot uz parauga, 
pārvelciet to uz plānu. Ja plānā ievietotais šablons sastāv no vairāk nekā 500 objektiem, programma piedāvās 
pārveidot to tekstūrā, bet, objektu skaitam pārsniedzot 5000 gabalus, programma izdarīs to automātiski. Tekstūrā 
pārveidotam iesegumam nav atsevišķu elementu rediģēšanas iespēja. 

Lai izveidotu jaunu šablonu, izpildiet dubultklikšķi uz viena no šablonu veidiem un turpiniet darbu šablonu 
redaktorā. 

Loga struktūra 

Attēls Apraksts 

 

Šablona izvietojuma formas izvēle. 

 

Ieseguma elementu apgriešanas veids. 

 

Izvēlētā veida jauna šablona izveidošana. 

 

Šablona izvēle no saraksta. 
Šablona rediģēšanai izpildiet dubultklikšķi uz parauga no saraksta un turpiniet 
darbu šablonu redaktorā. 

Ar plānā izvietotu iesegumu iespējams veikt visas darbības kā ar citiem objektiem. Bez tam, klikšķinot uz tā ar 
peles kreiso taustiņu, iespējams: 

•  mainīt ieseguma zīmējuma virzienu un sākumu. Pārvietojot apaļo ritlodziņu, maina ieseguma virzienu, bet, 
pārvietojot ritlodziņu kvadrāta formā, maina ieseguma sākumu;  
•  izvēlēties un rediģēt atsevišķu ieseguma elementu;  
•  izvēlēties aizstājēju kopu.  

Jebkuras izmaiņas, kas veiktas rediģējot atsevišķu ieseguma elementu, pazudīs, ja mainīsiet visa objekta 
izmērus un formu. 

Lai iesegumu pārveidotu nesaistītos objektos, ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz ieseguma un izvēlieties 
Sadalīt iesegumu pa objektiem. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  

 Plāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Iesegumi 
 Shift+V 
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Ieseguma elementu apgriešanas veidi 

 

Neapgriezt ar kontūru  
Ja elementa centrs atrodas apgabala iekšpusē, tas netiek izdzēsts, ja ārpusē – tiek izdzēsts. 

 

Dzēst, ja šķērso kontūru 
Tiek dzēsti visi elementi, kas iziet ārpus kontūras. 

 

Atstāt, ja šķērso kontūru 
Tiek saglabāti visi elementi, tai skaitā tie, kas daļēji iziet ārpus kontūras. 

 

Apgriezt ar kontūru 
Ja par elementu ir izvēlēta virsma, tiek izdzēsts viss, kas iziet ārpus kontūras. Pārējos gadījumos: ja 
elementa centrs atrodas kontūras iekšpusē, tas netiek izdzēsts, ja ārpusē – tiek izdzēsts. 

 

Izveidot tekstūru 
Iesegums tiek pārveidots tekstūrā. Tas būtiski paaugstina 2D un 3D pārzīmēšanas ātrumu, taču neļauj 
rediģēt atsevišķus elementus. 

 Šablonu redaktors 
Rediģēšanas lauks ir gaiši zilā krāsā. Objektu josla ir līdzīga Plānotāja objektu joslai. 

Šablonu redaktors ļauj veikt visas darbības kā programmas plānotājā, izņemot objektu 
kamera, plāna fons un rasēšanas elementi ievietošanu plānā. 

Izvēlieties jebkuru objektu, piemēram, akmeni, un ievietojiet to rediģēšanas laukā. 
Radīsies krāsaini, vairākas reizes atkārtoti, puscaurspīdīgi objekta kloni. To skaits un 

izvietošanas nosacījumi rediģēšanas laukā atkarīgi no izvēlētā šablonu veida. Iestatiet tīklojuma soli un piesaisti 
tīklojumam šķirklī Plāna parametri. Tas nepieciešams maksimāli precīzai objektu izvietošanai. Ja nepieciešams, 
mainiet objekta izmērus un stāvokli telpā. Klonu pārvaldībai ar peles kreiso taustiņu noklikšķiniet uz objekta šablona. 
Parādoties vektoram – līnijai, kas savieno objektu ar klonu, pārvietojiet ar objektu savienoto klonu līdz jūs apmierinās 
zīmējuma kopskats. Ievietojiet rediģēšanas laukā citu objektu. Turklāt radīsies puscaurspīdīgi kloni citā krāsā, kas 
atšķiras no iepriekšējās. Iestatiet objektu un klonu savstarpējo izvietojumu tā, lai iegūtais ieseguma šablons atbilstu 
jūsu iecerei. Rediģēšanas laukā pieļaujams izvietot objektus jebkādā daudzumā. Centieties panākt objektu un klonu 
izvietošanu precīzi vienam pie otra, lai visā rediģēšanas laukā nebūtu "caurumu" un zīmējuma pārrāvumu. Tiešai 
vektoru sakritībai objektus jau iepriekš var apvienot grupā un norādīt tai vienu atkārtošanas vektoru. 

Izveidoto šablonu iespējams saglabāt kā tekstūru turpmākai izmantošanai būvēm, žogiem, kāpnēm utt. 

Jebkuram objekta šablonam iespējama papildu rediģēšana. Lai to izdarītu, ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz 
objekta šablona un kontekstizvēlnē atlasiet vienu no šādām opcijām: 

•  Izveidot nejaušu kopu;  
•  Izveidot aizstājēju kopu;  
•  Iestatīt parametru novirzes.  

Šablonā veiktās izmaiņas tiks lietotas visos projektos, arī agrāk izstrādātajos, kuros šis šablons tika 
izmantots. 
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Ir pieci šablonu veidi ar dažādiem objektu atkārtošanās nosacījumiem. 

Laukuma iesegums Kontūras iesegums Iesegums pa apli Iesegums pret asi Nejaušs iesegums 

     
 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla > > Dubultklikšķis uz šablona sarakstā 
Galvenā izvēlne > Fails > Atvērt >pav failu veids 

 Jauns laukuma ieseguma šablons 
Šis šablons tiek lietots regulārai laukuma aizpildīšanai ar objektiem. 

•  Objektu atkārtošanās nosacījums – pa visu rediģēšanas lauku.  
•  Atkārtojuma vektoru daudzums – 2.  
•  Vektoru pārvietošanas virziens – jebkurš.  
Izvēlieties objektu, kas būs šablona elements, piemēram, virsma, un noklikšķiniet uz 
pogas Ievietot. Ievietojiet objektu jebkurā rediģēšanas lauka vietā un, pārvietojot 
klonus attiecībā pret objektu, izveidojiet vēlamo zīmējumu. 
Izvēlieties citu objektu un ievietojiet to rediģēšanas laukā. Izvietojiet objektu un tā 
klonus tā, lai izveidotos iecerētais zīmējums. Rediģējiet objektu izmērus, stāvokli un 
klonu pozīciju attiecībā vienam pret otru tā, lai zīmējumā nebūtu pārrāvumu. 

Papildus rediģēšanai ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz šablona objekta un 
izvēlieties no šādiem variantiem:  
•  izveidot nejaušu kopu,  
•  izveidot aizstājēju kopu,  
•  uzstādīt parametru novirzes.  
Saglabājiet izveidoto šablonu. Šablonu sarakstā izvēlieties jaunizveidoto šablonu, 
norādiet izvietojuma formu un ievietojiet to plānā. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla > >  

 Jauns šablons iesegumam pa apli 
Šis šablons tiek lietots objektu izvietošanai pa apli. 

•  Objektu atkārtošanās nosacījums – pa riņķa līnijām.  
•  Atkārtojuma vektoru daudzums – 1.  
•  Vektora pārvietošanas virziens – horizontāli, pa rādiusu.  

Darbu ar šo šablonu apskatīsim piemērā ar puķu dobes izveidošanu. 

Izvēlieties augu no augu enciklopēdijas, iestatiet stādīšanas veidu Atsevišķs augs 
un ievietojiet objektu rediģēšanas laukā. Norādiet puķu dobes izmēru, objektu 
pārvietojot pa līniju virzienā no riņķa līnijas centra. 
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Ar peles kreiso taustiņu noklikšķiniet uz objekta un pārvietojiet redzamo atkārtojuma 
vektoru objekta virzienā. 

Izvēlieties citus augus un izvietojiet tos rediģēšanas laukā pa riņķa līnijām. 
Izmantojot atkārtojuma vektoru, regulējiet augu stādīšanas blīvumu, bet, pārvietojot 
objektus, – attālumus starp rinķa līnijām. Saglabājiet izveidoto šablonu. 

Šablonu sarakstā izvēlieties jaunizveidoto šablonu un ievietojiet to plānā, turklāt 
pieļaujamā šablona izvietošanas forma ir aplis. Nepieciešamības gadījumā izveidoto 
šablonu rediģējiet tieši plānā. 

Iespējams veidot arī daudz sarežģītākus šablonus. Piemēram, jaunizveidotajam šablonam var pievienot augu, 
iestatot tam stādīšanas veidu Līnija. 

 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla > >  

 Jauns nejauša ieseguma šablons 
Šis šablons tiek pielietots nejaušai objektu izvietošanai laukumā. 

Objektu atkārtošanās nosacījums – nejaušs, pa visu rediģēšanas lauku. 

Izvēlieties jebkuru objektu un ievietojiet to jebkurā plāna vietā. Mainiet atkārtojuma 
vektora garumu, lai nejaušiem atkārtojumiem noteiktu nepieciešamo daudzumu. 
Turklāt objekti arī nejauši tiks pagriezti. 

Nejaušības efekta pastiprināšanai katram objektam papildus izvēlieties Iestatīt 
parametru novirzes, iestatot parametru Izmēra novirze. Var pievienot arī nejaušu 
aizstājēju kopu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla > >  
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 Jauns šablons iesegumam pret asi 
Šis šablons tiek lietots celiņu izveidošanai, kur elementi atkārtojas gar asi. Izliekumu vietās objekti gar ārējo malu 

izvietosies biežāk. 

•  Objektu atkārtošanās nosacījums – līnijā.  
•  Atkārtojuma vektoru daudzums – 1.  
•  Vektora pārvietošanas virziens – horizontāli, līnijā.  

Darbu ar šo šablonu apskatīsim piemērā ar ieseguma izveidi celiņam. 

Izvēlieties objektu, kas būs ieseguma zīmējuma elements, piemēram, virsma. 
Ievietojiet objektu rediģēšanas laukā. Nepieciešamā rezultāta sasniegšanai 
izmantojiet iespēju mainīt objekta izmērus un mainīt objekta izliekumu. 
Pārvietojiet horizontāli atkārtojuma vektoru un panāciet vajadzīgo attālumu starp 
objektiem. 

 
Ar peles kreiso taustiņu noklikšķiniet uz objekta un, turot nospiestu taustiņu 
<Ctrl>, nokopējiet objektu augstāk un zemāk par izejas objektu. Iegūtās kopijas 
izvietojiet tā, lai izveidotos iecerētais zīmējums. Izvēlieties citu iesegumu šķirklī 
Virsma un ievietojiet objektu rediģēšanas laukā norādītajā vietā apmales 
izveidošanai. 

 
Lai pastiprinātu realitātes sajūtu, piešķiriet nejaušības elementu objektu 
izvietošanai. Šim nolūkam izvēlieties iespēju iestatīt parametru novirzes. 
Saglabājiet šablonu. No saraksta izvēlieties izveidoto šablonu, norādiet tā 
izvietojuma formu un ievietojiet to plānā. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla > >  

 Jauns šablons kontūras iesegumam 
Šis šablons tiek lietots apmaļu veidošanai. Rediģēšanas laukā ievietots testa profils, ko veido līknes, iekšējie un 

ārējie leņķi. Tā uzdevums – parādīt objekta turpmāko izvietošanu dažāda veida līknēs, lai jau savlaicīgi koriģētu 
problēmas. 

•  Objektu atkārtošanās nosacījums – daudzkārtēja, līnijā.  
•  Atkārtojuma vektoru daudzums – 1.  
•  Klonu pārvietošanas virziens – horizontāli, līnijā.  

Apraksts Attēls 
Izvēlieties objektu, kas būs ieseguma šablona elements. Piemēram paņemiet objektu 
Virsma, kā stādīšanas formu norādiet trīsstūri. Ievietojiet objektu testa profila 
koordināšu sākumpunktā gar ārmalu (ārējā apmale) vai iekšmalu (iekšējā apmale). 
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Pārvietojiet horizontāli atkārtojuma vektoru un panāciet vajadzīgo attālumu starp 
objekta kloniem. Izvēlieties citu objektu, piemēram, dzelteno trīsstūri, un ievietojiet 
to rediģēšanas laukā. Izvietojiet objektu un tā klonus tā, lai izveidotos iecerētā 
apmale. 

Paskatieties testa profilā, kā izskatīsies izveidotā apmales šablona kontūras atsevišķos 
izliekumos. Saglabājiet izveidoto šablonu un aizveriet redaktoru. 

Izvēlieties no saraksta izveidoto šablonu, pēc kārtas iestatiet tam izvietošanas formas 
Aplis, Taisna līnija, Brīva forma un ievietojiet tās plānā. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla > >  

 Aizstājēju kopa 
Izmantojot vienu ieseguma šablonu, ar aizstājēju palīdzību izdosies iegūt dažādas objektu kombinācijas. Aizstājēju 

kopa tiek veidota šablonu redaktorā, ar peles labo taustiņu noklikšķinot uz objekta un no kontekstizvēlnes atlasot 
komandu Izveidot aizstājēju kopu. Tiek atvērts jauns plāns ar tajā esošu pirmo aizstājējobjektu. Rediģēšanas lauks ir 
rozā krāsā. Aizvietotāji var būt jebkuri objekti (var nebūt viena veida objekti). Piemēram, sarkanā objekta aizstāšanai 
patvaļīgi izvietojiet plānā to aizvietojošos objektus oranžā, pelēkā un rozā krāsā. Precīzai aizvietošanai svarīgi, lai 
aizvietojošo objektu izmēri un orientācija pilnīgi sakristu ar objektiem, kuri tiks aizstāti. Objektu izvietojumam 
aizstājēju kopā nav nozīmes. Katram šablona objektam var tikt izveidota sava aizstājēju kopa. 

Lai šablonu ar iestatītu aizstājēju kopu ievietotu plānā, vispirms tiek atvērts aizstājēju logs. Loga kresajā daļā 
izvietoti objekti, kuri tiks aizstāti, labajā daļā – aizstājējobjekti. 

Darbība Aizstājēju kopa Rezultāts 
Sarkanā objekta aizvietošanai izvēlieties pelēko to aizvietojošo 
objektu un noklikšķiniet uz pogas OK. 

 

Aizstājēju pārvietošanai ar peles labo taustiņu plānā noklikšķiniet uz ieseguma un no kontekstizvēlnes 
atlasiet > Mainīt ieseguma elementu. 

 Nejauša aizstājēju kopa 
Nejauša kopa tiek veidota šablonu redaktorā, ar peles labo taustiņu noklikšķinot uz objekta un no 

kontekstizvēlnes atlasot komandu Izveidot nejaušu kopu. Tiek atvērts jauns plāns ar tajā esošu pirmo 
aizstājējobjektu. Rediģēšanas lauks ir rozā krāsā. Ievietojot iesegumu plānā, katrs šablona objekts, kuram ir nejauša 
aizstājēju kopa, tiks aizstāts ar nejauši šajā kopā izvēlētu objektu. 
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Izmantošanas piemēri 

Darbība Attēls Rezultāts 
Izejas objektu nokopējiet vairākas reizes (zilā 
tekstūra). Negrozot kopijas, patvaļīgi izvietojiet tās 
plānā. Vienu no kopijām aizstājiet, piemēram, ar 
dzeltenu tekstūru. Saglabājiet izveidoto nejaušo 
aizstājēju kopu. 

 
Aizstājēju kopā ievietojiet, piemēram, atbilstoša 
lieluma akmeni. Piekoriģējiet izmērus un norādiet 
tādu pašu izvietojumu, kā izejas objektam. 

 

Viena objekta aizstāšanu daudzums ar citu ir aptuveni proporcionāls to attiecībai aizstājēju kopā. Objektu 
izvietojumam aizstājēju kopā nav nozīmes. 

 Parametru novirzes iestatīšana 
Parametru novirzes iestatīšana tiek izmantota, lai mainītu objektu stāvokli, ko nosaka ieseguma šablons, 

piešķirot tam gadījuma raksturu. Novirzes iestatīšana tiek veikta šablonu redaktorā, ar peles labo taustiņu 
noklikšķinot uz objekta un no kontekstizvēlnes atlasot komandu Iestatīt parametru novirzes. 

Rediģējamie parametri 

Parametrs Apraksts 
Pozīcijas novirze Objekta pozīcijas nejaušas novirzes no objekta sākumstāvokļa iestatīšana. 
Novirzes leņķis Objekta pagrieziena leņķa nejaušas novirzes no objekta sākumstāvokļa iestatīšana. Novirzes 

diapazons 0-180°. 
Leņķa solis Objekta nejaušas novirzes leņķa soļa iestatīšana. Soļa diapazons 0-180°. Šis parametrs tiek 

izmantots, ja objektus ieseguma šablonā var orientēt dažādos veidos. Piemēram, kvadrātveida 
plātni var likt ar jebkuru no četrām malām, un to var iestatīt parametrā Leņķa solis = 90°. 

Izmēra novirze Objekta izmēra nejaušas novirzes no sākotnējā lieluma iestatīšana. Novirzes diapazons 0-0,9. Šis 
parametrs nav lietojams augiem, kā arī objektiem, kuriem aizliegtas izmēru izmaiņas, piemēram, 
mašīnām. 

 

Parametru rediģēšanas piemēri  

 
parametri bez novirzes 

 
iestatīta leņķa nejauša novirze ar leņķa soli 

 
iestatīta pozīcijas nejauša novirze 

 
iestatīta leņķa nejauša novirze 

 
iestatīta izmēra nejauša novirze 

Lai saglabātu rediģēšanas rezultātus, noklikšķiniet uz pogas Jā, lai atceltu – uz pogas Atcelt. 

Parametru novirzes iestatīšana neatspoguļojas šablonu redaktorā. Lai apskatītu izmaiņas, ievietojiet 
šablonu plānā. 
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Iesegumu piemēri 
Akmeņi: nejauša ieseguma šablons un nejauša aizstājēju 

kopa. 

 

Puķu dobe: šablons iesegumam pa apli. 

 

Laukums: laukuma ieseguma šablons ar aizstājēju kopu.

 

Celiņš: šablons iesegumam pret asi ar parametru novirzi.

 
Laukums: laukuma ieseguma šablons un nejauša 

aizstājēju kopa. 

 

Apmale: šablons kontūras iesegumam un nejauša 
aizstājēju kopa. 
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 Plāna reljefs 

 

Šajā logā tiek rediģēts reljefs. Virs loga izvietota reljefa rīkjosla . 

Lai izveidotu reljefu, iespējams veikt šādas darbības: 

•  Iestatīt apgabala īpašības. Iespējams pacelt, nolaist un piešķirt slīpumu plāna apgabaliem, kuri tiek norādīti ar 
objektu Virsma. Šādi iegūts reljefs nav atkarīgs no objekta Virsma, kas izmantots kā iezīmēšanas apgabals. Dzēšot 
objektu Virsma, reljefs saglabājas.  
•  Izlīdzināt. Ļauj izlīdzināt plānā izveidoto reljefu.  

Darba princips 
Logā Plānotājs ievietojiet objektu Virsma, atveriet logu Reljefs, ar peles kreisā taustiņa klikšķi izceliet par reljefu 

rediģējamo virsmu . 

Reljefa rīkjoslā noklikšķinot uz pogas  , aktivizējiet logu Reljefa apgabala īpašības. Mainot tajā parametrus, 
paceliet, nolaidiet, izlīdziniet vai piešķiriet apgabalam slīpumu. 

Pārvietojot kursoru pa reljefa apgabalu, reljefa augstums redzams palīdzības joslā.  

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla  
 Alt+5 
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Reljefa apgabala īpašības 
Mainot parametrus logā Reljefa apgabala īpašības, reljefa apgabalu iespējams pacelt, nolaist, izlīdzināt vai 

piešķirt tam slīpumu. 

 

Parametrs Apraksts 
Robeža apkārt apgabalam Robežas platums apkārt maināmā reljefa apgabalam. Jo tā lielāka, jo lēzenāks 

slīpums apkārt apgabalam. 
Iestatīt fiksēto augstumu Iestatīt apgabala augstumu metros virs zemes līmeņa. Lai augstumam iestatītu 

negatīvu vērtību, ielieciet zīmi <->. 
Piešķirt slīpumu  
Leņķis attiecībā pret ziemeļiem Apgabala slīpuma ass virziens. Diapazons: 0°-360°. (90° – austrumi, 180° – 

dienvidi). 
Leņķis pret horizontu Apgabala slīpuma leņķis attiecībā pret horizontālu plakni. Diapazons: -80°-+80°. 
Izlīdzināt reljefu Dzēst reljefu apgabala iekšpusē. 
Pacelt vai nolaist Iestatīt apgabalam augstumu augstāk/zemāk, kā tas bija pirms tam. 
 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Reljefa rīkjosla  
 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Iestatīt apgabala īpašības 
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 Darbs ar reljefu 
Apskatiet šo piemēru darbam ar reljefu. 

Taisnstūra apgabalam ar izmēru 40 x 
20 metri ir līdzens 15 x 20 m laukums, 
bet pārējā platība ar slīpumu 5° 
virzienā no rietumiem uz austrumiem. 

Iezīmējiet plānā apgabalu ar taisnstūra 
formas žogu 40 x 20 metri un 
novelciet vertikālu palīglīniju 15 
metru attālumā no žoga kreisās malas. 
Šādi tiek noteikta robeža starp līdzeno 
apgabalu un apgabalu ar slīpumu. 
Šķirklī Virsma izvēlieties zaļu 
tekstūru un ievietojiet to plānā 
taisnstūra formā simetriski attiecībā 
pret vertikālu palīglīniju. 

Atveriet logu Plāna reljefs un 
aktivizējiet apgabalu, noklikšķinot uz 
tā ar peles kreiso taustiņu. Izmantojot 
reljefa rīkjoslu, noklikšķiniet uz 
pogas . Logā Reljefa apgabala 
īpašības iestatiet parametru Iestatīt 
augstumu, piemēram, 0.8 metri. 
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Vēlreiz noklikšķiniet uz pogas  , 
logā Reljefa apgabala īpašības 
izvēlieties parametru Piešķirt slīpumu 
un iestatiet azimuta lielumu – 270° un 
leņķa slīpumu – 5°. 

Pārvietojot kursoru logā Plāna reljefs, 
virsmas augstums tiek rādīts 
palīdzības joslā apakšējā kreisajā 
stūrī. Pa kreisi no vertikālās 
palīglīnijas apgabala augstums 
palielinās, pa labi – samazinās, tikai 
uz līnijas tas paliek nemainīgs, t.i., 0.8 
metri. Logā 3D attēls redzams, ka 
visam apgabalam piešķirts slīpums uz 
austrumiem, kreisajā pusē paceļoties 
un labajā pusē nolaižoties. 

Lai izlīdzinātu 15 x 20 metru 
apgabalu, ievietojiet plānā vēl vienu 
apgabalu, iestatot tam tekstūru rozā 
krāsā. Izvietojiet šo apgabalu plānā tā, 
lai tas atrastos pa kreisi no palīglīnijas 
un nosegtu zaļo apgabalu. 

Logā Reljefa apgabala īpašības 
izvēlieties parametru rozā apgabalam 
Iestatīt augstumu 0.8 metri un 
noklikšķiniet uz pogas Lietot. 
Rezultātā iegūsiet norādīto reljefa 
profilu, kas redzams logā 3D attēls. 
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  3D attēls 

 
Logs plāna pārlūkošanai 3 dimensiju attēlojumā. Šo logu izmanto fotoplāna rediģēšanai. Objektu joslā atrodas 

šādi šķirkļi: 

 Kamera. 
Aktuālās kameras parametru mainīšana. Analoģisks šķirklim Kamera logā Plānotājs. 

 Apgaismojuma un ēnojuma iestatīšana. 
Saules augstuma un atrašanās vietas iestatīšana un ēnas veidošanas parametru iestatīšana. 

 Stereo iestatīšana. 
• Stereobāze. Iestatīt stereopārskatu – attālumu starp acīm. Iestatījumu diapazons 5-100 cm. 
• Skata punkts. Iestatīt fokusa attālumu – distanci, kur savienojas vērotāja acīm domās novilktas līnijas. 
Iestatījumu diapazons 1-100 m. 

Loga darbības vadībai izmantojiet 3D attēla rīkjoslu. 

Pārlūkošanai pārvietojiet pa ekrānu peli ar nospiestu kreiso taustiņu vai izmantojiet tastatūras taustiņus. 

Kameras vadība 
 A/Z – kameras augstuma mainīšana. 
 Pg Up/Pg Dn – kameras slīpuma leņķa mainīšana. 
 uz priekšu/atpakaļ – kameras pārvietošana uz priekšu/atpakaļ. 
 pa kreisi/pa labi – kameras pagrieziena leņķa mainīšana. 
 -/+ – kameras skata leņķa mainīšana. 
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 R – kameras pagriešana. Rotācijas centru mainīt var režīmā Plānotājs. 
 uz priekšu/atpakaļ – kameras pārvietošana uz priekšu/atpakaļ. 
 pa kreisi/pa labi – kameras pagrieziena leņķa mainīšana. 
 uz priekšu/atpakaļ +  < Ctrl > – kameras slīpuma leņķa mainīšana. 
 pa kreisi/pa labi +  < Ctrl > – attēla horizontālā pārbīde. 
 rullītis – kameras skata leņķa izmainīšana. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
 Alt+6 

3D attēla rīkjosla 
 

3D attēla rīkjosla atrodas galvenā loga augšdaļā. 

Poga Darbība 

 Izvēlēties debesis. 

 Izvēlēties gada mēnesi. 

 Izvēlēties kameru no kameru saraksta. 

 Kvalitāte. 
Prioritātes izvēle: 3D attēla kvalitāte un ātrums. Par prioritāti izvēloties ātrumu, visi augi tiek attēloti kā 
plakani modeļi un tiek atslēgts tekstūru atspulga un faktūras režīms. 

 Iesaldēt. 
Apturēt loga 3D attēls atsvaidzināšanu. Izmanto lēnos datoros. 

 Atjaunot. 
Atjaunot logu 3D attēls. 

 Stereo. 
Ieslēgt vai izslēgt stereoattēla veidošanu. Izmantojiet anaglīfās stereo brilles. 

 
Parlūkošana režīmā Diena/Nakts. 
Izvēlēties 3D attēla pārlūkošanas režīmu Diena/Nakts. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Skats > 3D attēla rīkjosla 

  Apgaismojuma un ēnojuma iestatīšana 
Izvēlieties saules stāvokļa iestatīšanas veidu un iestatiet parametrus. 

  Izvēlieties vienu no diviem saules stāvokļa iestatīšanas veidiem. 

- stāvokļa iestatīšana pēc leņķa. 

- stāvokļa iestatīšana pēc laika un vietas.  
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 Iestatiet parametrus. 
• Saules horizontālā stāvokļa iestatīšana. Iestatījuma diapazons 0-360°. 
• Saules vertikālā stāvokļa iestatīšana. Iestatījuma diapazons 0-90°. 

 Iestatiet parametrus. 
• Sezona. Gada mēneša norādīšana. 
• Laiks. Diennakts laika iestatīšana. 
• Platums. Garums. Ģeogrāfisko koordināšu – platuma un garuma iestatīšana. Ievadiet koordinātes datu 
laukā šādā formātā: #XX YY.ZZ, kur # – N, S, E, W nozīmē atbilstoši – ziemeļi, dienvidi, austrumi un 
rietumi, XX – koordināte grādos, YY.ZZ – koordināte minūtēs, piemēram: N23 35.0000. Noklikšķiniet 
uz pogas Iestatīt. Iestatītās koordinātes tiek piesaistītas plāna nulles punktam un attēlotas palīdzības 
joslā. Koordināšu uzstādīšanu var veikt arī plānotāja šķirklī Plāna parametri. 
Plāna augšējā mala tiek orientēta uz ziemeļiem. Nepieciešamības gadījumā to var mainīt, izmantojot 
jebkuru kompasa simbolu no šķirkļa Rasēšanas elementi. 

 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
 Alt+6 

Ēnojuma piemēri 3D attēlā 
Kliedēta ēna no augiem 

 

Blīva ēna no objektiem 

 
Tieša saule no kreisās puses 

 

Tieša saule no priekšpuses un kreisās puses 
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 Tāmes kalkulators 
Kopējā tabula ar visu aktuālā plāna objektu uzskaiti un kopējo izmaksu kalkulāciju visam projektam. Dati izmaksu 

aprēķināšanai tiek ņemti no katra plāna objekta cenas. Tabulu iespējams izdrukāt vai eksportēt XLS vai CSV formātā. 

 
Kolonnu izmērus iespējams mainīt, galvenē pārbīdot vertikālo sadalošo līniju. Kolonnas Avots, Vārds un Veids 

iespējams mainīt vietām, līdz ar to sarakstā mainot objektu grupēšanas kārtību. Atgrupēšanai noklikšķiniet uz 
kolonnas nosaukuma. Jebkuru no šīm kolonnām var arī pārnest pa labi aiz kolonnas Summa, turklāt vērtības 
pārnestajā kolonnā nevarēs sagrupēt un atspoguļot. 

Lauka nosaukums Apraksts 
Eksportēt Kopējās tabulas datu saglabāšana XLS vai CSV formātā, ievadot faila nosaukumu un norādot 

tā formātu un atrašanās vietu. 
Iestatīt cenas Cenu iestatīšana pēc katalogiem. 

 
Kalkulēt visu vai tikai plānojamos objektus. 

 Drukāt tāmi. Drukas iestatīšanai iespējams mainīt kolonnu platumu. Ja kāda no tām nav 
vajadzīga, to var pilnīgi samazināt. 
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Noklikšķinot uz [+] un [-], var slēpt vai rādīt kolonnas rindas. 

Kolonna Apraksts 
Avots Norāda, no kurienes tiek ņemta cena katram objektam. Tas var būt cenu katalogs vai lietotāja 

lauks augu enciklopēdijā. Ja šis lauks ir tukšs, tas nozīmē, ka vērtība ievadīta manuāli vai 
vispār nav ievadīta. 

Veids Objekta veids. 
Vārds Objekta nosaukums. Rediģēt to var tieši šajā tabulā vai logā Cena. Ja nepieciešama speciāla 

kārtošana, to var panākt, ievadot atbilstošus nosaukumus. Piemēram, ja jūs gribat, lai visi 
objekti, kas attiecas uz bērnu laukumu, tāmē atrastos vienā vietā, nosauciet objektus tā, lai 
tiem būtu vienāds sākums. Pēc tam izvēlieties kārtošanu pēc vārda, kolonnu Vārds pārnesot 
uz tabulas sākumu. 

Parametri Kalkulācijā izmantojamā parametra nosaukums. Cenu var norādīt pēc viena vai vairākiem 
parametriem, un šajā gadījumā tās visas summēsies kopā. Piemēram, žoga izmaksas var būt 
atkarīgas no tā garuma, kā arī no stabu daudzuma. 

Vērtība Skaitliskā vērtība. Šeit to nevar rediģēt. Tā mainīsies, kad plānā tiks mainīti ar to saistītā 
objekta izmēri. 

Cena Cena par parametra vienību. Rediģēt cenu var šajā tabulā vai logā Cena. 
Summa Vērtības un cenas reizinājums. Slēptajām rindām tiek parādīta kopējā summa. 

Katram objekta veidam ir savi kalkulācijas parametri. 

Objekta veids Kalkulācijas parametri 
Virsma Virsmas laukums; virsmas perimetrs; virsmas garums; apmales laukums; iekšdaļas laukums; 

konstante. 
Žogs Starpposmu un malējo stabu daudzums; paneļu laukums; žoga perimetrs; konstante. 
Kāpnes Kāpņu garums; kāpņu augstums; pakāpienu skaits; margu garums; konstante. 
Segumi Laukums; perimetrs; seguma elementu skaits; konstante. 
Augs Stādījuma laukums; stādījuma perimetrs; stādījuma garums; augu skaits; konstante. 
Arhitektūras formas 
(MAF) 

Konstante. 

Būve Laukums; perimetrs; augstums; konstante. 
Salikts objekts Summa – visu tajā ietilpstošo objektu summa. 

Skatīt arī: Cena, Cenu katalogs, Cenu iestatīšana pēc katalogiem 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

  Galvenā rīkjosla >  
 Galvenā izvēlne > Logs > Kalkulācija 
 Alt+8 
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Cena 
Logs, kurā var apskatīt un labot objektu cenas un komentārus. 

 

Lauka nosaukums Apraksts 
Vārds Objekta nosaukums plānā. 

Augiem nosaukums tiek ņemts no augu enciklopēdijas. Tas var būt latviešu vai latīņu 
valodā atkarībā no pogas Latīņu/Latviešu šķirklī Augs. 

Adrese Tīmekļvietnes adrese. 
Izmantojot iespēju Teksts ar bultiņu, var aktivizēt pārlūkprogrammu Internet Explorer un 
ielādēt norādīto tīmekļa lapu. 

Foto Fotoattēls formātā *.jpg, *.png, *.bmp. 
Augiem attēls automātiski tiek ievietots no augu enciklopēdijas. Pievienotais attēls atrodas 
pa labi no piezīmēm un var tikt attēlots plānā, izmantojot iespēju Teksts ar bultiņu.  

Piezīmes Iespējams pierakstīt piezīmi. 
Cena Norādīt cenu visam objektam vai tā parametriem. 

Ievadītās vērtības tiek izmantotas logā Tāmes kalkulators. Cenu norāda ar dubultklikšķi uz 
cenas vērtības tabulā. Jebkuru parametru var atspoguļot plānā, izmantojot iespēju Teksts ar 
bultiņu. 

Izvēlēties cenu 
katalogu 

Sarakstā uzskaitīti visi eksistējošie cenu katalogi un lietotāja lauki, kuros norādīta cena 
analoģiskam objektam vai augam. 

Izmantot šo cenu 
turpmāk 

Ielikt ķeksīti, lai šī cena turpmāk automātiski tiktu piešķirta visiem viena veida plānā 
ievietotiem objektiem. 

Iestatīt cenas Iestatīt cenas visiem plānā jau ievietotiem analoģiskiem objektiem. 
 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objekts plānā > Peles labā taustiņa klikšķis > Cena 
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Cenu katalogs 
Kā cenu katalogs tiek izmantots plānotājā izveidots plāns, kurā katram objektam norādīta cena. Var būt vairāki 

viena veida objekti ar dažādām cenām. Tādā gadījumā tiks aktivizēts programmas pieprasījums, kuru no cenām 
izmantot. Cenu katalogs ir jāsaglabā logā Saglabāt kā..., izmantojot speciālu opciju Cenu katalogs. 

Cenu iestatīšana pēc katalogiem 
Logu izmanto, lai plāna objektiem automātiski tiktu iestatītas cenas no cenu katalogiem. 

 
Sarakstā Izmantot šīs cenas ietilpst katalogi, kuri tiks izmantoti cenu iestatīšanai. Kārtību, kādā tie būs redzami, 

maina ar pogām Augšup un Lejup. 

Sarakstā Izvēlēties cenu katalogu ietilpst pārējie katalogi. Izvēlēties vajadzīgos katalogus var ar pogām << un >>. 

Aktivizējot iestatījumu Atjaunināt visu, visas cenas tiks atjauninātas. 

Automātiskai cenu piešķiršanai nospiediet Iestatīt cenas. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Kalkulācija > Iestatīt cenas 
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 Plāna augu kopšana  
Šajā logā ietilpst plānā ievietoto augu saraksts ar agrotehnisko kopšanas darbu tabulu, kas sadalīta pa mēnešiem. 

 
Lai apskatītu agrotehniskās operācijas aprakstu logā Auga kopšana, ar peles kreiso taustiņu noklikšķiniet uz 

attiecīgās ikonas. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
 Galvenā izvēlne > Logs > Kopšana 
 Alt+3 

Auga kopšana 
Šajā logā ietverti dārza darbu detalizēti apraksti. 

Kreisajā pusē izvietots aprakstītās dārza darbības 
attēls. 

Ja ir pieejama poga Animācija, jūs varat 
noskatīties nelielu paskaidrojošu animētu klipu par 
veicamo darbu. Klipa atskaņošanu var apturēt, 
nospiežot pogu Apturēšana. 

 

 

 

 

 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Logs > Kopšana > Veicamā darba ikona 

 Augu enciklopēdija >  > Veicamā darba ikona 
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Augu kopšanas agrotehnisko darbu veidi 
Ikona Nosaukums Ikona Nosaukums Ikona Nosaukums Ikona Nosaukums 

 
Pārstādīšana, 
izrakšana  

Krūma, sakneņa 
dalīšana 

Mulčēšana, augu 
piesegšana  

Augsnes irdināšana, 
izlīdzināšana 

 
Augsnes uzrakšana 

 
Apgriešana, auga 
veidošana 

Apraušana 
 

Laistīšana 

 
Mēslošana 

 
Augu, dēstu 
stādīšana 

Sēklu iesēšana 
 

Mēslojuma iestrāde 

 
Uzglabāšana 

 
Spraudeņu 
griešana 

Dzīvžogs: stādīšana, 
apgriešana  

Stādīšana konteinerā 

 
Pavairošana ar stīgām 

 
Augu piesiešana Normēšana 

 
Augu veidošana 

 
Ravēšana, retināšana 

 
Ražas novākšana Augu apsmidzināšana 

 
Kaitēkļu un slimību 
apkarošana 

 
Potēšana, augu 
tīrīšana  

Stādīšanas vietas 
izvēle 

Augu ēnošana 
 

Drenāža, augsnes 
sagatavošana 

 
Augsnes maisījuma 
sagatavošana  

Kaktusu 
pārstādīšana 

Palmu pārstādīšana 
 

Sakneņa dalīšana 

 
Augu mazgāšana 

 
Podu mazgāšana Augu pārstādīšana, 

pārpodošana  
Substrāta augšējā 
slāņa nomaiņa 

 
Pavairošana ar 
noliektņiem, 
dzinumiem 

 
Pavairošana ar 
spraudeņiem 

Pavairošana ar 
sīpoliem  

Pavairošana ar 
gumiem 

 
Lapu spraudeņi 
(piem., sansevjērai)  

Lapu spraudeņi 
(piem., sanpaulijai)

Pavairošana ar lapu 
(piem., begonijai)  

Ananāsu pavairošana 

 
Palmas sēklu 
skarifikācija  

Kaktusu spraudeņu 
griešana 

Steidzināšana; 
uzziedināšana  

Uzglabāšana ziemā 

 
Nokarenie, 
kāpelējošie augi  

Akvārija grunts 
tīrīšana 

Akvārija 
sagatavošana, ūdens 
nomaiņa 

 
Stādīšana 

 
Mākslīgs 
apgaismojums  

Uzturēšana tumšā 
telpā 

Stādu audzēšana 
 

Kliedēta saules 
gaisma, radināšana 
pie saules 

 
Istabas apstākļi 

 
Ūdens 
temperatūras 
kontrole 

Uzturēšana aukstumā 
 

Uzturēšana siltumā 

 
Mērena temperatūra 

 
Tieša saule Pusēna 

 
Apgriešana, atmirušo 
daļu izgriešana 

 
Laistīšana 

 
Mērena laistīšana Min. laistīšana miera 

periodā  
Mēslojuma 
pievienošana 

 
Augu apsmidzināšana 

 
Ārpussakņu 
mēslošana 

Aplikācija 
 

Izciršana, 
atcelmošana 
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4. nodaļa. Fotoplāns 

 
Tas ir speciāls plānotāja režīms projektu veidošanai uz fotoattēla pamata. 

Fotoplāna rediģēšana un pārlūkošana notiek logā  3D attēls. Objektu joslā   izvietoti šādi šķirkļi: 

Šķirklis Apraksts 

 Būve, Arhitektūras formas (MAF), Augs, Salikts objekts. Šie šķirkļi analogi 
plānotāja objektu joslas šķirkļiem. 

 Tekstūra apgabalu aizpildīšanai fotoattēlā. 

 Apgaismojuma iestatīšana. Analogs šķirklim logā 3D attēls. 

Darba princips 
Izvēloties Galvenā izvēlne > Fails > Jauns fotoplāns..., ielādējiet fotoattēlu , kas būs projekta aizmugures 

plāns, un, noklikšķinot uz pogas , veiciet perspektīvo korekciju . Izmantojot objektu joslu , ievietojiet 
fotoplānā objektus, pārvietojot tos šādā veidā: 

•  Ievērojot perspektīvu. 
Ar nospiestu peles kreiso taustiņu pārvietojiet objektu fotoattēlā. Pārvietojot objektu augšup vai lejup, tas mainīs 
izmērus, it kā pietuvinoties vērotājam vai attālinoties no tā.  
•  Mazliet paceļot virs virsmas. 
Ar nospiestu peles labo taustiņu pārvietojiet objektu fotoattēlā. Pārvietojot objektu jebkurā virzienā, tas saglabās savus 
sākotnējos izmērus. Ja šis režīms jāizmanto bieži, visticamāk nepareizi iestatīta perspektīvā korekcija.  
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Objektu iespējams pagriezt pārlūka logā . 

Lai ievietotu fotoplānā celiņus, zālienu u.tml., apvelciet fotoattēlā apgabalus, izmantojot fotoplāna rīkjoslu  , 
un aizpildiet tos ar tekstūrām . 

Perspektīvās korekcijas pareiza iestatīšana fotoattēlā ir svarīga ievietojamo objektu izmēru automātiskai 
korekcijai. 

Planotāja logam fotoplānā ir sekundāra loma. Tas tiek izmantots gadījumos, kad fotoplānā jāizvieto tādi objekti kā 
virsma, žogs, veidojamie augi, kāpnes, plāna fons. 

Fotoplāna rīkjosla 
 

Fotoplāna rīkjosla izvietota loga augšdaļā. 

Ikona Darbība 

 Izcelt. 
Izvēlēties objektu vai tekstūru. 

 Pārvietot attēlu. 
Ļauj pārvietot fotoattēlu, ja logā neietilpst viss attēls. 

 Burvju instruments. 
Izcelt izvēlētai krāsai līdzīgas krāsas apgabalus. 

 Izcelt taisnstūrveida apgabalu fotoplānā. 

 Izcelt brīvi iezīmētu apgabalu fotoplānā. 

 Izcelt ar lauztu līniju ierobežotu apgabalu. 

 Kamera.  
Iestatīt horizonta līniju un kameras augstumu. 

 Burvju instrumenta iestatījumi. 
Ļauj noteikt līdzīgu krāsu diapazonu, pamatojoties uz kurām tiks izcelti apgabali.  

 Mainīt loga mērogu, lai būtu redzami visi tā elementi. 

 Invertēt izcelšanas apgabalu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Skats > Fotoplāna rīkjosla 
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 Perspektīvā korekcija 
Ievietojot fotoattēlā objektu, piemēram, augu, un pārvietojot to fotoplāna dziļumā (uz priekšu – atpakaļ), objekta 

izmēri tiek automātiski pārrēķināti, ņemot vērā horizonta līnijas un kameras augstuma iestatījumus. Objekta izmēru 
pareizai attēlošanai nepieciešams precīzi iestatīt horizonta līniju un kameras augstumu fotoplānā ielādētam fotoattēlam 
tā, lai perspektīva sakristu izejas fotoattēlā un fotoplāna logā 3D attēls. Iestatījuma precizitāti pārbaudam, ievietojot 
fotoplānā zināma augstuma objektu un salīdzinot ar jebkuru fotoattēla priekšmetu. 

•  Lai izmainītu horizonta līniju, noklikšķiniet uz tās un pavelciet pēc vajadzības augšup vai lejup.  
•  Lai izmainītu kameras augstumu, noklikšķiniet uz četrstūrveida marķiera un pavelciet to.  

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Fotoplāna rīkjosla >  

Fotoplāna kontekstizvēlne 
Izvēlne, kas tiek atvērta ar peles labā taustiņa klikšķi uz fotoplāna objekta un kas ietver šādas komandas: 

Darbība Apraksts 
Dzēst Fotoplānā izceltā objekta dzēšana. 
Klonēšana Izceltā objekta kopijas ievietošana fotoplānā. 
Augšup Tekstūras pārvietošana par soli augstāk fotoplāna dziļumā. 
Lejup Tekstūras pārvietošana par soli zemāk fotoplāna dziļumā. 
Pacelt līdz pašai augšai Tekstūras pārvietošana uz priekšplānu pāri visiem objektiem. 
Nolaist līdz pašai apakšai Tekstūras pārvietošana uz aizmugures plānu aiz visiem objektiem. 
Īpašības Fotoplāna objekta parametru pārlūkošana un mainīšana. 
Cena Cenas parametru iestatīšana izvēlētājam objektam. 

Izcelt apgabalu 
Apgabala izcelšana paredzēta tam, lai to varētu aizpildīt ar tekstūru. 

Izcelšanas rīki 

 Izcelt apgabalu ar 
līdzīgu krāsu 

Ar peles kreiso taustiņu noklikšķiniet uz izceļamā apgabala. Lai noregulētu 
jutību, jāizmaina burvju instrumenta iestatījumi. 

 Izcelt taisnstūrveida 
apgabalu 

Nospiežot peles kreiso taustiņu, izceliet taisnstūrveida apgabalu. 

 Izcelt brīvi iezīmētu 
apgabalu 

Nospiežot peles kreiso taustiņu, iezīmējiet apgabalu. 

 Izcelt ar lauztu līniju 
ierobežotu apgabalu 
(daudzstūri) 

Noklikšķiniet peles kreiso taustiņu un atlaidiet to (tā būs pirmā daudzstūra 
virsotne), pārvietojiet kursoru uz nākamās virsotnes vietu, noklikšķiniet peles 
kreiso taustiņu utt. Darbību atkārtojiet, līdz būs iezīmētas visas daudzstūra 
virsotnes. Darbības pabeigšanai izpildiet dubultklikšķi uz pēdējās virsotnes. 

Fragmenta pievienošana izceltajam objektam 
Izvēlieties rīku izcelšanai. Turot nospiestu tastatūras taustiņu <Ctrl> vai <Shift>, piezīmējiet apgabalu. 
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Fragmenta dzēšana no izceltā apgabala 
Izvēlieties rīku izcelšanai. Turot nospiestu tastatūras taustiņu <Alt>, iezīmējiet apgabalu. 

Lai atceltu izcelšanu, izvēlieties citu objektu vai nospiediet tastatūras taustiņus <Ctrl> un <U>. 

 Tekstūra 
Šķirklis objektu joslā režīmā Fotoplāns tekstūru lietošanai fotoattēlā izceltajiem apgabaliem. Šeit var arī iestatīt 

tekstūras pagrieziena leņķi telpā, izmainīt tās spilgtumu (Gamma) un caurspīdīgumu. 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Tekstūra Tekstūras izvēle no saraksta. 

 
Perspektīvas veids Iestatīt parasto aizpildījuma veidu. Izceltais apgabals tiks 

aizpildīts ar tekstūras fragmentiem, kas atkārtojas.  
Perspektīvas veids Iestatīt perspektīvu debesu tekstūras izstiepšanai. Tekstūra 

tiks izstiepta horizontāli visa attēla garumā un vertikāli virs 
iestatītās horizonta līnijas. Zem horizonta līnijas būs tekstūras 
spoguļattēls. 

 

Perspektīvas veids Iestatīt perspektīvu mākoņu tekstūrai. Viss izceltais 
apgabals sākot no horizonta līnijas tiks aizpildīts ar tekstūras 
fragmentiem, kas atkārtojas. Zem horizonta līnijas būs 
tekstūras spoguļattēls. 

 

Mērogs % Iestatīt tekstūras izmēru procentos (100% ekvivalenti 1:1) 
attiecībā pret sākuma attēlu. 

 

Caurspīdīgums  Iestatīt tekstūras caurspīdīgumu no 0 (pilnīgi caurspīdīga) 
līdz 1. 

 

Gamma Iestatīt tekstūru Gamma diapazonā no -1 (tumša) līdz 1 
(gaiša). 

 

Pēc noklusējuma Iestatīt tekstūras izmēra, gammas un caurspīdīguma vērtības 
pēc noklusējuma. 

 

Agrāk izmantoto 
tekstūru saraksts 

Sarakstā atrodas tekstūras, kas izmantotas fotoplānā. Saraksts 
nodrošina ātru piekļuvi jau izmantotām tekstūrām ar to 
parametriem. 
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Tekstūras orientācija telpā 
Perspektīvas izveidošanai var mainīt tekstūras slīpuma leņķi. Lai to izdarītu, ar nospiestu peles kreiso taustiņu 

pagrieziet tekstūru, izmantojot pārlūka logu. Zemāk redzamajos attēlos parādīts kursora kustības virziens un 
tekstūras stāvokļa izmaiņas. 

 
 

 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla >  
 Dubultklikšķis uz fotoattēlā izceltā apgabala 

 Fotoplāna rīkjosla >  >  
 Galvenā izvēlne > Ievietot > Tekstūra 
 Shift+T 

 Burvju instrumenta iestatījumi 
Logs parametru Izcelšana pēc krāsas rediģēšanai. 

Pielaide pēc krāsas – lai mainītu jutīgumu pret krāsu, izmainiet parametra lielumu. 

Krāsas izvēle – nospiestas ikonas gadījumā izcelšana notiks visā fotogrāfijā, nenospiestas – tikai apgabalā, kur jūs 
noklikšķināsiet ar peles kreiso taustiņu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Fotoplāna rīkjosla >  

 Caurspīdīguma maska >  

Fotoplāna eksports 
Fotoplāna saglabāšanai formātos PNG, BMP vai JPG izvēlieties Galvenā izvēlne > Fails > Eksportēt. Logā 

Saglabāt kā norādiet ceļu un faila nosaukumu, kur fotoplāns jāsaglabā. Noklikšķiniet uz Saglabāt. Ja faila formāts 
netiks norādīts, tas tiks saglabāts formātā JPG. 
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 Darbs ar fotoplānu 
Projekta vizualizācijai, par pamatu izmantojot fotoattēlu, jāizpilda šādas darbības: 

Izvēlieties Galvenā izvēlne > Fails > 
Jauns Fotoplāns... un atveriet 
nākamā projekta izejas fotoattēlu JPG 
vai BMP formātā. Fotoattēlam jābūt 
labai izšķirtspējai un plašam 
priekšplānam, kurā tad arī notiek viss 
turpmākais darbs. 
Izmantojot fotoplāna režīmu 
Perspektīvā korekcija, iestatiet 
horizonta līniju un kameras augstumu. 
Šī darbība ir svarīga objektu 
turpmākai ievietošanai fotoattēlā. 
Fotoattēlā ievietojamā objekta izmēri 
pārrēķinās atkarībā no šīs līnijas 
iestatījumiem. 

Sarakstā Būve izvēlieties objektu ar 
nosaukumu Vasarnīca un ievietojiet 
to fotoattēlā, kur objektu pārvietojiet 
ar nospiestu peles kreiso taustiņu. Lai 
fotoattēlā ievietoto objektu pagrieztu, 
aktivizējiet to ar dubultklikšķi. 
Pārlūka logā (kreisajā apakšējā stūrī) 
pagrieziet objektu par vajadzīgo leņķi 
un noklikšķiniet uz pogas Lietot. 

Zīmējiet mājai ēnu. Šim nolūkam 
izmantojiet rīku Izcelt apgabalu > 
Poligonālā izcelšana. Veiciet 
dubultklikšķi uz jaunizveidotā 
noslēgtā apgabala. Fotoplāna šķirklī 
Tekstūra izvēlieties vajadzīgo 
tekstūru, šajā gadījumā melno krāsu, 
iestatiet caurspīdīguma vērtību 0.20 
un noklikšķiniet uz pogas Ievietot. 
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Tagad zīmējiet pie mājas celiņus, 
izmantojot rīku Izcelt apgabalu > 
Izcelt brīvi iezīmētu apgabalu un 
piešķiriet tekstūru. Tagad ir svarīgi, lai 
tekstūra izskatītos izvietota uz zemes. 
Perspektīvas efekta panākšanai 
kursoru pārvietojiet uz pārlūka logu, 
ar to norādot vajadzīgo tekstūru. Ar 
nospiestu peles kreiso taustiņu kursoru 
pārvietojiet tā, lai taisnstūrim ar 
tekstūru piešķirtu vajadzīgo stāvokli 
telpā. Iestatiet tekstūrai mazāku 
mērogu un noklikšķiniet uz pogas 
Ievietot. 

Ievietojiet puķes pie mājas un gar 
celiņu, izvēloties tās enciklopēdijā un 
plānotāja šķirklī Augs iestatot 
nepieciešamo stādīšanas mērogu. 

Realitātes izjūtas pastiprināšanai 
izveidotajam projektam pievienojiet 
papildu fotoattēlus (suni, ķerru). Šim 
nolūkam plānotājā atveriet šķirkli 
Plāna fons un ievietojiet plānā 
fotoattēlus. Pārvietojiet tos plānā tā, 
lai trīsdimensiju skatā tie atrastos 
vajadzīgajā vietā. Piezīmējiet ēnas, kā 
to darījāt iepriekš. 
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5. nodaļa. Resursu redaktors 
Tā ir neatkarīgi funkcionējoša palīgprogramma fotoattēlu, trīsdimensiju objektu, tekstūru un profilu rediģēšanai un 

pievienošanai pamatprogrammas bibliotēkām. 

Resursu redaktorā ietilpst: 

Fotoattēlu un tekstūru bibliotēka Sezonu fotoattēlu un tekstūru redaktors 
Augu 3D attēlu bibliotēka Žogu redaktors 
MAF redaktors Profilu redaktors 
Kāpņu redaktors Rasēšanas elementu redaktors 
Objektu bibliotēkas  
 

 
Katra redaktora logs sastāv no: 

•   objektu (tekstūru, modeļu, profilu vai formu) saraksta;  
•   joslas, kas ļauj veikt atlasi sarakstā  un izvēlēties objektu izmantošanas veidu;  
•   pārlūka loga, kā arī pogām un joslām.  

Darba princips. Izvēlieties vienu no redaktoru šķirkļiem. Norādiet objektu saraksta  labajā pusē vai 
ielādējiet jaunu objektu. Norādiet tam izmantošanas veidu . Rediģējiet objektu pēc savas ieceres. 

Katram objektam sarakstā jābūt vismaz vienam izmantošanas veidam. Lai objektu izdzēstu no saraksta, 
izceliet to un nospiediet taustiņu Delete. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Sākt > Visas programmas > 3D DĀRZNIEKS WIN PC 10.0 > Resursu redaktors 
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 Fotogrāfiju un tekstūru bibliotēka 

 
Bibliotēka paredzēta jaunu fotoattēlu un tekstūru pievienošanai, tekstūru un materiālu izmēru un īpašību 

rediģēšanai. 

Ar ciparkameru uzņemtu fotoattēlu izmantošana programmā ne tikai padarīs plānu reālāku, bet jo īpaši atvieglos tā 
veidošanu. Fotoattēlus ieteicams izmantot tādiem objektiem kā ēku sienām, vārtiem, žoga posmiem. Augu fotoattēlus, 
it sevišķi uzņemtus dažādos gadalaikos, izmantojot sezonu fotogrāfiju un tekstūru redaktoru, var izmantot 
standarta modeļu vietā. Daudzām mūsdienu fotokamerām ir panorāmas attēlu uzņemšanas režīms, ko arī var 
izmantot darbā lielākai realitātes izjūtas radīšanai. Skice vai apvidus karte, īpaši satelītuzņēmums ar izšķirtspēju 
augstāku par 25 cm, var kļūt par lielisku pamatu zemes gabala robežu iezīmēšanai, bet dažu objektu formas varēs 
ņemt tieši no fotoattēla. 

Pirms fotoattēlu izmantošanas programmā tie noteikti vispirms ir jāapstrādā, piemēram, jānovērš perspektīvas 
kropļojums: ēku sienām jābūt vertikālām un taisnstūra nevis trapecveida. Ja uzņemšanas brīdī fotokameru tur stigri 
vertikāli, šis kropļojums ir minimāls. Fotoattēlu apstrādi veic jebkurā datorā iestatītā grafikas redaktorā. No tekstūrām 
var izveidot jaunus objektus, tomēr jāņem vērā, ka to malām nepieciešams pilnīgi savienoties citai ar citu. Pretējā 
gadījumā uz virsmas rezutlātā tekstūru savienojuma vietās būs redzamas šuves. Piemērotas tekstūras (seamless) labāk 
iegādāties kopā ar specializētu produktu 3D modelētājiem vai meklēt globālajā tīmeklī. Parastu fotoattēlu bez 
speciālas apstrādes izmantot kā tekstūru nav iespējams. Tekstūras var izveidot iesegumu redaktorā. 

Izvēlieties tekstūru no  saraksta vai ielādējiet jaunu. Rediģējiet tās parametrus  un norādiet izmantošanas 
veidus . 

Lauka nosaukums Apraksts 
Ielādēt  Jauna tekstūras attēla ielāde BMP, PNG, JPG formātos. Ielādējot norādiet faila 

atrašanās vietu. 
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Caurspīdīguma maska Rediģēt caurspīdīguma masku. 
Rediģēšana Attēla rediģēšana datorā instalētā grafikas redaktorā. Turklāt aktivizējas tas 

grafikas redaktors, kas saistīts ar šā veida attēlu. Iestatījumus var mainīt Dators > 
Vadības panelis > Atlasīt mapi > Failu tipi. 

Pārlūka logs Aktuālā objekta pārlūkošana. Mērogošanas taustiņi < +/- >. 
Skatīt, Iesl./Izsl., Veids 

 saraksta Visi attēli atlases iespēja   un izmantošanas veida 
norādīšana. 

Visi attēli 
 

Visu ielādēto attēlu saraksts. Katram attēlam ir norādīts izmērs un faila 
nosaukums, kā arī zīmes  (caurspīdīguma maska) un  (sezonas tekstūra). 

Vilkt pa horizintāli 
Vilkt pa vertikāli 

Tekstūras izstiepšana. Fotoattēliem šie iestatījumi ir aktīvi (ir atzīmēti). 
Tekstūrām, kas uz virsmas daudzkārt atkārtojas, iestatījumi ir noņemti. 

Atkārtojums horizontāli 
Atkārtojums vertikāli 

Fotoattēlu atkārtojumu skaita iestatīšana pēc platuma/augstuma. 

Platums/Augstums Attēla izmēra iestatīšana pēc platuma/augstuma. Fotoattēliem tas ir attēla izmērs 
plānā, tekstūrām – tekstūras atkārtojuma solis uz virsmas. 

Fotoattēlu un tekstūru izmantošanas veidi 
Ikona Veids Izmantošanas vieta 

 
Siena  Būve. Sienu tekstūra. 

 
Jumts Būve. Jumta seguma un frontonu tekstūra. 

 
Cokols Būve. Cokola, grīdas un griestu tekstūra. 

 
Logi un durvis Būve. Logu, durvju, dekoratīvu detaļu fotoattēls. 

 
Žogs Žogs. Žoga posmu tekstūra vai fotoattēls. 

 
Virsma Plāna fons. Tekstūra, fotoattēls, karte vai skice horizontālai 

ievietošanai plānā. 

 
Vairogi Plāna fons. Fotoattēla vertikālam izvietojumam plānā. 

 
Debesis 3D attēls. Debesu tekstūra. 

 
Augi Augu 3D attēlu bibliotēka. Efektīvāki ir fotoattēli ar sezonālām 

izmaiņām. 

 
Vīteņaugi Augu 3D attēlu bibliotēka. Vīteņaugu fotoattēli. 

 
Veidojamie augi Augu 3D attēlu bibliotēka. Dzīvžoga tekstūra. 

 
Panorāma Plāna fons. Plāna panorāmas objekta fotoattēls. 

 
Fotoplāns Fotoplāns. Fotoplāna tekstūra vai fotoattēls. 
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 Sezonu fotoattēlu un tekstūru redaktors 

 
Paredzēts plānā izvietojamo fotoattēlu un tekstūru izveidošanai, kas mainās atkarībā no gadalaikiem. Lai izveidotu 

sezonas attēlu, var izmantot jebkurā gadalaikā uzņemtus fotoattēlus. Izmantojot grafikas redaktoru, var arī pārkrāsot, 
piemēram, koka lapas fotoattēlā vai izrotāt to ar sniegu. 

Izvēlieties objektu no   saraksta un pārvietojiet to uz lauku   Objekts . Ja izvēlēta sezonālā tekstūra (ikona 
), visas tās sastāvdaļas tiks ielādētas sarakstā. Ja izvēlēts fotoattēls, izveidosies jauna sezonālā tekstūra un 

izvēlētais fotoattēls kļūs par tās pirmo daļu. Pievienojiet citus attēlus sezonālajai tekstūrai, pārvelkot fotoattēlus no   
saraksta uz sarakstu. Katrai no sezonālās tekstūras daļām iestatiet sezonalitātes intervālu .   sarakstā norādiet 
sezonas tekstūras izmantošanas veidus. Programmā apskatieties izveidoto objektu dažādos gada mēnešos. 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts Attēls 

Ielādēt Jauna attēla ielāde BMP, PNG, JPG formātos. Ielādējot norādiet 
faila atrašanās vietu. 

 

Caurspīdīguma 
maska 

Caurspīdīguma maskas rediģēšana.  

Rediģēšana Izvēlētās tekstūras attēla rediģēšana datorā instalētajā grafikas 
redaktorā. 
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Objekts 
 

Rediģēšanai izvēlētā sezonas tekstūra.  

Skatīt, Iesl./Izsl., 
Veids 

 

Atlases iespēja sarakstā Visi attēli un izmantošanas veida 
iestatīšana. 

 

 Visi attēli, kas ietilpst sezonas tekstūrā.  
Visi attēli 

 
Visu ielādēto attēlu saraksts. Katram norādīti izmēri un sākuma 
faila nosaukums, kā arī zīmes  (caurspīdīguma maska) un   
(sezonas tekstūra). 

 
Sezonalitātes 
intervāls 

 

Sezonalitātes intervāla iestatīšana. 
Izvēlieties no saraksta vienu no sezonas tekstūras daļām un ar 
nospiestu peles kreiso taustiņu novelciet gada mēnešu skalā 
horizontālu līniju no sezonas sākuma līdz beigu mēnesim. Pēc 
tam iestatiet intervālu nākamai sezonas tekstūras daļai. Iestatītie 
intervāli tiek izslēgti no citu tekstūru intervāliem. 

Pārlūka logs 
 

Attēla parlūkošana. Mērogošanas taustiņi < +/- >.  

Salīdzināt Sezonas tekstūras daļu pārklājuma funkcijas ieslēgšana. Dažām 
sezonas tekstūrām, piemēram, kokiem un ēkām, ļoti svarīga 
sezonas tekstūru daļu pilnīga sakrišana. Salīdzināšanas funkcija 
pārskatāmi parāda nesakrišanas vietas, kas jānovērš, rediģējot 
tekstūras daļas. 

 

Lai izdzēstu sezonas tekstūru, izceliet to sarakstā un nospiediet taustiņu Delete. Turklāt sākuma tekstūras, 
no kurām tā tika izveidota, saglabāsies. 
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 Augu 3D attēlu bibliotēka 
Izmanto, lai 3D attēlā augiem pievienotu jaunus fotoattēlus un tekstūras. Vienam augam programmā var būt līdz 

četriem attēliem, un no tā ir atkarīgi iespējamie varianti auga izvietošanai plānā: kā auga kopskats (3D modelis vai 
plakans attēls), kā vīteņaugs (plakans attēls), kā veidots augs (tekstūra) vai kā zāliens (tekstūra). 

 

Izvēlieties augu no saraksta. Izvēlieties fotoattēlu no saraksta, norādiet izmantošanas variantu   un 
noklikšķiniet uz pogas Norādīt foto. Jaunais fotoattēls   tiks pievienots aktuālā auga attēliem un tiks izmantots logā 
3D attēls. Atkarībā no auga ievietošanas paņēmiena tiks izmantots atbilstošs attēls. Izmantojot sezonu fotoattēlu un 
tekstūru redaktoru, aktuālajam fotoattēlam iestatiet sezonalitātes intervālu. Sezonalitātes intervāls šajā logā 
atspoguļo, kā iestatīts auga lapojuma un ziedēšanas laiks. 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts 

 

Aktivizēt augu redaktoru parametru rediģēšanai. 

Norādīt foto Norādīt sarakstā aktuālo fotoattēlu augam no   saraksta, un tas tiks izmantots, kā norādīts 
sarakstā. Kļūdainas darbības iespējams atcelt, noklikšķinot uz pogas Atcelt foto. 

Atcelt foto Atvienot fotoattēlu no aktuālā auga sarakstā. Atcelt iespējams tikai lietotāja pievienotos attēlus. 
Turklāt pēc pievienotā attēla atcelšanas tiks atgriezts auga sākotnējais attēls. 
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Saraksts 

 
Attēla izmantošanas varianti – auga kopskats, veidots augs, vīteņaugs un zāliens. 

Auga tekstūra 
 Visi fotoattēli, kas ielādēti fotoattēlu un tekstūru bibliotēkā ar izmantošanas veidu   – 

Augs. 
Pārlūka logs 

 
Aktuālajam augam pievienotie attēli. 

Augu saraksts 
 

Visi augi no augu enciklopēdijas. 

Kopskats 

Veidots augs 

Vīteņaugs 

Zāliens 

Pogas, kas norāda, kādi 3D attēli ir augam, un kas ļauj pārslēgties starp tiem. 

 

Izmantojot auga veidu, veikt augu saraksta atlasi. 

Sezonalitātes 
intervāls 

Sezonalitātes intervālu nav iespējams rediģēt augiem. Tas norādīts zināšanai. 
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 Žogu redaktora vispārīgs apraksts 
Paredzēts žogu, margu un atbalsta sienu izveidošanai un rediģēšanai. 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts Attēls 

Rediģēšana Rediģēt sarakstā izvēlēto modeli, izmantojot žogu redaktoru.  
Skatīt, Iesl./Izsl., 
Veids 

Žogu saraksta atlase un izmantošanas veida izvēle. 

Jauns Veida izvēle un jauna žoga izveide redaktorā: 

 Žogs 

 Margas 

 Atbalsta siena 

.

Pārlūka logs Sarakstā izvēlētā objekta parlūkošana. Žoga pagriešanai pārvietojiet nospiestu peles 
kreiso taustiņu. Lai atgrieztu objektu sākotnējā stāvoklī, izpildiet dubultklikšķi pārlūka 
logā. 

 

 Žogu redaktors 
Ar šā redaktora palīdzību iespējams projektēt žogus ar pamatni, ar starpposmiem un vārtu stabiem. Kā arī 

redaktorā var projektēt atbalsta sienas. 
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 Šeit tiek veikta žoga daļu vizuālā rediģēšana. Žoga daļu var izvēlēties no izvēlnes  vai noklikšķinot uz tās ar 

peli. Mainot izmērus ar ritlodziņiem, tie automātiski mainīsies logos  un . Izmēru mainīšanu atvieglo iedaļas gar 
loga malām. 

Izvēlne . Žoga daļu izvēle: žoga pamatne (cokols), žoga stabs, vārtu stabs, margas, laidums, žoga laiduma 
augstuma novirze. 

Izvēlne . Parametru izvēle un iestatīšana: augstums, platums, dziļums, koordinātes. 

Tekstūra . Tekstūras izvēle katrai no žoga daļām sarakstā . 

Profilu un stabu saraksts  mainās atkarībā no izvēlētā parametra .  

Rediģēšanas rezultāts tiek parādīts pārlūka logā . Nospiežot uz žoga peles kreiso taustiņu un pārvietojot to, žogu 
iespējams apskatīt no visām pusēm. 

Izvēlieties objektu rediģēšanai , piemēram, žoga stabu. Iestatiet tam parametrus un norādiet tekstūru (izvēlne 
). Tad izvēlieties citu objektu, piemēram, žoga laidumu, un atkārtojiet darbības. Turpiniet rediģēšanu līdz 

sasniedzat vēlamo rezultātu. Vārtu stabi tiek izvietoti žoga galos un vietā, kur norādīta virsotne. 

Parametra Augstuma novirze   izvēle ļauj iestatīt dažāda augstuma stabus. Turklāt stabu iestatītais 
augstums tiek ignorēts, un tā vietā tiek izmantots profila augstums. 

Parametrs Zeme (Zeme pa kreisi, Zeme pa labi) atbalsta sienām šajā redaktorā netiek lietots un ir ieplānots reljefa 
mainīšanai. 

Vienādi stabi – iestata vienāda augstuma žoga stabus un vārtu stabu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla > > Redaktors 

 Resursu redaktors > > Jauns 
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  Arhitektūras formu (MAF) redaktora vispārīgs apraksts 
Paredzēts jaunu trīsdimensiju modeļu izveidošanai, to rediģēšanai, kā arī modeļu importēšanai formātā 3DS/3DO. 

3DS – plaši pazīstams trīsdimensiju modeļu formāts, ko izmanto programmā 3D Studio. 3DO – programmas 3D 
DĀRZNIEKS trīsdimensiju modeļu iekšējais formāts. 

Lauka nosaukums Apraksts 
Ielādēt Jauna trīsdimensiju objekta importēšana 3DS/3DO formātā. Norādiet faila 

atrašanās vietu. 
Jauns Jauna trīsdimensiju objekta izveidošana MAF redaktorā. 
Rediģēšana Izvēlētā trīsdimensiju objekta rediģēšana MAF redaktorā. 
Skatīt, Iesl./Izsl., Veids 

 

Objektu saraksta atlase un izmantošanas veida izvēle. 

Pārlūka logs Sarakstā izvēlētā objekta apskate. Pārvietojot peli ar nospiestu kreiso taustiņu, 
attēlu iespējams apskatīt no visām pusēm. 

Importējot modeli formātā 3DS/3DO vai veidojot jaunu redaktorā, neaizmirstiet norādīt objekta 
izmantošanas veidu. 

 MAF redaktors 
Ar šā redaktora palīdzību iespējams izveidot objektu 3D modeļus. 

 
3D modeļu izveidē izmantojamā metode der arhitektūras formu veidošanai, tomēr ar to nevar izveidot, piemēram, 

kaķa vai auga, modeli. Objekta trīsdimensiju modeļa izveide pēc šīs metodes sastāv no trīs etapiem: 

• veida izvēle;  

 
Sāniskās rotācijas ķermenis 

 
Riņķveida rotācijas ķermenis 
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Taisnstūrveida rotācijas ķermenis 

 
Profila pārbīdes ķermenis 

 
Horizontālās pārbīdes ķermenis 

 
Vertikālās pārbīdes ķermenis 

 
Lode 

 
Kubs 

 
Piramīda   

• viena vai divu profilu izvēle; 
• tekstūras izvēle modelim.  

Lauka 
nosaukums 

Darbība Attēls 

Izvēlēties veidu 3D objekta modelēšanas veida izvēle.  

 
Tekstūra Tekstūras izvēle no saraksta. 

 

 
Profils 1 

Profila izvēle no saraksta. 

 
Profils 2 

Profila izvēle no saraksta. 

Rediģēšanas lauks Profilu izmēru mainīšana. 
Apgabala noteikšana tekstūras lietošanai. 

 
X Y Horizontālie un vertikālie izmēri. Izmēru iestatīšana ar ritlodziņiem vai no 

tastatūras. 
 

3D attēls Rediģēšanas rezultāts atspoguļojas pārlūka logā. 

 
Lietot Saglabāt veiktās izmaiņas.  
Atcelt Iziet bez saglabāšanas.  

Profilu izmēru mainīšana. Pārvietojiet ritlodziņus, kas izvietojas gar rāmja malām, ar nospiestu peles kreiso 
taustiņu. 

Apgabala noteikšana tekstūras lietošanai. Lai sadalītu objektu vairākās daļās ar iespēju lietot dažādas tekstūras 
katrai no tām, veiciet dubultklikšķi uz profila un pārvietojiet jauno zilo punktu uz vēlamo vietu, nospiežot peles kreiso 
pogu. Apgabala izvēlei veiciet dubultklikšķi uz profila. Dzeltenā krāsā iekrāsotais vai ar dzeltenu līniju iezīmētais 
profila apgabals norāda uz tekstūras lietošanas laukumu. Lai to mainītu, pārbīdiet zilo punktu. Ir iespēja izvēlēties 
apgabalu vienlaicīgi diviem profiliem, tādā gadījumā tekstūra tiks lietota to pārklāšanās apgabalā. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Objektu josla > > Jauns 

 Resursu redaktors > > Jauns 
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Arhitektūras formu (MAF) piemēri  
Modelis Veidošanas paņēmiens 

 

 Riņķveida rotācijas ķermenis  

 Profils  

 Profils 

 

 Sāniskās rotācijas ķermenis  

 Profils  

 Profils 

 

 Horizontālās pārbīdes ķermenis  

 Profils 

 

 Taisnstūrveida rotācijas ķermenis  

 Profils  

 Profils 

Salikts objekts (3D modelis) 
Izmantojot MAF redaktoru, iespējams izveidot sarežģītus 3D modeļus, tomēr to pamatā vienmēr jābūt rotācijas 

vai slīdes ķermeņiem. Piemēram, var viegli izveidot vāzi. Bet vāzi (rotācijas ķermeni), kas stāv uz kuba formas 
paliktņa (slīdes ķermeņa), kā vienotu modeli MAF redaktorā izveidot neizdosies. Šādu modeli var izveidot kā saliktu 
objektu un iekļaut to programmas objektu sarakstā. 

Izveidojiet MAF redaktorā topošā saliktā objekta atsevišķas daļas, mūsu gadījumā – atsevišķi vāzi un atsevišķi 
kuba formas paliktni. Visas daļas ievietojiet jaunā plānā un izkārtojiet tā, lai izveidojas vienots objekts. To veiciet logā 
Plānotājs un pārbaudiet logā 3D attēls. Izvēlieties Galvenā izvēlne > Fails > Eksportēt. Iestatiet opciju Plāns, 
atlasiet izvēlnē punktu 3D modelis un eksportējiet plānu 3DO formātā. Atveriet MAF redaktoru, noklikšķiniet uz 
pogas Ielādēt un izvēlieties saglabāto 3DO modeli. Šo modeli ievietojiet sadaļā Arhitektūras formu veidi. 
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 Profilu redaktors 
Paredzēts jaunu profilu izveidošanai, rediģēšanai, kā arī to importēšanai EMF formātā. 

Poga Apraksts 
Ielādēt Objekta importēšana EMF formātā. Ielādējot norādiet faila atrašanās vietu. 
Jauns Jauna profila izveidošana. 
Rediģēšana Aktuālā profila rediģēšana. 
Skatīt, Iesl./Izsl., Veids 

 

Atlase profilu sarakstā un izmantošanas veidu norāde. 

Profila rediģēšana 

 
Logā Profils iespējams rediģēt esošos profilus un izveidot formas un profilus tādiem jauniem objektiem kā žogs, 

kāpnes, veidojamie augi, 3D modelis un virsma. 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts Attēls 

Rediģēšanas lauks Lauks profila rediģēšanai. 
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Veids Rediģējamā profila izmantošanas veida izvēle. 

 
Tīklojums Tīklojuma izmēra iestatīšana. 

Iespējamie varianti: 4, 8, 16, 32. 
 

Attīrīt Profila dzēšana no rediģēšanas lauka.  
Lietot Pabeigt rediģēšanu un saglabāt rezultātu.  
Atcelt Iziet bez saglabāšanas.  

Profilu izmantošanas veidi 
Veids Apraksts Īpatnība 

 
Žogs: žoga daļu profils  

 
Kāpnes: margu profils  

 
Žogs: stabu augstuma izmaiņas profils vai kāpņu 
augstuma profils 

Profilam jābūt ar taisnstūra 
pamatu un neviena daļa nedrīkst 
atrasties zem citas. 

 
Atbalsta sienu profils  

 
Arhitektūras formas (MAF): 3D modeļu izveidošanas 
profils 

 

 
Arhitektūras formas (MAF): 3D modeļu izveidošanas 
profils 

Profilam jābūt simetriskam. 

 
Arhitektūras formas (MAF): 3D modeļu izveidošanas 
profils 

Profila centram jāatrodas profila 
iekšpusē, un visām līnijām, kas 
savieno centru ar profilu, jābūt tā 
iekšpusē. 

 
Veidojamie augi: formas izveidošanas profils  

 
Forma izvietošanai gar virsmu, žogu, augu līniju Profilam jābūt atvērtam. 

 
Iesegumu, celiņu, žogu ierīkošanas un augu stādīšanas 
formas 

 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Resursu redaktors >  > Jauns 
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Profila rediģēšanas paņēmieni 
Kursors Darbība Rezultāts 

 
Ar nospiestu peles kreiso taustiņu novelk līniju 

ārpus profila. 

 

Apgabala pievienošana profilam. 

 

 
Ar nospiestu peles kreiso taustiņu novelk līniju pāri 

profilam. 

 

Profila apgabala daļas dzēšana. 

 

 
Novieto kursoru norādītajā profila vietā. Jauna punkta pievienošana ar peles kreisā taustiņa 

klikšķi. 

 
Ar kursoru norāda lieko punktu. 

 

Punkta dzēšana ar peles labā taustiņa klikšķi. 

 

 
Novieto kursoru uz rediģējamā punkta. Punkta pārvietošana. 
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 Kāpņu redaktors 
Labajā loga daļā izvietots kāpņu saraksts. Kreisajā loga daļā ietilpst: 

Poga Apraksts 
Jauns Jaunu kāpņu izveidošana. 
Rediģēšana Aktuālo kāpņu rediģēšana. 
Pārlūka logs Izvēlēto kāpņu pārlūks. Kāpņu apskatei no visām pusēm pārvietojiet peli ar 

nospiestu kreiso taustiņu. 
 

Noklikšķinot uz pogas Jauns vai Rediģēšana, tiek aktivizēts redaktors, kurā var projektēt dažādu konstrukciju 
kāpnes, kā arī dārza tiltiņus un pandusus. 

 
Rediģēt kāpņu parametrus var grafiski, pārvietojot ritlodziņus, vai, izvēloties parametrus no saraksta, mainīt to 

lielumus no tastatūras. 
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Apraksts Attēls 

 
Sānskats. 
Rediģēšana ar ritlodziņiem. Zīmējumā ritlodziņi ir 
ar dažādu virzienu bultiņām un tie maina balsteņu 
nobīdi, margu augstumu, kāpņu pakāpienu 
augstumu un stringera augstumu. Tie paši parametri 
tiek atspoguļoti zem loga. 

 

 
Virsskats. 
Rediģēšana ar ritlodziņiem. Zīmējumā ritlodziņi ir 
ar dažādu virzienu bultiņām un tie maina balsteņu 
un margu nobīdi, kāpņu platumu. 

 

 
3D attēls. 
Kāpnes var apskatīt no visām pusēm. Šim nolūkam 
pārvietojiet kāpnes, turot nospiestu peles kreiso 
taustiņu. 

 
Kāpņu veids. 
Kāpņu veida izvēle.  
Noapaļošana. 
Kāpņu starpposmu noapaļošanas veida izvēle: 
nenoapaļot kāpņu pagriezienus; 
noapaļot kāpņu pagriezienus. 

 

Kāpņu augstums. Iestatīt augstumu: tiek ievadīts, tiek aprēķināts, reljefs. 
Kāpņu garums. Iestatīt garumu: tiek ievadīts, tiek aprēķināts, reljefs. 
Pakāpiena augstums. Iestatīt pakāpiena augstumu: tiek ievadīts, tiek aprēķināts. 
Pakāpiena garums. Iestatīt pakāpiena garumu: tiek ievadīts, tiek aprēķināts. 
Pakāpienu skaits. Iestatīt pakāpienu skaitu: tiek ievadīts, tiek aprēķināts. 
Kāpņu platums. Iestatīt kāpņu platumu (0,1-10 m). 
X ass uzlaidums. Iestatīt pakāpienu vertikālo uzlaidumu vienam virs otra. 
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Y ass uzlaidums. Iestatīt pakāpienu horizontālo uzlaidumu vienam virs otra. 
Pirmā balsteņa nobīde. Iestatīt pirmā margu balsteņa nobīdi (no -2 līdz +2 m). 
Pēdējā balsteņa nobīde. Iestatīt pēdējā margu balsteņa nobīdi (no -2 līdz +2 m). 
Balsteņu nobīde. Iestatīt margu balsteņu nobīdi (no -2 līdz +2 m). 
Margu augstums. Iestatīt margu augstumu (0,1-3 m). 
Stringera augstums. Iestatīt kāpnes vaiga augstumu. 
Profila augstums. Kāpņu izvēlētā profila augstums summēsies ar kāpņu augstumu. 

Tas dod iespēju veidot izliektus tiltiņus vai kāpnes ar maināmu 
slīpumu. 

Izvēlēties  •  Kreisās puses margas 
•  Labās puses margas 
•  Pakāpienu tekstūra 
•  Kāpņu pamatnes tekstūra 
•  Augstuma novirze 

 

Divi kāpņu parametri no pieciem tiek aprēķināti automātiski atkarībā no pārējiem 
parametriem. Aprēķināmais parametrs tiek izcelts ar zaļu fonu un bultiņu virzieniem. 
Bultiņu virziens ir no parametriem, kuri jāievada, uz automātiski aprēķināmajiem 
parametriem. 
 
Kāpņu augstumam un garumam iespējams iestatīt vērtību Reljefs. Tādā gadījumā 
kāpņu garums būs vienāds kāpņu garumam plānā, savukārt augstums tiks noteikts kā 
reljefa augstumu starpība tā sākuma un beigu punktā. Šis parametrs tiek izcelts ar 
sarkanu fonu. 

 Rasēšanas elementu redaktors 
Paredzēts rasēšanas elementu rediģēšanai, kā arī to importēšanai EMF formātā. 

Lauka nosaukums Apraksts 
Ielādēt Objekta importēšana emf formātā. Ielādējot norādiet faila atrašanās vietu. 
Rediģēšana Aktuālā objekta rediģēšana datorā instalētā vektorgrafikas redaktorā. Ja šāds 

redaktors nav uzinstalēts, rediģēšana nebūs iespējama. 
Platums/Augstums Aktuālā objekta horizontālā/vertikālā izmēra iestatīšana, pārvietojot skalas 

ritlodziņu vai ievadot skaitli no tastatūras. Diapazons 0,01-10 m. 

 Objektu bibliotēkas 
Paredzētas jaunu objektu bibliotēku pievienošanai programmā. 

Noklikšķiniet uz pogas Ielādēt. Norādiet ielādējamās objektu bibliotēkas atrašanās vietu. Objektu bibliotēku 
failiem ir paplašinājums *.GLB un tos var iegūt papildus. 
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6. nodaļa. Augu enciklopēdija 

 
Enciklopēdijā ietilpst daudzveidīga informācija par vairāk nekā 15 000 augu. Šeit var apskatīt auga raksturojumu, 

tā iespējamās slimības un kopšanas kalendāru. Informācija sadalīta 9 šķirkļos. 

 
Augi Kopšana Karte Piezīmes Kolāža Augu 

slimības 
Zinātniskā 
informācija 

Lietotāja 
lauki 

Rozes 

Režīma izvēlnes kreisajā malā atrodas divi vertikāli izvietoti šķirkļi: 

Informācija par augu Augu atlase  

Darba princips 
Lai apskatītu informāciju par augu, pārslēdzieties starp šķirkļiem, atrodoties informācijas režīmā. Lai sameklētu 
nepieciešamos augus, pārejiet uz režīmu Atlase un, pārslēdzoties starp šķirkļiem, iestatiet kritērijus augu atlasei. Pēc 
tam pārslēdzieties uz informācijas režīmu, kur raksturoti tikai atlasītie augi. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
 Alt+2 

Auga izvēle 
Aktuālais augs – pēdējais izvēlētais augs plānā, enciklopēdijā vai kādā citā programmas logā. Visas darbības, kas 

tiek veiktas Galvenā izvēlne > Augs vai    galvenajā rīkjoslā, attiecas uz aktuālo augu. 

Lai mainītu aktuālo augu: 

•  izvēlieties citu plānā ievietotu augu logā Plānotājs;  
•  izvēlieties citu augu enciklopēdijā;  
•  izvēlieties citu augu logā Plāna augu kopšana.  

Katrā logā var būt savs aktuālais augs. Aktuālo augu var sinhronizēt starp programmas logiem, lai tie atspoguļotu 
informāciju par vienu to pašu augu. Šim nolūkam izvēlieties Galvenā izvēlne > Logs > Sinhronizēt pēc auga. 
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Informācija par augu 
Vairākos šķirkļos augu enciklopēdijas labajā daļā ietilpst šāda informācija: 

 

•   Auga nosaukums. 
Roze Rosa `Red Devil` – latviskais un latīniskais izvēlētā auga 
nosaukums.  
Izvēloties latīņu valodu, iespējami šādi augu pieraksta varianti: 
Abelia x grandiflora (A. rupestris) – auga latīniskais nosaukums. 
Iekavās sinonīma nosaukums. 
Abelia rupestris=A. x grandiflora – sinonīma latīniskais 
nosaukums. Pēc vienādības zīmes – auga galvenais nosaukums. 
Lielais burts ar punktu apzīmē to pašu auga dzimtas nosaukumu kā 
pirms tam uzrakstītajam augam.  
•   Auga attēls.  
•   Attēla izvēles pogas.  
•   Meklēšanas lauks. Ātrākai auga sameklēšanai ievadiet 
meklējamā auga nosaukuma sākumdaļu. Ievadot vairāk par 3 
simboliem, meklēšana tiks veikta ne tikai pēc nosaukuma sākumdaļas, 
bet arī pēc jebkuras vietas tekstā.  
•   Augu saraksts.  
Pēc iestatītā kritērija atlasītie augi. Nosaukumi sakārtoti alfabēta 
kārtībā.  
Sarakstu var šķirstīt, izmantojot peles vai kursora vadības taustiņus. 
Lai augu izceltu, sarakstā noklikšķiniet uz tā nosaukuma.  

 

Augu enciklopēdijas šķirkļi, kuriem piemīt iepriekš aprakstītā uzbūve: 

 Augs  Piezīmes  Zinātniskā informācija  Lietotāja lauki  

Augu atlase enciklopēdijā 
Izmantojiet atlasi, lai samazinātu augu skaitu sarakstā un atstātu tikai kritērijiem atbilstošos augus. Lai ieslēgtu 

atlases režīmu, ar peles kreiso taustiņu noklikšķiniet uz apakšējā šķirkļa loga kreisajā malā. 

Darba princips 
Atlases kritēriju noteikšanā piedalās visas ikonas, skalas un pogas. Katra ikonu grupa un katra skala atbilst vienam 

kritērijam. Piemēram, ikonas ar augsnes veidu attēliem izvirza prasības augsnei, kas optimāla augu augšanai. Atzīme 
  norāda izdarīto izvēli. Ja dažas no ikonām pazūd, tas nozīmē, ka enciklopēdijā nav šim kritērijam atbilstošu augu. 
Piemēram, izvēloties augus, kuriem nav nepieciešama laistīšana, pazudīs ikona ar papardes attēlu, jo papardes ir 
regulāri jālaista. Izvēloties no grupas divas ikonas, tiks atlasīti augi, kas atbilst abiem kritērijiem. Piemēram, ja 
izvēlēsieties spilgu un vidēju apgaismojumu, no saraksta tiks izslēgti augi, kuriem nepieciešams minimāls 
apgaismojums. 

Ja izvēlēsieties sarkanas un dzeltenas krāsas lapojumu, tad tiks atlasīti augi ar sarkanām vai dzeltenām lapām. 
Auga augstuma skalā iestatiet 1-2 m un diagrammā noklikšķiniet uz AUG. Pēc tam pārejiet uz blakus šķirkli loga  
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augšdaļā un izvēlieties ikonu Aromātiskie augi. Rezultātā tiks atlasīti 1-2 m augsti augi ar patīkamu aromātu un 
ziedēšanas laiku augustā. 

Pogas, kas kopīgas visām atlasēm 
Lauka nosaukums Apraksts Attēls 

Atlasīto augu skaits Parāda atlasīto augu skaitu. 

 
Poga Atcelt Noklikšķiniet, lai atceltu atlasi. 

 

Augi 
Šajā šķirklī var apskatīt augu pamatraksturojumu un to attēlus, kā arī, izmantojot šķirkli Atlase, izvēlēties augus 

pēc iestatītajiem kritērijiem. 

 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
•  Auga nosaukums  
•  Attēls  
•  Attēla izvēles pogas  
•  Meklēšanas lauks  
•  Augu saraksts  

Tie ir kopīgi informatīvie lauki vairākiem augu 
enciklopēdijas šķirkļiem. 
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Izmantošana  Piedāvāti iespējamie auga izmantošanas varianti. 
Noklikšķinot uz izmantošanas nosaukuma, tiks aktivizēts 
auga izmantošanas logs. 

 

Poga Ievietot Izvēlēties augu ievietošanai plānā. 

 
Poga Latīņu / Latviešu Pārslēgšanās starp latīniskajiem un latviskajiem augu 

nosaukumiem. 

 
Ziedēšanas diagramma Ārējais aplis rāda auga ziedēšanas mēnešus un ziedu krāsu. 

Šajā aplī parādīti arī augļu ražošanas mēneši un augļu krāsa. 
 
Iekšējā aplī ir informācija par lapu, ieskaitot rudens lapas, 
krāsu un to ilgumu. 
 
 
Tropiskiem augiem var būt norādīts ziedēšanu skaits noteiktā 
laika periodā bez konkrēta mēneša norādes. 

 
 

Informācija par augu Pamatinformācija par augu: veids, laistīšana, augsne, 
salizturība, dzīves ilgums, kopšanas sarežģītība utt.   

Augstuma skala (dažreiz 
ieskaitot zemūdens vai 
pazemes daļu) 

Vidējais augstums, ko augs sasniedz labvēlīgos augšanas 
apstākļos. Var iekļaut pazemes vai zemūdens daļas augstumu. 
Pazemes daļa tiek norādīta sakņaugiem, zemūdens daļa – 
ūdensaugiem. 

 
Siluets/Virsskats  Auga siluets un tā izskats plānā. Klikšķiniet ar peli, lai 

pārslēgtu attēlu.  
 

Auga platums Vidējais platums, ko augs sasniedz labvēlīgos augšanas 
apstākļos.  
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Augi (atlase) 

 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts Attēls 

Veids Augu veidi. 

Laistīšana Augu laistīšanas varianti. 
 

Kopšanas 
sarežģītība 

Augu kopšanas sarežģītības pakāpe. 
 

Apgaismojums Augu apgaismošanas pakāpe. 
 

Augums Augu veidi pēc augšanas ātruma augstumā vai platumā. 
 

Temperatūra Augu salizturības varianti. 
 

Dzīves laiks Augu atlases kritērijs pēc auga vidējā dzīves ilguma līdz tā 
pārstādīšanai vai atjaunināšanai. Uz skalas iestatiet 
nepieciešamo intervālu. Jūsu iestatītais lielums 
automātiski nostāsies uz datubāzē esošā tuvākā lieluma.  

Augsne Augu augšanai piemērotu augšņu varianti. 
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Režīmi 
Lapotne/ 
Ziedi/Augļi/ 
Lapotne 
rudenī 

Pārslēgšanās starp režīmiem Lapotne, Ziedi, Augļi, 
Lapotne rudenī.  
Tiek izmantoti kritēriju iestatīšanai pēc lapotnes, ziedu un 
augļu krāsas atbilstoši izvēlētai režīma pogai.  

 

 

Atlasīto augu 
skaits 
Poga Atcelt  

Kopīgas pogas visiem atlases šķirkļiem.  

Diagramma 
Lapotne/ 
Ziedi/Augļi/ 
Lapotne 
rudenī 

Šīs diagrammas sektori atbilst gada mēnešiem.  
 
Krāsu diagrammas ārējais aplis sarkanā/rozā krāsā parāda 
visu atlases augu ziedēšanas/augļu ražošanas ilguma 
kopējo diapazonu.  
Krāsu diagrammas iekšējais aplis zaļā/oranžā krāsā 
parāda visu atlases augu vasaras lapotnes/rudens lapotnes 
ilguma kopējo diapazonu.  
 
Noklikšķinot uz apļa ārējās maliņas posma pretī mēneša 
nosaukumam, iespējams iestatīt atlases mēnešus pēc lapu, 
ziedu un augļu krāsas. Izvēlētā mēneša apļa maliņa tiek 
iekrāsota baltā krāsā.  
 
Atlasei pēc ziedēšanas pa mēnešiem iestatiet režīma pogu 
Ziedi, atlasei pēc lapu krāsojuma pa mēnešiem – pogu 
Lapotne vai Lapotne rudenī, atlasei pēc augļu ražošanas 
pa mēnešiem – pogu Augļi.  

 

 

Augstuma 
skala 

Augu atlases kritērijs pēc to augstuma. Uz skalas iestatiet 
nepieciešamo izmēru intervālu. 

 

Augu veidi 

 
Lapu koki 

 
Skuju koki 

 
Krūmi 

 
Puķes 

 
Sīpolaugi 

 
Vīteņaugi 

 
Zālaugi un graudzāles 

 
Papardes 

 
Dārzeņi/augļi 

 
Kaktusi un sukulenti 

 
Orhidejas un bromēlijas  

 
Palmas 
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Auga kopšanas kalendārs 
Šajā šķirklī norādītas ziņas par izvēlētā auga kopšanu pa mēnešiem. Informācija tiek izkārtota tabulā. Uz ikonas 

attēlots nosacīts kopšanas darbības apzīmējums. Noklikšķinot uz tās, iegūsiet veicamā kopšanas darba detalizētu 
aprakstu. 

 

Šādi augu enciklopēdijā izskatās kopšanas šķirklis. 

 

Ja izvēlētais augs labvēlīgos apstākļos aug dabā, bet visos citos gadījumos tiek audzēts kā telpaugs, 
šķirklis Kopšana tiek sadalīts divās daļās: āra auga kopšana un telpauga kopšana. 

 

Ja izvēlētais augs var būt arī nezāle, šķirklis Kopšana tiek sadalīts divās daļās: dekoratīva auga 
kopšana un cīņa ar to kā nezāli. 

 

 
Noklikšķiniet uz darbības ikonas, lai apskatītos detalizētu kopšanas aprakstu. Auga-nezāles gadījumā tiek 

parādītas darbības cīņai ar nezālēm. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Augs > Kopšanas kalendārs 

 Augu enciklopēdija >  
 F2 
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Auga kopšanas kalendārs (atlase) 

 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts Attēls 

Pārstādīšana Telpaugu atlases kritērijs pēc pārstādīšanas laika (gados).  
Atlasīto augu 
skaits 
Poga Atcelt  

Kopīgas pogas visiem atlases šķirkļiem.  

Augsne Telpaugiem piemērotāko augšņu veidi. 

Puķu podi Puķu podu veidi telpaugu audzēšanai. 

Vieta istabā Telpaugu izvietojums istabā. 
 

Vieta mājā  Telpaugu piemērotākais izvietojums mājā.  
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Izmantošana  Augu izmantošanas varianti. Noklikšķiniet uz vienas vai 
vairākām pogām, lai iestatītu auga izmanotšanas kritērijus. Ja 
dažas pogas nav pieejamas, tas nozīmē, ka atlasīto augu vidū nav 
augu ar šādu izmantošanas veidu. 

Lietotāja atlase Augu atlases kritērijs var būt jebkurš plāns ar savu augu kopumu. 
Veiciet dubultklikšķi lauka augšējā vai apakšējā daļā un izvēlieties 
plāna failu, lai to iestatītu kā atlases kritēriju. Laukā būs redzams 
izvēlētā faila nosaukums vai plāna piezīmju pirmā rindiņa. 
Iespējams izvēlēties – izmantot vienu vai divas augu kolekcijas. 
Šim nolūkam izmanto pogas VAI, UN. 

 

Izveidot un izmantot jaunu augu kolekciju 
Jūs varat izveidot jaunu augu kolekciju un vēlāk izmantot to kā augu atlases kritēriju. 

Lai izveidotu jaunu augu kolekciju: 
•  Atveriet jaunu plānu un ievietojiet tajā augus. Pietiek ar vienu augu no katra veida.  
•  Pierakstiet piezīmes izveidotajam plānam. Noklikšķiniet uz pogas  vai izvēlieties Galvenā izvēlne > Logs > 
Piezīmes. Piezīmju pirmā rindiņa kļūs par augu kolekcijas nosaukumu.  
•  Saglabājiet plānu.  

Lai izveidoto augu kolekciju izmantotu kā jaunu kritēriju augu atlasē: 
•  Augu enciklopēdijā atveriet atlasi šķirklim Auga kopšanas kalendārs.  
•  Laukā Lietotāja atlase ar dubultklikšķi izvēlieties plānu ar augu jauno kolekciju.  

Augšņu veidi telpaugiem 

 
Viegla augsne 

 
Trekna augsne 

 
Kūdras substrāts 

 
Epifītaugsne 

 
Sūnas un ķērpji   

Puķu podu veidi telpaugiem 

 
Puķu pods vairumam telpaugu 

 
Kašpo 

 
Bonsai pods 

 
Grozs 

 
Miza   

Telpaugu izvietojums 

 
Uz palodzes 

 
Loga ailā 

 
Pie loga 

 
Istabas dziļumā 
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Augu ārējās izmantošanas veidi 
Ikona Nosaukumi Ikona Nosaukumi 

 
Apmaļu augi 

 
Aromātiskie augi 

 
Ūdensaugi 

 
Vīteņaugi 

 
Zāliens 

 
Grupu augi 

 
Apstādījumu augi 

 
Indīgie augi 

 
Konteineraugi 

 
Ārstnieciskie augi 

 
Krasta augi 

 
Pārtikas augi 

 
Zemsedzes augi 

 
Rokārija (akmensdārza) augi 

 
Nezāles 

 
Soliteraugi 

 
Veidojamie augi 

 
Vertikālās apzaļumošanas augi 

Augu iekšējās izmantošanas veidi 
Ikona Nosaukumi Ikona Nosaukumi 

 
Nokarenie, kāpelējošie augi 

 
Bonsai 

 
Epifītu kompozīciju augi 

 
Steidzināmie augi 

 
Dekoratīvie augi 

 
Kolekciju augi 

 
Telpaugi 

 
Miniatūro kompozīciju augi 

 
Sezonas augi 

 
Griežamie augi 
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Karte 
Šķirklī ietilpst šādas kartes:  
•  Auga dzimtene;  
•  Augšanas vieta;  
•  Eiropas temperatūras zonas.  

Kartēs var apskatīt auga izcelšanās un augšanas vietu, kā arī auga komfortabliem dzīves apstākļiem piemērotas 
temperatūras zonas. Režīmā Atlase ar peles kreisā taustiņa klikšķi uz izvēlētā apgabala kopējā sarakstā iespējams 
samazināt augu skaitu. Piemēram, izvēloties temperatūras zonu karti un 4., 5. un 6. zonu, iegūst sarakstu ar augiem, 
kas augs Latvijā. 

 
 

Lauka nosaukums Apraksts 
Auga nosaukums  Izvēlētā auga latīniskais vai latviskais nosaukums. 
Mērogs  Izmantojiet skalu, lai pietuvinātu vai attālinātu karti. 
Karte Kartes attēls. Izceltie apgabali iekrāsoti zaļā krāsā. 
Karšu saraksts Nepieciešamās kartes izvēle. 
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Karte (atlase) 

 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Karte Auga dzimtene Pasaules karte. Izvēlētie auga dzimtenes apgabali iekrāsoti zaļā 

krāsā. 

Karte Augšanas vieta Auga augšanas vieta ar tai raksturīgiem dzīvniekiem. Izvēlētie 
auga augšanas apgabali iekrāsoti zaļā krāsā. 

Karte Eiropas temperatūras 
zonas 

Eiropas karte, kas sadalīta temperatūras zonās. Izvēlētie 
apgabali iekrāsoti zaļā krāsā.  

Mērogs  Aktuālais kartes attēlošanas mērogs. Izmantojiet skalu, lai 
pietuvinātu vai attālinātu karti. 

 

Atlasīto augu skaits 
Poga Atcelt  

Kopīgas pogas visiem atlases šķirkļiem.  
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Temperatūras zonas – Redera zonas  
•  1. zona: zemāk par -46° C;  
•  2. zona: no -46 līdz -40° C;  
•  3. zona: no -40 līdz -34° C;  
•  4. zona: no -34 līdz -29° C;  
•  5. zona: no -29 līdz -23° C;  
•  6. zona: no -23 līdz -18° C;  
•  7. zona: no -18 līdz -12° C;  
•  8. zona: no -12 līdz -7° C;  
•  9. zona: no -7 līdz -1° C;  
•  10. zona: no -1 līdz +4° C.  

Redera (augu izturības) zonas tiek aprēķinātas pēc gada vidējās minimālās temperatūras. Tās palīdz uzzināt, vai 
noskatītais augs spēs augt tur, kur jūs dzīvojat. Tomēr vidējā minimālā temperatūra nav vienīgais faktors auga 
izdzīvošanai jūsu dārzā. Lielu lomu spēlē augsnes sastāvs, nokrišņu daudzums, dienas temperatūras, apgaismojuma 
intensitāte, vējš un mitrums. Mikroklimats jūsu novadā, uz jūsu ielas vai pat jūsu dārzā var būtiski ietekmēt augu 
dzīvi. Zonas – labs izejas punkts, taču jums vēl pašiem jānosaka, kas augs un kas neaugs jūsu dārzā. 
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Piezīmes par augu 
Šajā šķirklī var pierakstīt un labot piezīmes par augu un meklēt augu sarakstā, izmantojot tekstuālo meklēšanu pēc 

piezīmēm. 

 

Lauka nosaukums Apraksts 
•  Auga nosaukums  
•  Attēls  
•  Attēla izvēles pogas  
•  Meklēšanas lauks  
•  Augu saraksts  

Dažiem augu enciklopēdijas šķirkļiem šie ir kopīgi informatīvie lauki. 

Piezīmju teksts Ievadiet tekstu, kuru vēlaties saglabāt pie izvēlētā auga. 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Augs > Piezīmes 

 Augu enciklopēdija >  
 F3 
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Piezīmes (atlase) 

 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Teksta lauks Lauks izmantojams meklēšanai piezīmēs.  
Poga Precīzi Meklētās frāzes un piezīmju teksta pilnīgas sakritības meklēšana. 

Poga Sākums Meklētās frāzes sakritības meklēšana ar piezīmju teksta sākumu. 

Poga Jebkura daļa Meklētās frāzes sakritības meklēšana jekurā piezīmju teksta vietā. 

Poga Lietot Lietot iestatīto kritēriju (veikt atlasi). 
 

Atlasīto augu skaits; 
Poga Atcelt  

Kopīgas pogas visiem atlases šķirkļiem.  
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Augu attēlu kolāža 
Šajā šķirklī atrodas augu attēli. Caurskatīt tos var režīmā Kolāža vai Atsevišķs attēls. Izmantojiet atlasi, lai 

izvēlētos augus pēc attēla veida. 

 

Apraksts Attēls 
Izvēlētā auga latīniskais vai latviskais nosaukums.  
Izvēlēties augu ievietošanai plānā. 

 
Pārslēgšanās starp režīmiem Kolāža un Atsevišķs attēls. 

 
Attēlu šķirstīšanas pogas. 

 
Ieslēgt vai izslēgt attēlu automātisku šķirstīšanu atsevišķa attēla režīmā. 
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Augu attēlu kolāža (atlase) 
Lauka nosaukums Apraksts Attēls 

Attēlu veidi Augu atlases iespējas pēc izvēlētā attēla veida. 

Atlasīto augu skaits 
Poga Atcelt  

Kopīgas pogas visiem atlases šķirkļiem.  

Augu daļu attēlu veidi 
Lapa 

 

Zieds 

 

Miza/stumbrs 

 

Saknes  

 

Zars bez lapām 

 

Čiekurs 

 
Ēdams auglis 

 

Nezāles 

 

Zars ar lapām 

 

Kopskats 

 

Dabas skats  

 

Lapotne 

 
Papardes 

 

Auglis 

 

Sīpols  

 

Skujas  

 

Augs interjerā 

 

Sausie augi 

 
Zālaugi un 
graudzāles 

 

Sakņaugs 

 

Asns, potzars 

 

Dārzeņi  

 

Dārzeņi  

 

Dārzeņi  

 

Neliels auglis 

 

Zāliens 

 

Palmas 

 

Kaktusi 

 

Telpaugi 

 

Zāģēšana 
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Auga slimības  
Šajā šķirklī ietilpst augu iespējamo slimību saraksts (aktuālajam augam, izvēlētajam augam vai visiem 

enciklopēdijas augiem), slimību un kaitēkļu attēli, simptomu, slimības profilakses vai apkarošanas apraksti. Iespējams 
saīsināt slimību kopējo sarakstu, izvēloties tikai tās auga daļas, uz kurām novērota slimības izpaušanās. 

 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Nosaukums Izvēlētās slimības nosaukums. 
Attēls  Sniedz vispārēju priekšstatu par auga slimību vai kaitēkļiem.  
Slimības attēla 
izvēles pogas 

Sniedz iespēju caurskatīt slimības vai kaitēkļu papildus attēlus. 

Meklēšanas lauks  Ātrākai slimības atrašanai meklēšanas laukā ievadiet meklētās 
slimības nosaukuma sākumdaļu. 

 

Augu slimību 
saraksts 

Alfabēta kārtībā sakārtotu slimību saraksts, kas tika atlasītas slimību 
atlasē. 
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Simptomi Slimību un kaitēkļu paskaidrojoši apraksti.  
Kopšanas ieteikumi Profilakses pasākumu, slimību vai kaitēkļu ierobežošanas apraksti.  
Poga Atlase Noklikšķiniet, lai augu sarakstā paliktu tikai tie augi, kas slimo ar 

izvēlēto slimību. 
 

Poga Visas Noklikšķiniet, lai caurskatītu slimības visiem enciklopēdijas 
augiem. 

 
Poga Aktuālā Noklikšķiniet, lai sarakstā paliktu tikai izvēlētā auga slimības. 

 
 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Augs > Auga slimības  

 Augu enciklopēdija >  
 F4 

Auga slimības (atlase) 
Lauka nosaukums Apraksts Attēls 

Auga daļu vai kaitēkļu 
izvēles pogas 

Izmantojiet simptomu attēlus, lai izvēlētos slimības pēc auga 
problemātiskām daļām vai kaitēkļu attēla. 

Atlasīto slimību skaits Atspoguļo pēc iestatītajiem kritērijiem atlasīto slimību kopējo skaitu 
sarakstā. 

Slimību simptomi: kaitēkļi un augu bojātās daļas 
Kaitēkļi 

 

Zāliens 

 

Dzīvnieki 

 

Miza/stumbrs 

 

Sakņaugs 

 

Saknes  

 

Lapa 

 
Sīpols  

 

Kopskats 

 

Auglis 

 

Stiebrs 

 

Skujas  

 

Zieds 
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Zinātniskā informācija 
Šajā šķirklī var apskatīt aktuālā auga klasifikāciju, tā nacionālo nosaukumu dažādās valodās un ziņas par autoru, 

kurš pirmais aprakstījis augu. Šajā šķirklī arī iespējams atlasīt augus pēc dzimtām vai ģintīm. 

 

Lauka nosaukums Apraksts 
•  Auga nosaukums  
•  Attēls  
•  Attēla izvēles pogas  
•  Meklēšanas lauks  
•  Augu saraksts  

Dažiem augu enciklopēdijas šķirkļiem tie ir kopīgi informatīvie lauki. 

Klasifikācija  Izvēlētā auga dzimta un ģints. 
Nacionālie nosaukumi Auga vispārlietojami nosaukumi vairākās valodās. 
Reģistrators/šķirnes autors Autora vārds, kurš pirmais aprakstīja (piereģistrēja) augu, un dažas ziņas par 

viņu. 
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Zinātniskā informācija (atlase) 

 

Lauka nosaukums Apraksts 
Ģints Augu ģinšu saraksts. Ievadiet ģints nosaukumu meklēšanas laukā vai 

atrodiet to sarakstā. 
Dzimta Augu dzimtu saraksts. Ievadiet dzimtas nosaukumu meklēšanas laukā 

vai atrodiet to sarakstā. 

•  Atlasīto augu skaits  
•  Poga Atcelt  

Kopīgas pogas visiem atlases šķirkļiem. 
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Lietotāja lauki  
Šajā šķirklī piedāvāti lietotāja lauki, kas paredzēti papildinformācijas glabāšanai par augiem, piemēram, cenas. 

Laukus jūs varat izveidot, dzēst un rediģēt logā Lietotāja lauku redaktors. Visi skaitlisko vērtību lietotāja lauki var 
tikt izmantoti logā Tāmes kalkulators kā cenu veidošanas avots augiem projekta kalkulācijas procesā. 

Šis šķirklis nav pieejams, ja lietotāja lauki nav izveidoti. Lai tos izveidotu, izvēlieties Galvenā izvēlne > 
Augs > Lietotāja lauku redaktors. 

 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
•  Auga nosaukums  
•  Attēls  
•  Attēla izvēles 
pogas  
•  Meklēšanas lauks  
•  Augu saraksts  

Tie ir kopīgi informatīvie lauki dažiem augu enciklopēdijas 
šķirkļiem. 

 

Lietotāja lauki Ievadītā informācija. 



6. nodaļa. Augu enciklopēdija 

- 104 - 

Lietotāja lauki (atlase) 

 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Teksta lauki Iespējama informācijas atlase pēc trīs teksta sakritības variantiem. 

Ciparu lauki Atlases nosacījumos tiek izmantota parametra maksimālā un 
minimālā vērtība pēc atlasīto augu saraksta.  

Simbolu lauki Tiek attēloti visi šajā laukā sastopamie simboli. 

Atlasīto augu skaits 
Poga Atcelt  

Kopīgas pogas visiem atlases šķirkļiem.  

Lietot Lietot iestatīto kritēriju (veikt atlasi). Ja iestatītajiem nosacījumiem 
neatbilst neviens augs, atlase nenotiks un atlasīto augu skaits 
nemainīsies. 
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Lietotāja lauku redaktors 
Paredzēts lietotāja lauku izveidošanai augu enciklopēdijā, to rediģēšanai un dzēšanai. Šķirklis Lietotāja lauki 

augu enciklopēdijā būs peejams tikai tad, kad tiks izveidoti lietotāja lauki. 

 

Lauka nosaukums Nosaukuma rediģēšanai veiciet dubultklikšķi uz aktuālā lauka. 
Veids •  Skaitlis;  

•  Teksts;  
•  Ikona (grafiski simboli un emocijzīmes).  

Saglabāt Saglabāt izmaiņas. 
Atcelt Iziet bez izmaiņām. 

Lauka dzēšanai nospiediet tastatūras taustiņu Delete. 

Visi skaitliskie lauki tiek izmantoti kā cenu avots. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

Galvenā izvēlne > Augs > Lietotāja lauku redaktors 
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Rozes 
Šķirklis rožu cienītājiem. Tas pieejams tikai tad, kad augu enciklopēdijā izvēlētais augs ir roze. Lai atlasītu tikai 

rozes, izmantojiet zinātniskās informācijas atlasi, laukā Ģints norādot Rosa. 

 

Lauka nosaukums Apraksts 
Apbalvojumi Auga iegūto apbalvojumu saraksts, kā arī ziņas par izstādes vietu un gadu vai biedrības 

nosaukumu, kurā tika saņemts apbalvojums.  
Izcelsme Informācija par auga izcelsmi. 

Ja auga "vecāki":  
•  ir zināmi un iekļauti augu enciklopēdijā, tad tiek piedāvāta informācija ar to attēlu un 
šķirnes nosaukumu;  
•  ir zināmi, taču nav iekļauti augu enciklopēdijā, šajā gadījumā tiek piedāvāta informācija ar 
kopīgu attēlu un šķirnes nosaukumu.  
•  nav zināmi, tad tiek attēlota jautājuma zīme.  
Dažiem augu "vecākiem" norādīti reproducēšanas veidi un paņēmieni: 

 mutācija,  sējenis,  hibrīds. 
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Rozes (atlase) 

 

Lauka 
nosaukums 

Apraksts Attēls 

Ziedpumpurs •  Lodveida •  Olveida  
•  Smails •  Slaids  
•  Urnveida  

Zieda forma •  Plakana •  Kausveida  
•  Parādes (izcila) forma •  Kvadrātveida  
•  Rozetveida •  Lodveida  

 
Zieda 
izvietojums 

•  Vienkārša ziedkopa (viens vai 2-3 atsevišķi ziedi)  
•  Puskupla ziedkopa (2-3 ziedi)  
•  Kupla ziedkopa (5-15 ziedi)   

Vainaglapu 
skaits 

•  Atsevišķas  
•  Puspildīts zieds, 10-20 vainaglapu  
•  Pildīts zieds, 20-50 vainaglapu  
•  Ļoti pildīts zieds, vairāk nekā 50 vainaglapu  

 

Izmērs •  Lieli ziedi (10 cm un vairāk)  
•  Vidēji ziedi (6-9 cm) •  Sīki ziedi  

 
Smarža •  Spēcīga •  Vidēja  

•  Vāja •  Bez smaržas  
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 Augu redaktors 
Redaktors augu pievienošanai, dzēšanai, parametru mainīšanai. Izvēlieties augu no augu enciklopēdijas un 

aktivizējiet logu Augu redaktors. Ja nepieciešams rediģēt vairākus augus, ērtāk to darīt, augu redaktoru aktivizējot 
no Resursu redaktors > Augu 3D attēlu bibliotēka. 

 
Dažus augu parametrus, piemēram, slimības, kopšanas darbības, nevar rediģēt. Tomēr šos parametrus var 

izmantot, piemeklējot piemērotu augu un nokopējot to. 

Aktivizējot augu redaktoru, automātiski tiek aizvērts augu enciklopēdijas logs. 

Izdzēsto augu iespējams atgūt tikai pārinstalējot programmu. 

Jaunus auga attēlus pārlūkošanai logā 3D attēls atlasa no izvēlnes Resursu redaktors > Augu 3D attēlu 
bibliotēka, savukārt augu redaktorā var izvēlēties jau eksistējošus attēlus. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Augs > Rediģēt auga parametrus 

 Augu enciklopēdija >  

 Resursu redaktors > Augu 3D attēlu bibliotēka >  
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 Augu parametru rediģēšana 

Vispārējo parametru rediģēšana 

 

Auga attēli enciklopēdijai 
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      Jaunus auga attēlus pārlūkošanai logā 3D attēls atlasa no izvēlnes Resursu redaktors > Augu 3D attēlu 
bibliotēka, savukārt augu redaktorā var izvēlēties jau eksistējošus attēlus. 

Pirmajam attēlam obligāti jābūt kvadrātveida ar ne mazāku kā 200x200 pikseļu izšķirtspēju. 

Auga parametri plānotājam 

 
Lai iestatītu lapu, ziedu, augļu krāsu un periodu, ar peles kreiso taustiņu noklikšķiniet uz ikonas ar atbilstošās auga 

daļas attēlu, piemēram, uz ikonas ar lapas attēlu rīkjoslas apakšējā labajā pusē. Pēc tam iestatiet lapas krāsojumu, ar 
peles kreiso taustiņu noklikšķinot uz krāsu paletes rīkjoslas apakšējā daļā. Ar nospiestu peles kreiso taustiņu gada 
mēnešu skalā novelciet horizontālu līniju no lapojuma sākuma līdz beigu mēnesim. Tās pašas darbības veiciet ar citām 
auga daļām. 
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Auga parametri logam 3D attēls 

 

Lauka nosaukums Apraksts 
3D attēls Izmantojot pogas < >, bibliotēkā tiek meklēts piemērots 3D modelis. 
Auga augstums  Iestatīšana tiek veikta, pārvietojot skalas augšējo ritjoslu vai ievadot skaitli no tastatūras. 

Apakšējā ritjosla paredzēta pazemes (zemūdens) daļas augstuma iestatīšanai. 
Auga platums Iestatīšana tiek veikta, pārvietojot skalas ritjoslu vai ievadot skaitli no tastatūras. 

Lai pabeigtu auga parametru rediģēšanu, noklikšķiniet uz pogas Pabeigt. Lai turpinātu auga parametru rediģēšanu, 
noklikšķiniet uz pogas Atpakaļ. Lai atceltu rediģēšanu, noklikšķiniet uz pogas Atcelt. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

Augu redaktors > Rediģēt auga parametrus 
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 Dārza instrumenti 

 
Alfabēta secībā sakārtotu 300 dārza instrumentu saraksts. Neskaitot attēlu un lietošanas aprakstu, dažiem 

instrumentiem ir pieejama poga Animācija, kur var noskatīties darbarīka izmantošanu paskaidrojošu animācijas 
rullīti. Lai to apturētu, noklikšķiniet uz pogas Apturēt. 

 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Augs > Dārza instrumenti 

 Augu enciklopēdija >  
 Shift+F4 
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 Botāniskā spēle 

 
Gūstiet jaunas zināšanas aizraujošā spēlē! Botāniskā spēle tiek aktivizēta no enciklopēdijas, noklikšķinot uz pogas 

, kas atrodas loga augšējā labajā stūrī. Tiek piedāvāti divi spēles varianti: Vārds – auga nosaukuma noteikšana 
pēc attēla, un Attēls – attēla noteikšana pēc auga nosaukuma. 

Izmantojiet atlasi enciklopēdijā, lai samazinātu augu skaitu spēlē un atstātu, piemēram, tikai puķes vai 
augus no sava dārza. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Augu enciklopēdija >  
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7. nodaļa. Eksports un drukāšana 

Eksportēt 
Eksportēt plānu citos formātos. Norādiet eksporta paramatrus. 

Ko eksportēt? 

•  Visu no galvenās lapas.  
•  Enciklopēdijā atlasīto sarakstu.  
•  Enciklopēdijā izvēlēto augu.  
•  Plānu.  

Atlasiet informāciju, ko vēlaties eksportēt. Norādiet arī dokumenta formātu. 

Uz kurieni? – izvēlieties mapi un faila nosaukumu dokumenta saglabāšanai. 

Atvērt pēc pabeigšanas – iestatiet šo opciju, ja vēlaties, lai eksportētais dokuments tiktu atvērts. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Fails > Eksportēt 

Eksportēt visu no galvenās lapas 
Šā eksporta režīma izvēles gadījumā tiek izveidots HTML dokuments uz daudzām lapām ar pilnu informāciju par 

enciklopēdijā un aktuālajā plānā atlasītajiem augiem. 

Eksportēt enciklopēdijā atlasīto sarakstu 
Šā eksporta režīma izvēles gadījumā tiek izveidots HTML dokuments uz daudām lapām ar informāciju par 

atlasītajiem augiem. 

Pirms eksportēšanas atlasiet augu sarakstu ne vairāk kā 200 augiem. 

Izvēlieties HTML dokumenta formu: 

Augu katalogs: nosaukumi un attēli – latviskais un latīniskais augu saraksts ar attēliem. Izmantojot hipersaiti, 
notiek pāreja uz auga aprakstu vai attēlu. 

Augu enciklopēdija: informācija – latviskais un latīniskais augu saraksts. Ar hipersaiti notiek pāreja uz auga 
aprakstu. 

Eksportējamo augu maksimālais skaits – 200. 
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Eksportēt enciklopēdijā izvēlēto augu 
Tiek izveidoti HTML dokumenti ar informāciju par aktuālo augu enciklopēdijā. 

 

Eksportēt plānu 
Šā eksporta režīma izvēles gadījumā tiek izveidoti dokumenti aktuālajam projektam. 

Šis eksporta režīms tiek izmantots 3D modeļu sakopošanai, kā arī projekta prezentāciju veidošanai. 

Eksportēšanai tiek piedāvāts izvēlēties: 

Saturs Apraksts 
Saglabāt dokumentu Excel Faila izveide XLS formātā ar informāciju par plāna 

objektiem. Saturs analogs tabulai Kalkulācija.  
3D modelis (VRML 2.0) Plāna 3D modeļa izveide VRML formātā aplūkošanai 

tīmekļa pārlūkprogrammā. Tam nepieciešams VRML-
klients. 

3D attēls Loga 3D attēls eksports JPG formātā. 
Plāns Loga Plānotājs eksports JPG formātā. 
Video Izveidot video, izmantojot videodemonstrētāju. Rīkjoslā 

noklikšķiniet uz pogas Kamera. 
3D modelis Saglabāt plāna aktuālo salikto objektu 3DO formātā. 
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VRML 2.0 
VRML – tā ir virtuālās realitātes modelēšanas valoda (Virtual Reality Modeling Language). Pašlaik šis ir tīklu 

valodas standarts, un to uztur pasaules vadošie programmatūru izstrādātāji. 

Valodā VRML aprakstīto datņu aplūkošanai nepieciešama valodas VRML pārlūkprogramma vai īpaša 
pievienojumprogramma tīmekļa pārlūkprogrammā. Iesakām instalēt VRML palīgprogrammu Cortona pārlūkam 
Internet Explorer. To var lejuplādēt no tīmekļvietnes http://www.cortona3d.com/Products/Cortona-3D-
Viewer.aspx, kā arī var izmantot Cortona VRML palīgprogrammu, kas atrodas mūsu instalācijas diska direktorijā 
SETUP/cortvrml.exe. 

Videodemonstrētājs 
Paredzēts videoklipa izveidošanai AVI formātā. 

 
Aplidošanas ceļš un trajektorija tiek aprēķināti automātiski saskaņā ar tabulā iestatītajiem kameru parametriem, to 

izvietojuma secību un laika intervāliem. Aplidošanas maršruta sastādīšanai tiek izmantotas tās pašas kameras, kas 
uzstādītas plānā un tiek lietotas logā 3D attēls. 

Lauka nosaukums Apraksts Attēls 
Intervāls, sek. Pārejas laika iestatīšana starp kamerām 

sekundēs. Laika iestatīšanai ar peles kreiso 
taustiņu veiciet dubultklikšķi uz tabulas 
parametra, kas izcelts sarkanā krāsā. 
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3D attēls Izvēlētai kamerai atbilstošs 3D attēls. 
Pārlūka atslēgšanai noņemiet atzīmi zem 
loga. Tas būtiski paārtinās video 
izveidošanu.  

 
Parametrs 
Vērtība 

Izvēlētās kameras parametru vērtību 
iestatīšana. Lai iestatītu parametru vērtības, 
ar peles kreiso taustiņu veiciet dubultklikšķi 
uz tabulā izvēlētā parametra vērtības, kas 
izcelts sarkanā krāsā, vai izmanojiet 
tastatūtas bultiņas.  

Pievienot kameru Izvēlēties kameru no saraksta, lai to 
pievienotu tabulā. 

 

Noņemt kameru Dzēst izvēlēto kameru no tabulas.  
Augšup Pārvietot aktuālo kameru tabulā par vienu 

pozīciju augstāk. 
 

Lejup Pārvietot aktuālo kameru tabulā par vienu 
pozīciju zemāk. 

 

Izšķirtspēja Iestatīt videoattēla formātu pikseļos.  
Kadru biežums Iestatīt videoattēla kadru biežumu 

sekundēs. 
 

Izplūduši kadri Ieslēgt izplūšanas režīmu pārejai starp 
kadriem. 

 

Stereo Iestatīt videoieraksta stereorežīmu.  
Video kodeks: 
Saspiešanas parametri... 

Izvēlēties video kodeku un iestatīt 
videofaila saspiešanas parametrus ieraksta 
laikā. Video kodeka saraksts veidojas no 
datora. 

 

Video kodeka un tā parametru apraksts šajā rokasgrāmatā nav iekļauts. 
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 Drukāšana 
Šajā logā varat iestatīt lappušu skaitu, izmēru un plāna apgabala izvietojumu. 

 
Plāna attēlojums – ar rāmi ierobežots plāna drukājamais apgabals, kas sadalīts pa lappusēm. Izmantojot peli vai 

bultiņas, plāna drukājamo apgabalu var pārvietot vēlamā vietā. 

Lapas pēc X – lappušu skaits pēc horizontāles. 

Lapas pēc Y – lappušu skaits pēc vertikāles. 

Mērogs – drukājamā apgabala mērogs. Drukāt plānu ar plāna metru un izdrukātā attēla centimetru vēlamo 
attiecību. 

Drukāšanas iestatījumi... – standarta sistēmas drukas iestatījumu logs. 

Lapas iestatīšana – noklikšķiniet uz pogas Lapas iestatīšana, lai izvēlētos informāciju, kas tiks drukāta uz lapas. 

Parlūkošana... – noklikšķinot uz pogas, pāriesiet režīmā Drukas priekšskatījums. 

Drukāt... – noklikšķinot uz pogas, tiks atvērts sistēmas logs, kurā var iestatīt printera parametrus, drukas kvalitāti 
un eksemplāru skaitu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

Galvenā izvēlne > Fails > Drukāt... 

 Galvenā rīkjosla >  
 Ctrl+P 
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Lapas iestatīšana 
Logā Lapas iestatīšana var iestatīt drukas parametrus katrai lapai. 

 
Galvene – teksts, kas tiks drukāts lapas augšā. Tekstā var pievienot tādus parametrus kā lapas numurs, faila 

nosaukums, drukas laiks vai teksta izlīdzināšanas komandas. Noklikšķiniet uz pogas labajā pusē, lai izvēlētos 
vajadzīgo parametru. 

Kājene – teksts, kas tiks drukāts lapas apakšā. 

Atkāpes no – drukāšanas apgabala atkāpes no augšas un apakšas, no kreisās un labās malas. 

No stūra – galvenes un kājenes atkāpes. 

Drukāt lineālus – izvēlieties vienu no lineālu drukāšanas variantiem. Variants Lapu stūros ir ērts izdrukāto lapu 
salīmēšanai. 

Drukāt palīglīnijas – tīklojuma un palīglīniju drukāšana. 

 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

Galvenā izvēlne > Fails > Drukāt > Lapas iestatīšana 
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8. nodaļa. Rediģēšanas piemēri 

 Darbs ar skici 
Lai ievietotu skici un izmantotu to par pamatu plānam, izpildiet šādas darbības: 

Darbība Attēls 
Izvēlieties Galvenā izvēlne > Fails > 
Jauns plāns. Šķirklī Plāna fons 
noklikšķiniet uz pogas Ielādēt, 
norādiet skices faila atrašanās vietu un 
atveriet to. Norādiet attēla 
izvietošanas veidu plānā kā atsevišķu, 
noklikšķiniet uz pogas Ievietot. Skice 
plānā tiek izvietota ekrāna vidū. 

Vadoties pēc lineāliem, palieliniet 
skici līdz vajadzīgiem izmēriem un 
saskaņā ar skici izvietojiet uz tās 
būves, celiņus, zālienu, bruģi, 
aizvietojot ar tiem zīmētos elementus. 
Objekta novietošanai tieši vajadzīgā 
vietā plānā izmantojiet objekta 
pārbīdes pogas šķirklī Visi objekti vai 
pārvietojiet objektu plānā ar nospiestu 
peles kreiso taustiņu, vienlaicīgi turot 
nospiestu tastatūras taustiņu <Alt>. 
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Mainot parametrus šķirklī Augs, 
izvēlieties augu mērogu. Pievērsiet 
uzmanību auga augstuma un vecuma 
informatīvajiem parametriem. Ja plānā 
nepieciešams ievietot augus tuvu 
vienu pie otra, kas krasi atšķiras pēc 
augstuma, piemēram, puķes lielu koku 
tuvumā, izmantojiet opciju Plāna 
parametri, uz laiku atslēdzot augstos 
augus, lai tie neaizklātu puķu 
stādīšanas vietu. 

Pēc visu objektu ievietošanas jaunajā 
plānā izejošā plānā ievietotā skice tiek 
izdzēsta, un gatavais plāns tiek 
saglabāts. Nepieciešamības gadījumā 
plānu iespējams izdrukāt. 

Izveidoto plānu caurskatiet logā 3D 
attēls ar dažādām kamerām un 
dažādos gadalaikos. Rediģējiet plānu, 
vienlaicīgi izvietojot uz ekrāna logus 
Plānotājs un 3D attēls izmantojot 
opciju Horizontāla mozaīka vai 
Vertikāla mozaīka. 
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Automātiska izmēru atzīmēšana 
Rediģējot objektus plānā (pārvietojot, pagriežot, mainot izmērus), uz ekrāna redzamas mērīšanas bultiņas, kas ļauj 

precīzi kontrolēt darbības izpildi. 

Attālums līdz apzīmējuma līnijai. Attālums līdz koordināšu sākumam. Redzams tikai tad, 
ja mainīts koordināšu sākums. 

  
Objekta pārbīde plānā no iepriekšējā stāvokļa. Attālums līdz tuvākajām virsotnēm, ja virsotne tiek 

pārvietota. 

  
Blakus esošo malu garumi, ja malas tiek pārnestas. Pagrieziena leņķis attiecībā pret rotācijas centru. Leņķa 

izmaiņas parādās, pagriežot objektu plānā, neatkarīgi no 
leņķa vispārējā lieluma šķirklī Visi objekti. 

  

Mainīt objekta izmēru 

 

Šajā režīmā objektam vai objektu grupai apkārt ir ārējā izmēra mainīšanas ritlodziņu virkne. 

Norādot uz vienu no šiem ritlodziņiem, kursors iegūst formu. Dažiem objektiem iekšpusē ir 

vēl iekšējā izmēra mainīšanas ritlodziņu virkne. Norādot uz vienu no šiem rotlodziņiem, 

kursors iegūst formu. 
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Objekta rotācijas režīms 

 

Šajā režīmā objektam vai grupai apkārt ir rotācijas ritlodziņi . Norādot 

uz šādu ritlodziņu, kursors iegūst formu. Rotācijas centra mainīšanas 

ritlodziņš   ļauj pārnest rotācijas centru. Norādot uz šādu ritlodziņu, 

kursors iegūst formu. 

Objekta vai objektu grupas spoguļskats 
Lai iegūtu objekta vai objektu grupas spoguļskatu: 

1. Izceliet objektu vai objektu grupu, kuriem jāiegūst spoguļskats. Pēc 
izcelšanas tiek aktivizēts režīms Mainīt objekta izmēru. 

2. Spoguļskata iegūšanai pavelciet atbilstošo ārējā izmēra mainīšanas 
ritlodziņu spoguļskata vēlamajā virzienā. Kad šis ritlodziņš šķērsos līniju, 
kas savieno divus citus ritlodziņus, tiks iegūts spoguļskats. 

 
 

 

Mainīt objekta izliekumu 
Lai mainītu objekta izliekumu, nepieciešams izvēlēties objektu un ieslēgt režīmu Mainīt objekta formu. 

 

Izpildiet vienu no šādām darbībām: 

•  pārvietojiet kursoru uz vienu no līknes virsotnēm. Tiek atvērta 
virsotņu izvēlne. Izmantojiet šīs izvēlnes opcijas objekta izliekuma 
rediģēšanai;  
•  norādiet ar kursoru uz apaļo ritlodziņu, kas atrodas uz viena no 
virsotnes virzītājvektoriem, un ar nospiestu peles kreiso taustiņu 
pārvietojiet kursoru, mainot segmenta izliekumu;  
•  pārvietojiet kursoru uz izceltā apgabala robežu, līdz tas maina 

formu uz  , un ar nospiestu peles kreiso taustiņu mainiet objekta 
izliekumu.  
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Galvenā izvēlne 
Izvietota horizontāli programmas loga augšdaļā. 

Paredzēta ātrai piekļuvei visām programmas vadības komandām. Atkarībā no darbības režīma izvēlnes punkti var 
mainīties.  
Fails Rediģēšana Ievietot Augs Skats Logs Palīdzība 
Jauns plāns Atcelt Virsma Kopšanas 

kalendārs 
Galvenā 
rīkjosla 

Dublikāts Rokasgrāmata

Jauns 
fotoplāns... 

Atcelt 
atsaukšanu 

Būve Piezīmes Plāna rīkjosla Kaskāde Konsultācijas 

Atvērt Izgriezt Žogs Auga slimības Lineāli Horizontāla 
mozaīka 

Programma 
internetā  

Aizvērt Kopēt Kāpnes Dārza 
instrumenti 

Palīdzības 
josla 

Vertikāla 
mozaīka 

Par 
programmu... 

Saglabāt Ielīmēt Arhitektūras 
formas (MAF)

Lietotāja 
lauku 
redaktors 

Objektu josla Sakārtot 
ikonas 

 

Saglabāt kā... Ievietot saiti Kamera Ievietot Pārlūka logs Sinhronizēt 
pēc auga 

 

Eksportēt Dzēst Rasēšanas 
elementi 

Rediģēt auga 
parametrus 

Plāna 
parametri 

Plānotājs   

Drukāt Izvēlēties visu Salikts objekts  Mēnesis Augu 
enciklopēdija 

 

Drukāšanas 
iestatījumi 

Atcelt 
izcelšanu 

Fons  Reljefa 
rīkjosla 

Kopšana  

Ielādēšana 
aktivizējot 

Izlīdzināt Visi objekti  3D attēla 
rīkjosla 

Piezīmes  

Iziet Grupēt Iesegumi  Fotoplāna 
rīkjosla 

Reljefs  

Fails 1, 2 ... Atgrupēt Tekstūra  Kameru 
saraksts 

3D attēls  

 Saglabāt 
objektus 

  Izvēlēties 
debesis 

Kalkulācija  

 Ielādēt 
objektus 

   Botāniskā 
spēle 

 

 Ievietot jaunu 
objektu 

   Logs 1, 2 ...  

 Saites...      
 OLE objekts      
 Izlīdzināt      
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Jauns plāns 
Izveidot jaunu plānu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  > Jauns plāns 
Galvenā izvēlne >Fails > Jauns plāns 
 Ctrl+N 

Jauns fotoplāns... 
Izveidot jaunu fotoplānu. Norādiet fotoattēla, kas tiks izmantots fotoplānam, faila atrašanās vietu (paplašinājums 

bmp, jpg vai png). 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

  Galvenā rīkjosla >  > Jauns fotoplāns... 
 Galvenā izvēlne > Fails > Jauns fotoplāns... 

 Atvērt 
Atvērt eksistējošu: 

plāna dokumentu Mainiet faila formātu uz grd. 
fotoplāna dokumentu Mainiet faila formātu uz pgd. 
iesegumu šablona dok. Mainiet faila formātu uz pav. 

Norādiet faila nosaukumu un atrašanās vietu. 

Nospiediet pogu Atvērt. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  

Galvenā izvēlne > Fails > Atvērt 
 Ctrl+O 

Aizvērt 
Aizvērt aktīvo plānu. Ja visas izmaiņas nav saglabātas, tad programma piedāvās tās saglabāt. Lai atceltu plāna 

aizvēršanu, izvēlieties Atcelt. Pirms plāna Bez nosaukuma aizvēršanas programma logā Saglabāt kā... piedāvās 
norādīt tā jauno nosaukumu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Klikšķis plāna loga galvenē. 

 
Galvenā izvēlne > Fails > Aizvērt 
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 Saglabāt 
Saglabāt aktīvo dokumentu. Visas rediģēšanas izmaiņas tiek saglabātas tikai datora atmiņā. Izpildot komandu 

Saglabāt, diskā tiek saglabātas visas pēc pēdējās saglabāšanas veiktās izmaiņas. 

Lai mainītu plāna nosaukumu vai saglabātu citā katalogā, izvēlieties Galvenā izvēlne > Fails > Saglabāt kā... 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
Galvenā izvēlne > Fails > Saglabāt 
 CTRL+S 

Ielādēt aktivizējot 
Ieslēgt vai izslēgt pēdējā rediģētā plāna ielādi, aktivizējot programmu. Ja pie šīs komandas ir atzīme, tad 

ielāde ir ieslēgta. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Fails > Ielādēt aktivizējot 

Iziet 
Iziet no programmas, saglabājot izmaiņas. Programma piedāvās saglabāt veiktās izmaiņas. Komandu iespējams 

atcelt, noklikšķinot uz pogas Atcelt. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā loga galvene  

Galvenā izvēlne >Fails > Iziet 
 Alt+F4 

 Atsaukt 
Atsaukt pēdējās komandas darbību. Iespējams neierobežots rediģēšanas atpakaļsoļu daudzums. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Atsaukt 
 Ctrl+Z 
 Alt+Backspace 

 Atcelt atsaukšanu 
Atgūt veiktās izmaiņas, kas pirms tam atsauktas ar komandu Atsaukt. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Atcelt atsaukšanu 
 CTRL+A 
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Izgriezt 
Ievietot izceltos objektus starpliktuvē un izdzēst tos no plāna. Komanda nav izpildāma, ja nekas nav izcelts. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Izgriezt 
 Objekts plānā > Peles labā taustiņa klikšķis > Izgriezt 
 Shift+Del 
 Ctrl+X 

 Kopēt 
Kopēt izceltos objektus. Šādi objektus var nokopēt un ievietot jaunā vietā tajā pašā vai jebkurā citā plānā. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Kopēt 
 Objekts plānā > Peles labā taustiņa klikšķis > Kopēt 
 Ctrl+C 

 Ielīmēt 
Ielīmēt objektus plānā no starpliktuves. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā rīkjosla >  
 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Ielīmēt 
 Ctrl+V 
 Shift+Insert 

Ātrs objekta kopēšanas veids: turot taustiņu <Ctrl>, nospiediet peles kreiso taustiņu uz objekta un, 
neatlaižot taustiņus, pārvietojiet kursoru un atlaidiet taustiņus jaunajā vietā. Objekts paliks iepriekšējā vietā, 

bet jaunajā vietā būs tā kopija. 

Ievietot jaunu objektu… 
Ievietot plānā OLE objektu – dokumentu no citas programmas. Piemēram, var izmantot Microsotf Excel 

dokumentus tāmes ievietošanai plānā, Microsotf Word – piezīmēm vai uzrakstiem vai Corel Draw – shēmu un 
rasējumu ievietošanai. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Ievietot jaunu objektu… 
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Dzēst 
Dzēst izcelto objektu vai objektu grupu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Dzēst 
 Objekts plānā > Peles labā taustiņa klikšķis > Dzēst 
 Del 

Izvēlēties visu 
Izcelt visus plāna objektus. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Izvēlēties visu 

Atcelt izcelšanu 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Atcelt izcelšanu 
 Objekts plānā > Peles labā taustiņa klikšķis > Atcelt izcelšanu 

Izlīdzināt 
Izlīdzināt malas izceltajiem objektiem. Izlīdzināšana notiek pēc pirmā izvēlētā objekta. 

Komanda Darbība 
Pēc kreisās malas Izlīdzināt izcelto objektu kreiso stūri. 
Pēc labās malas Izlīdzināt izcelto objektu labo stūri. 
Pēc augšējās malas Izlīdzināt izcelto objektu augšējo malu. 
Pēc apakšējās malas Izlīdzināt izcelto objektu apakšējo malu. 
Pēc centra Izlīdzināt izcelto objektu centrus. 
Pēc pamatnes Izlīdzināt objektu grupas pamatnes. Lietojams uz nelīdzena reljefa izvietotai 

objektu grupai. 
ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Izlīdzināt 

Grupēt 
Sagrupēt vairākus dažāda veida objektus. Turpmāk ar tiem var darboties kā ar vienu objektu. Tomēr ar dažiem 

objektu veidiem nav pieļaujamas unikālas darbības. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Vairāki objekti plānā > Peles labā taustiņa klikšķis > Grupēt 
 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Grupēt 
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Atgrupēt 
Atgrupēt izcelto objektu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Grupa plānā > Peles labā taustiņa klikšķis > Atgrupēt 
 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Atgrupēt 

Saglabāt objektus 
Saglabāt izceltos objektus jaunā plānā. 

Ielādēt objektus 
Ielādēt objektus no plāna un ievietot tos aktuālā plānā. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Saglabāt objektus 
 Galvenā izvēlne > Rediģēšana > Ielādēt objektus 

Dublikāts 
Dublēt aktīvo logu. 

Jūs varat izveidot vairākas viena plāna kopijas. Katrā no tām var rediģēt dažādas plāna daļas vai iestatīt atšķirīgus 
iestatījumus. Logam 3D attēls var iestatīt dažādas kameras. Veicot jebkādas izmaiņas plānā, šīs izmaiņas automātiski 
redzamas visos logos. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Logs > Dublikāts 

Kaskāde 
Izvietot logus vienu virs otra ar pārklāšanos. Jūs varat izveidot vairākas viena plāna kopijas. Šī komanda 

izmaina logu izmērus tā, lai visi logi būtu viena izmēra un izkārtoti viens virs otra ar redzamām logu galvenēm. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Logs > Kaskāde 

Vertikāla mozaīka 
Izvietot logus līdzās un padarīt tos redzamus. Izmaina visu logu izmērus un izvieto tos uz ekrāna tā, lai tie visi 

būtu redzami un neaizklātu cits citu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Logs > Vertikāla mozaīka 

Horizontāla mozaīka 
Izvietot logus līdzās un padarīt tos redzamus. Izmaina visu logu izmērus un izvieto tos uz ekrāna tā, lai tie visi 

būtu redzami un neaizklātu cits citu. Turklāt logu izmēru platumu programma cenšas izveidot lielāku par to augstumu. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Logs > Horizontāla mozaīka 
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Sakārtot ikonas 
Izvietot minimizēto logu ikonas rindās galvenajā logā sākot no apakšējā kreisā stūra. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Logs > Sakārtot ikonas 

Sinhronizēt pēc auga 
Rādīt informāciju par vienu un to pašu augu visos dokumentos. Ja šis punkts ir atzīmēts, tad sinhronizācijas 

režīms ir ieslēgts. 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Galvenā izvēlne > Logs > Sinhronizēt pēc auga 
 Ctrl+F9 

Kontekstizvēlne 
Kontekstizvēlne tiek atvērta ar peles labā taustiņa klikšķi uz plānā izceltā objekta. Kontekstizvēlnes saturs atkarīgs 

no izvēlētā objekta. Eksistē šādas komandas: 

Kopīgās komandas 
Komanda Darbība 
Izgriezt Dzēst izvēlētos objektus un ievietot tos starpliktuvē. 
Kopēt Kopēt izceltos objektus. 
Dzēst Dzēst izceltos objektus. 
Atcelt izcelšanu Atcelt objekta izcelšanu. 
Mainīt izmēru Mainīt objekta vai objektu grupas izmērus. 
Rotācija Pagriezt objektu vai objektu grupu. 
Grupēt Sagrupēt izvēlētos objektus vienā saliktā objektā. 
Atgrupēt Sadalīt saliktu objektu atsevišķos objektos. 
Grupēt ar nosaukumu Izveidot objektu grupu un piešķirt nosaukumu. 
Saglabāt objektus Saglabāt izvēlētos objektus failā. 
Īpašības Apskatīt objekta īpašības. 
Cena  Iestatīt objektam vērtību. 

Līknes komandas 
Komanda Darbība 
Līknē Pārveidot taisnstūri vai elipsi par vispārēja veida līkni. 
Kopējā līkne Pārveidot poligona robežu par vispārēja veida līkni. 
Daudzstūris Pārveidot līkni par lauztu līniju. Turklāt ritlodziņi nav pieejami rediģēšanai. 
Dzēst vidusdaļu Dzēst vidusdaļu, pārveidojot objektu par slēgtu līniju. Turklāt noslēgtas līknes 

iekšpusē tiek izgriezts atvērums. 
Aizpildīt vidusdaļu Iekļaut objektā apgabalu noslēgtas līknes iekšpusē. 
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Atvērt līkni Pārtraukt slēgtu līkni. 
Noslēgt līkni Savienot atvērtu līkni. 
Mainīt formu  Mainīt objekta izliekumu. 

OLE objekta komandas 
Komandas Darbība 
Atjaunot izmēru Atjaunot OLE objekta sākotnējo izmēru. 
Bez fona/Loga fons Ievietot OLE objektu plānā bez fona/ar pielikuma sākotnējo loga fonu. 

Objekta Augs komandas 
Komandas Darbība 
Aizstāt Mainīt augu. 
Skats kopšanas logā Atvērt logu Auga kopšana. 
Skats enciklopēdijā Atvērt augam enciklopēdijas logu. 

Objekta Iesegumi komandas 
Komandas Darbība 
Mainīt ieseguma elementu Atvērt logu ar ieseguma aizstājējobjektu variantiem. Ar šo komandu uz ekrāna 

tiek atvērts aizstājēju logs. 
Virziens un sākums Pārvietojot ar peli apaļo ritlodziņu, tiek mainīts ieseguma virziens, bet, 

pārvietojot kvadrātveida ritlodziņu, tiek mainīts ieseguma sākums. 
Sadalīt iesegumu pa objektiem Sadalīt ieseguma objektu atsevišķos neatkarīgos objektos bez kopīgo īpašību 

saglabāšanas. 

Objekta komandas šablonu redaktorā 
Komandas Darbība 
Izveidot aizstājēju kopu Izveidot jaunu plānu ar ieseguma šablona aizstājējiem. 
Atvērt aizstājēju kopu Atvērt plānu ar aizstājējobjektiem. 
Dzēst aizstājēju kopu Dzēst aizstājēju kopu. 
Izveidot nejaušu kopu Izveidot jaunu plānu ar ieseguma šablona aizstājēju nejaušu kopu. 
Atvērt nejaušu kopu Atvērt plānu ar aizstājējiem. 
Dzēst nejaušu aizstājēju kopu Dzēst nejaušu aizstājēju kopu. 
Iestatīt parametru novirzes Iestatīt ieseguma šablona objekta parametru novirzes. 

Objekta komandas fotoplānā 
Komanda Darbība 
Klonēšana Aktuālā objekta kopijas ievietošana fotoplānā. 
Augšup Tekstūras pārvietošana par soli augstāk fotoplāna dziļumā. 
Lejup Tekstūras pārvietošana par soli zemāk fotoplāna dziļumā. 
Pacelt līdz pašai augšai Tekstūras pārvietošana uz priekšplānu pāri visiem objektiem. 
Nolaist līdz pašai apakšai Tekstūras pārvietošana uz aizmugurējo plānu aiz visiem objektiem. 
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Virsotņu izvēlne 

 
Šī izvēlne redzama, kursoru novietojot uz rediģējamā objekta virsotnes. Pieejamo komandu kopums izvēlnē 

atkarīgs no objekta un virsotnes veida. 

Ikona Lauka 
nosaukums 

Darbība Attēls 

 
Virsotne Ļauj neatkarīgi mainīt posmu izliekumu no abām 

virsotnes pusēm. 

 
Virsotne ar 
izlīdzināšanu 

Ļauj mainīt posmu izliekumu no abām virsotnes pusēm, 
saglabājot līknes gludumu.  

 
Simetriskā 
virsotne 

Ļauj simetriski mainīt posmu izliekumu. 

 
Līknes posms Ļauj pārveidot taisnu līniju par līkni. 

 
Taisna līnija Ļauj pārveidot līknes posmu par taisnu līniju. Izliekuma 

mainīšanas rīki nav pieejami. 

 
Atvērt līkni Ļauj pārtraukt līkni un izdzēst posmu. 
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Aizvērt līkni Komanda pieejama, ja izvēlēta malējā virsotne. Ļauj 

savienot līkni. 

 
Dzēst virsotni Ļauj izdzēst izvēlēto virsotni.  

 
Pievienot 
virsotni 

Ļauj pievienot virsotni izvēlētā posma vidū.  

 
Pievienot 
bultiņu 

Ļauj pievienot mērbultu starp divām virsotnēm. 

 
Pievienot leņķi Ļauj pievienot leņķa mērbultu. 

 
Piesaiste Ļauj aktuālā objekta virsotni piesaistīt pie blakus esošā 

objekta tuvākās virsotnes. Piemēram, žoga malējais 
stabs tiek piesaistīts pie mājas stūra. Tā rezultātā, 
pārvietojot māju plānā, žoga stabs pārvietosies kopā ar 
māju. Turklāt pārējā žoga daļa netiek mainīta. 

 

 
Piesaiste no 
attāluma 

Ļauj piesaistīt citu pie citas blakus esošo objektu 
tuvākās virsotnes pēc norādītā attāluma. 

 

 
Atvienot Atvieno piesaistītos objektus.  

 
Sekot 
piesaistei 

Izceļ plānā piesaistīto objektu.  
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9. nodaļa. Problēmas 

Problēmas ar programmas ātrdarbību 
Ātrdarbība galvenokārt ir atkarīga no datora jaudas, taču to var ietekmēt arī nepareiza darba organizācija un plāna 

izveides metodes. Normāla funkcionēšana garantēta datoriem ar 2 Ghz procesoru, 1 GB operatīvo atmiņu un 
videokarti ar 3D paātrinātāju un 256 MB RAM. Tādam datoram rediģēšanas un plāna (pēc sarežģītības vienādam ar 
Title.grd) attēlošanas ātrumam režīmā Plānotājs jābūt momentānam, bet pārzīmēšanas laikam režīmā 3D attēls – 
aptuveni 1 sekunde (sākotnējā atvēršana var aizņemt ap 10 sekundēm). 

Vairākprocesoru datori nedod būtisku rediģēšanas un 3D pārzīmēšanas darba paātrinājumu. 

Ātrdarbības pazemināšanās režīmā Plānotājs var rasties, ja vienlaicīgi atvērti logi 3D attēls un Kalkulācija, kuros 
informācija atjaunojas ik reizi, kad mainās kāda no plāna pozīcijām. Logam 3D attēls iespējams izmantot pogu 
Iesaldēt, lai neapgrūtinātu rediģēšanu. 

Zems ātrums režīmā 3D attēls vienmēr saistīts ar lielu redzamo objektu daudzumu un to uzlabot var tikai ar daudz 
ātrāku videokarti, it sevišķi ar liela apjoma videoatmiņu. Var upurēt 3D attēla kvalitāti, pabīdot skalu   pa 
labi. Tā rezultātā augu modeļi kļūs plakani un tekstūras būs bez atspulga un apjoma. 

Kvalitatīvs 3D attēls Augsts 3D attēla pārzīmēšanas ātrums 

  

Loga 3D attēls izmērs nenozīmīgi ietekmē ātrumu. Iespējams, palielinot objektu skaitu plānā, kaut kādā mirklī 
būtiski samazināsies ātrums. Tas nozīmē, ka ir sasniegta videokartes atmiņas ietilpības robeža. 

Pēc iespējas atjauniniet videokartes draiveri. Parasti to var lejuplādēt no ražotāja mājaslapas. Pārbaudiet OpenGL 
draivera iestatījumus. To atver ar peles labā taustiņa klikšķi brīvā vietā uz ekrāna > Īpašības > Iestatījumi > Papildu > 
OpenGL. Tiks atvērts iestatījumu logs (atkarībā no videokartes logi var būt dažādi), kurā var iestatīt papildu iespējas 
3D attēla izvadei. Rekomendācijas jāmeklē videokartes aprakstā. 

Daži objekti plānā var būtiski palēnināt ātrumu režīmā 3D attēls. Galvenokārt tas ir liels augu un koku daudzums – 
pārlūkot šādus plānus var tikai zemas kvalitātes režīmā  . Arī lielas iesegumu virsmas vēlams pārveidot 
tekstūrās. 
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Iesegums no objektiem Iesegums, kas pārveidots tekstūrā 

  

Pēc iespējas profilus veidojiet ar nelielu daudzumu punktu, it sevišķi tos, kuri tiks izmantoti citu objektu 
veidošanai. 

Grafikas iestatījumi 
Paredzēti videokartes darbības pārbaudei un stereoattēla iestatīšanai. 

Komanda Attēls 
Testēt 
Jāparādās atsevišķam logam ar 
lapenes, koku un rūķīša attēlu. 

Atspulga pārbaude 
Attēls pa kreisi: tā izskatās šī opcija 
pilnīgi funkcionējošā ierīcē. 
Attēls pa labi: tā var izskatīties jūsu 
ierīcē. Redzams, ka nav atspulga. 



9. nodaļa. Problēmas 

- 136 - 

Faktūras pārbaude 
Attēls pa kreisi: tā izskatās šī opcija 
pilnīgi funkcionējošā ierīcē. 
Attēls pa labi: tā var izskatīties jūsu 
ierīcē. Redzams, ka nav faktūras 
telpiskuma. 

Ja attēls jūsu datorā neatbilst šiem piemēriem – tas nozīmē, ka jūsu videokarte neatbalsta nepieciešamos režīmus. 
Problēmu var radīt arī novecojis videokartes draiveris. 

Stereo iestatīšana 
Komanda Apraksts 

Video iestatījumi Stereobriļļu veida izvēle 
Printera iestatījumi Stereoattēla drukāšanas veida izvēle 
Stereobāze Attāluma iestatīšana starp anaglīfo briļļu optiskajiem centriem 
Skata punkts Attēla fokusa iestatīšana 

Stereobrilles paredzētas stereoattēla apskatei. Stereobriļļu veidi: 

Nosaukums Apraksts Attēls 
Anaglīfās stereobrilles Stereobrilles papīra ietvarā ar krāsu filtriem 

(labais filtrs – zilā vai zaļā krāsā, kreisais filtrs – 
sarkanā krāsā). Stereoattēlu veido divu attēlu 
kombinācija, kur katra acs uztver attēlu, kura 
krāsa atbilst filtra krāsai brillēs. 

 
Šķidro kristālu stereobrilles Šķidro kristālu stereobriļļu komplektā ietilpst 

adapteris. Ekrānā pārmaiņus tiek demonstrēti 
kreisajai un labajai acij domātie attēli. Raugoties 
caur šķidro kristālu brillēm, tās darbojas kā 
slēdži. Brīdī, kad rāda kreisajai acij domāto 
attēlu, labās acs slēdzis aizveras, un otrādi. Tā 
kā sekundē attēls mainās vairākus desmitus 
reižu, attēla mirgošana nav jūtama. Slēdžu 
darbību nepieciešams sinhronizēt ar attēlu maiņu 
ekrānā. To paveic brillēs iebūvēti infrasarkanie 
sensori, kas seko vadības signāliem no ekrāna. 
Šo briļļu izmantošana iespējama tikai ar labu 
monitoru: ar atbalstu kadru frekvencei no 100 
Hz un vairāk, kā arī lielu spilgtuma rezervi.  

 

ĀTRĀ IZSAUKŠANA 

 Sākt >  Izpildīt... >  "C:\Programmu faili\Garden 2008\Garden.exe" -g 
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Problēmas ar logu 3D attēls 
Ja jums rodas problēmas ar loga 3D attēls atvēršanu (melns ekrāns, programmas kļūme ar paziņojumu Komandas 

kļūda, nekorekta pārzīmēšana), atjauniniet videokartes draiveri. Parasti to var lejuplādēt no ražotāja mājaslapas. 
Pārbaudiet OpenGL draivera iestatījumus. Tos atver ar peles labā taustiņa klikšķi brīvā vietā uz ekrāna > Īpašības > 
Iestatījumi > Papildu > OpenGL. Tiks atvērts iestatījumu logs (atkarībā no videokartes logi var būt dažādi), kurā var 
iestatīt papildu iespējas 3D attēla izvadei. Rekomendācijas jāmeklē videokartes aprakstā. 

 

Izmantojiet režīmu 3D iestatījumi. Lai programmu aktivizētu režīmā 3D iestatījumi, atveriet Sākt un meklēšanas 
laukā ierakstiet ceļu failam GARDEN.EXE ar parametru -g un aktivizējiet to. Ieraksts var izskatīties šādi: 
"C:\Program Files\Garden 2008\garden.exe" -g. Tiks atvērts logs 3D iestatījumi, kurā var iestatīt parametrus un 
pārbaudīt to darbspēju. 
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10. nodaļa. Par programmu 

Licences līgums 

 
PIRMS PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANAS VAI LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT ŠO 

DOKUMENTU. 

Šis licences līgums (turpmāk tekstā – „Līgums”) ir juridisks dokuments, kas noslēgts starp Jums (patērētāju), kas ir 
programmas produkta „3D Dārznieks Win PC 10.0” (turpmāk tekstā – „Programmprodukts”) lietotājs (turpmāk tekstā 
– „Lietotājs”), un “Programmprodukta” izstrādātāja pārstāvi SIA „Artasparks” (turpmāk tekstā „Izplatītājs”). 
“Programmprodukts” ietver programmatūru, aparatūras drošības atslēgu, kā arī elektronisko dokumentāciju. Instalējot, 
kopējot vai kā citādi sākot lietot “Programmproduktu”, “Lietotājs” ir piekritis “Līguma” noteikumiem. Ja “Lietotājs” 
nepiekrīt “Līguma” noteikumiem, tam bez vilcināšanās ir jāpārtrauc “Programmprodukta” instalēšana, kopēšana vai 
jebkura cita “Programmprodukta” izmantošana. 

PROGRAMMPRODUKTA LICENCE “Programmproduktu” kā autortiesību objektu aizsargā Latvijas 
Autortiesību likums, starptautiskie autortiesību līgumi, kā arī citi intelektuālā īpašuma aizsardzību regulējošie 
normatīvie akti, kas attiecas uz datorprogrammu tiesisko aizsardzību. “Programmprodukts” tiek licencēts (tiek nodotas 
lietošanas tiesības) “Lietotājam” lietot to vienīgi personīgām vajadzībām. “Programmproduktu” ir aizliegts lietot 
komerciāliem nolūkiem. 

1. LĪGUMA VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

“Līgums” piešķir “Lietotājam” šādas tiesības: 

“Programmprodukta” lietošana. “Lietotājam” ir atļauts instalēt, lietot, piekļūt vienam “Programmproduktam” 
un veikt citas nekomerciālas darbības ar to tikai vienā “Lietotāja” īpašumā esošā datorā. “Lietotājs” drīkst nokopēt 
“Programmproduktu” uz backup serveri vai arhivēšanas nolūkiem ar nosacījumu, ka oriģināls un katra kopija tiek 
turēta “Lietotāja” īpašumā. Par “Programmprodukta” lietošanu uzskata tā lejuplādēšanu, ja tas tiek saglabāts pagaidu 
vai patstāvīgā atmiņā. 

Nodošana. “Lietotājs” var nodot “Programmproduktu” citām personām ar nosacījumu, ka tas tiek saglabāts 
neaizskartā veidā: nodošanā jāiekļauj viss “Programmprodukts” kopumā (ieskaitot tā sastāvdaļas, datu nesējus, 
drukātos materiālus un šo “Līgumu”) bez minētā pārveidojumiem, grozījumiem un papildinājumiem. Cita persona, 
kurai “Lietotājs” ir nodevis doto “Programmproduktu”, var lietot to ar nosacījumu, ka tā piekrīt visiem “Līguma” 
noteikumiem. 

Komponentu atdalīšana. “Programmprodukts” tiek licencēts kā viens produkts. Tā komponentus nedrīkst atdalīt 
lietošanai vairākos datoros. 

Termiņš. Šis “Līgums” stājas spēkā tad, kad “Lietotājs” piekrīt atzīt par saistošiem šī “Līguma” noteikumus, un 
paliek spēkā līdz tā izbeigšanai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 
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2. TEHNISKAIS ATBALSTS 
“Izplatītājs” var sniegt (tas nav tā pienākums) tehniskā atbalsta pakalpojumus “Programmprodukta” lietošanai. 

Jebkuri papildus faili, kuri tiek piešķirti atbalsta pakalpojumu ietvaros, kļūst par “Programmprodukta” sastāvdaļu un 
uz tiem attiecās “Līguma” noteikumi. Savukārt tehniskā informācija, kuru “Lietotājs” sniedz “Izplatītājam”, 
izmantojot tā pakalpojumus, var tikt izmantota lietišķiem mērķiem, tai skaitā tehniskajam atbalstam un produktu 
apstrādei bez jebkādiem ierobežojumiem no “Lietotāja” puses. Izmantojot šo informāciju, “Izplatītājs” pēc saviem 
ieskatiem var atsaukties vai neatsaukties uz “Lietotāju”. 

3. TIESĪBU NODOŠANA UZ PROGRAMMATŪRAS NODROŠINĀJUMU 

“Lietotājs” var neatgriezeniski atteikties no “Līgumā” noteiktām tiesībām par labu citai personai ar nosacījumu, ka 
“Lietotājs” neatstās sev nekādas kopijas, nodos visus pavadmateriālus, un saņēmējpuse piekritīs “Līguma” 
noteikumiem. 

4. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA 

“Lietotājam” pārkāpjot “Līguma” noteikumus, “Izplatītājs” var pārtraukt “Līguma” darbību. Šādā gadījumā 
“Lietotājam” ir jāpārtrauc “Programmprodukta” lietošana un jāiznīcina visas tā kopijas un pavadmateriāli. 

5. AUTORTIESĪBAS 

Visas autortiesības un īpašuma tiesības uz “Programmproduktu” (ieskaitot attēlus, fotogrāfijas, animācijas, video 
un audio darbus, tekstus, kas ir ietverti “Programmproduktā”) un jebkurām tā kopijām pieder “Programmprodukta” 
izstrādātājam. Visas tiesības, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības uz “Programmprodukta” saturu, ir attiecīgā 
“Programmprodukta” satura autora īpašums, un to aizsargā attiecīgie autortiesību vai cita intelektuālā īpašuma tiesību 
likumi un starptautiskie līgumi. “Izplatītājam” ir tiesības uzraudzīt un novērst autortiesību pārkāpumus, kas saistīti ar 
neatļautām darbībām ar “Programmproduktu”. “Lietotājam” ir pienākums apieties ar “Programmproduktu” kā ar 
jebkuru citu darbu, kas tiek aizsargāts ar autortiesībām. 

6. GARANTIJAS NOTEIKUMI 

“Lietotājs” saņem “Programmproduktu” bez jebkāda tieša vai netieša pamatojuma, ieskaitot pamatojumu par 
nepieciešamību un derīgumu konkrētiem mērķiem. “Programmprodukta” lietošana un tā piemērotība ir “Lietotāja” 
kompetencē. “Izplatītājs” negarantē, ka “Programmprodukts” atbilst “Lietotāja” prasībām, ka tas ir bez kļūdām un ir 
pasargāts no darbības pārtraukumiem. Risks, kas saistīts ar “Programmprodukta” lietošanu vai darbošanos ar to 
pilnībā gulstas uz “Lietotāju”. “Izplatītājs” neatbild par defektiem, kas radušies “Lietotājam” nepareizas ekspluatācijas 
rezultātā, kā arī neuzņemas atbildību par “Lietotājam” radītiem zaudējumiem (tai skaitā, bet neaprobežojoties vienīgi 
ar, zaudējumiem, kas saistīti ar neiegūto peļņu, saimnieciskās darbības traucējumiem, informācijas pazaudēšanu, utt.) 
un jebkādu citu nodarīto kaitējumu, kas radies “Programmprodukta” ekspluatācijas vai/un to materiālu lietošanas 
neiespējamības rezultātā. 



10. nodaļa. Par programmu 

- 140 - 

Par kompāniju DiComp 
Programmas izstrādātājs Krievijas kompānija DiComp nodibināta 1989. gadā ar mērķi izstrādāt un izdot 

datorspēles Eiropas tirgum. Īsā laika posmā kompānijai izdevās radīt vairākas loģiskās spēles, no kurām viena – Seven 
Colours (Filler) – kļuva pazīstama visā pasaulē. 

Sākot ar 1992. gadu uzņēmums DiComp pārorientējās uz perspektīvas programmatūras segmentu izglītībai un 
lietošanai mājsaimniecībās. Sadarbībā ar kompāniju Intercomputer GMBH Vācijā tika izdotas un veiksmīgi pārdotas 
piecas programmas. Dažas no tām: PC Chemie (Ķīmija), PC Mensch (Cilvēks), Welt der Pharaonen (Faraonu 
pasaule). 

Pēdējo 10 gadu laikā kompānija strādā pie projekta Naš Sad (Mūsu dārzs) (pasaulē pazīstams arī ar preču zīmēm: 
Garden Composer, Garden Designer, 3D Garten) datorprogrammas dārzu un ainavu projektētājiem, ierīkotājiem, kā 
arī vienkāršiem piemājas dārziņu apsaimniekotājiem. Šajā laikā programmas versijas pārdotas vairāk nekā 1 500 000 
eksemplāros. Tā ir pārtulkota 17 valodās un ārpus Krievijas tiek veiksmīgi izplatīta arī Austrālijā, Lielbritānijā, 
Vācijā, ASV, Francijā, Itālijā, Spānijā, Čehijā, Polijā, Zviedrijā, Somijā u.c. 

Kompānijas izpratni par programmatūras attīstības gaitu var formulēt šādās vadlīnijās: 

•  oriģināla ideja un programmas īpatnības, kas to padara atšķirīgu no citām;  
•  pārdomāts un mūsdienīgs produkta un katra saskarnes elementa dizains;  
•  efektīvs programmatūras funkciju algoritms;  
•  augsts izstrādes zināšanu un detalizācijas līmenis.  

Lai virzītos pa izvēlēto ceļu, kompānija DiComp precīzi plāno nākamo produktu saturu un funkcionalitāti, 
ieklausoties lietotāju atsauksmēs un piesaistot darbam labākos speciālistus (agronomus, botāniķus, ķīmiķus, ainavu 
arhitektus, apzaļumotājus), kā arī izmantojot jaunākās programmēšanas tehnoloģijas un līdzekļus. 

Programmas izstrādātāji 
Autors un projekta vadītājs 
Dmitrijs Paškovs 
 
Projekta administrators 
Aleksandrs Semerņa 
 
LV projekta vadītāja 
Inita Naumane 
 
Korektors 
Dzintars Skarbovskis 

Programmētāji 
Andrejs Vlasovs 
Ivans Kalugins 
Konstantīns Stankevičs 
Kirils Semenkovs 
Koku trīsdimensiju modeļi 
Vitālijs Aļenkins 
Mākslinieks 
Aleksandrs Gračovs  
 
Gaļina Stepanova 

Botāniķi 
Vitālijs Aļenkins 
Jekaterina Zubkova 
Viana Džanajeva 
Sergejs Gerasimovs 
Gaļina Porubinovskaja 
Rimma Karpisonova 
Nikolajs un Elena Arnautovi 
Džons Vriglijs 
Maija Ņilova 
Boriss Golovkins 
Dmitrijs Semjonovs 
Ludmila Ivanova 

Fotoattēli: 
Dmitrijs Paškovs 
Murejs Fegs 
Sergejs Titovs 
Jurijs Karpuns 
Sergejs Gerasimovs 
Dans Rozenholms 
Vjačeslavs Žukovs 
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