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ANOTĀCIJA

Signija Dārzniece. Bakalaura darbs. Allaţu pamatskolas aktu zāles interjera risinājums.Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2018.
Bakalaura darba apjoms ir 79 lappuses (neskaitot pielikumus). Darbs satur 11 pielikumus uz
19 lpp. Darba struktūra sastāv no Ievada, Analītiskā apskata daļas, Situācijas izpētes daļas,
Pētījuma rezultātu daļas, Secinājumu un priekšlikumu daļas un Izmantotās literatūras un
informācijas avotu saraksta. Darbs satur 1 tabulu, 62 attēlus, 9 pielikumus un 44 izmantotās
literatūras un informācijas avotus.
Darba aktualitāte: Lielākās problemātikas skar skolas aktu zāli, ēdnīcu un garderobes telpas.
Autore izvēlējās piedāvāt jaunu aktu zāles interjera risinājumu, jo telpa nav funkcionāli un
praktiski atbilstoša aktu zāles/skatuves un demonstrāciju zāles nosacījumiem kā arī ir daudz
problemātikas, kuras apgrūtina darbu kā ikdienā, tā pasākumu laikā, tāpēc ir nepieciešams
veikt būtiskas pārmaiņas visā telpas konceptā.
Pētījuma mērķis: Izpētīt un izstrādāt interjera risinājumu Allaţu pamatskolas aktu zālei.
Pētījuma metodes: Autore izmantoja vairākas pētījuma metodes. Kā informācijas ievākšanas
metodes tika izmantotas: Literatūras analīze, analogu pētīšana, konsultācijas pie daţādu
nozaru speciālistiem, aprakstošā metode, kā arī aptaujas metodes (intervijas un anketēšanas
metodes). Kā apstrādes metodes autore izmantoja: foto analīzi, fotofiksācijas, apsekošanu
dabā, modelēšana un sintēzes metodes.
Sasniegtie rezultāti: Izstrādāts interjera risinājums Allaţu pamatskolas aktu zālei.
Atslēgas vārdi: interjera dizaina risinājumi, mācību iestādes, pamatskolas, aktu zāles,
Universālais dizains publiskās telpās, etnogrāfiskās zīmes, Latvija.
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ANNOTATION

Signija Darzniece. Bachelor Thesis. Interior design solutions for Allazu Elementary School.
– Riga: University of Economics and Culture, bachelor program „Interior design‖, 2018.
The Bachelor Thesis is written in English. The volume of the Thesis is 79 pages (not
including appendices). The Thesis consists of Introduction, Analytical literature review,
Results, Conclusions and recommendations, and Bibliography. It comprises 1 table, 11
attachments and 62 figures. Bibliography consists of 44 information resources.
Research relevance: The main problem areas are the school hall, the canteen and the
wardrobe room. The author aims to offer a new solution to the interior of the school
performance hall, to make the space functional and practically compliant with the
requirements of the hall / stage and the showroom, as well as to solve problems connected
with the daily work and event management, thus a fundamental changes are proposed by
developing a completely different room design concept.
Research goal: Explore and develop an interior design for the Allazu Elementary School
performance hall.
Research methods: Following methods were used to gather information: literature review,
pier analysis, consultations with industry experts, descriptive method as well as survey
methods (interviews and questionnaires). For processing the author used photo analysis, photo
fixation, site visits, modeling and synthesis techniques.
Main findings: Made Interior design for the Allazu Elementary School performance hall.
Keywords:

interior

design

solutions,

educational

institutions,

elementary schools,

performance halls, universal design in public spaces, ethnographic signs, Latvia.
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АННОТАЦИЯ

Сигния Дарзниеце. Бакалаврская работа. Решение по интерьеру актового зала
Аллажской основной школы.- Рига: высшая школа экономики и культуры,2018.
Объѐм бакалаврской работы- 79 страницы (не считая приложений). Работа содержит 11
приложений

на

19

страницах.

Структура

работы

состоит

из

Вступления,

Аналитического обзора, изучения Ситуации, результатов Исследования, Выводов и
предписаний, списка используемой литературы и информационных источников. Работа
включает 1 таблицу, 62 изображения и 44 используемых и информативных источника.
Актуальность работы: наибольшая проблема затронула школьный актовый зал,
столовую и гардероб. Автор предлагает решение обновить интерьер актового зала, в
связи с тем, что помещения функционально и практически не соответствуют условиям
(пользования) актового зала/сцены и зала демонстраций, также присутствуют
проблемы затрудняющие работу как повседневно, так и в дни представлений, поэтому
необходимо провести значительные перемены во всем концепте помещений.
Цель исследования: изучить и выработать решение по интерьеру актового зала
Аллажской основной школы.
Метод исследования: Методы исследования: Автор использовала многие методы
исследования. Как способ поиска информации были использованы: Литературный
анализ,

изучение

аналогов,

консультация

у

специалистов

разных

отраслей,

описываемый метод, а также метод опроса (методы интервью и анкетирования). Как
метод обработки автор использовала: фотоанализ, фотофиксация, наблюдение,
моделирование и метод синтеза.
Полученные результаты: Выработано решение по интерьеру актового зала
Аллажской основной школы.
Ключевые слова: решение по дизайну интерьера, учебное заведение, основная школа,
актовый зал, Универсальный дизайн общественных мест, этнографические знаки и их
значение, Латвия.
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IEVADS
Pētījuma aktualitāte: Allaţu pamatskolas aktu zāles telpas ir novecojušas. Kad telpas tiks
uzlabotas, tās būs funkcionālāk izmantojamas: pieeja un nokļūšana aktu zālē cilvēkiem
ratiņkrēslos, jaunas tehnoloģijas, inovatīvs dizains, atrisinātas problemātikas, kas skāra
profesionālu bilţu uzņemšanu pasākumu laikā, uzlabota akustika un vēlme skolēniem pavadīt
vairāk laika aktu zāles telpās interesantām nodarbēm un pulciņiem.
Interjers tāpat kā ainava nav noslēgta vērtība, bet gan komplicēta atvērta sistēma, kura mainās
līdz ar sabiedrības attīstību. Savstarpējās attiecības ietekmē daudzi faktori- saskarsmes telpas
funkcionālais iekārtojums, dizains, krāsa, apgaismojums, kā arī telpas mikroklimats. No
daudzveidīgajiem arhitektūras veidojumiem tieši sabiedriskajai ēkai (mācību iestādes
interjeram) ir jāietver sevī vislielākais emocionālais lādiņš. Tas visnotaļ izskaidrojams ar to,
ka pēc pielietošanas rakstura sabiedriskās ēkas atšķiras no citām ar apmeklēšanas bieţumu un
funkcionalitāti. Mācību iestāde ir publiska telpa ar noteiktiem sociāliem uzstādījumiem –
mācīt, mācīties, apmainīties zināšanām, komunicēties savā starpā. Mācību iestādes interjera
vadošajām kvalitātēm jābūt ilgstošām, jāiekļauj sevī mainīgums un pats galvenais- jābūt
inovatīvām (Mācību iestādes interjera nozīme mūsdienu komunikācijā, 2010).
Pēc autores domām, izglītība ir viens no ilgākajiem un svarīgākajiem dzīves posmiem. Vide
kurā mēs atrodamies, ļoti būtiski ietekmē vairākus attīstošus faktorus. Lai mācību process
noritētu veiksmīgi, ir nepieciešama liela pacietība, koncentrēšanās spēja un enerģija, kur lielu
lomu spēlē telpa- telpas izkārtojums, krāsu enerģija, interjers un praktiskais risinājums.
Sigulda ir viena no tām pašvaldībām, kurā skolēnu skaita izmaiņas būtiski atšķiras no citviet
Latvijā vērojamām tendencēm. 2014./2015.mācību gads bija pirmais, kurš iezīmēja lūzuma
punktu skolēnu kopskaitā Siguldas novada skolās. Kopš 2013./2014.mācību gada, kad
skolēnu skaits bija vismazākais (1873 skolēni), tas ir palielinājies par 400 skolēniem. Būtiski,
ka stabilitāti parāda arī Allaţu pamatskola, tāpēc ir jāmotivē jaunieši ar jaunu dizainu, lai
Allaţu pamatskola nezaudētu savu pieprasījumu, nepieciešams atjaunot un modernizēt telpas,
nepieciešams izvērtēt problemātikas un izveidot inovatīvu dizainu. Jauniešiem vislabprātīgāk
patīk atrasties telpās, kuras ir plašas un interesantas, kurās ir daţāda veida nodarbes un
pētāmie objekti, lai tādā veidā sevi papildus izglītotu(Sigulda aizrauj, 2015).
Bakalaura darba mērķis: izpētīt un izstrādāt interjera risinājumu Allaţu pamatskolas aktu
zālei.
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Darba uzdevumi:
1. Literatūras avotu izpēte par Allaţu pamatskolu un Allaţu pagastu;
2. Literatūras izpēte par mācību iestādēm un aktu/demonstrāciju zālēm;
3. Problemātiku izpēte un ierosinājumu veikšana priekšlikumu izstrādei;
4. Objekta attīstības priekšlikuma vadlīnijas un vizuālo atspoguļojumu izstrādāšana;
5. Secinājumu un priekšlikumu sniegšana
Pētījuma objekts: Allaţu pamatskolas aktu zāle. Allaţu pamatskola atrodas Siguldas novadā,
Allaţos, Skolas ielā 5. Šobrīd Allaţu pamatskolas telpas un fasāde ir atjaunota ar pašvaldības
atbalstu. Nesen uzceltais sporta centrs un atjaunotais mājturības korpuss ir sācis sekmīgi savas
gaitas. Sākotnēji aktu zāles telpas bija izmantojamas sporta nodarbībām, bet tagad Allaţu aktu
zāle tiek izmantota visāda veida pasākumiem un nodarbībām. Visbieţāk tie ir deju kolektīva
mēģinājumi un sapulces skolotājiem un vadībai. Aktu zālē ir daudz problemātikas, kuras
nepieciešams risināt, lai atjaunotu interjeru un mācību iestādes skolēniem būtu patīkamāk
atrasties izremontētās un modernās telpās.
Pētījumā izmantotās metodes: Autore izmantoja vairākas pētījuma metodes. Kā informācijas
ievākšanas metodes tika izmantotas: Literatūras analīze, analogu pētīšana, konsultācijas pie
daţādu nozaru speciālistiem, aprakstošā metode, kā arī aptaujas metodes (intervijas un
anketēšanas metodes). Kā apstrādes metodes autore izmantoja: foto analīzi, fotofiksācijas,
apsekošanu dabā, modelēšana un sintēzes metodes.
Pētījuma ierobeţojumi: Griestu konstrukcijas un apdares materiālu, akustikas, skaņas
izolācijas, tualetes zonu, noliktavas un citu mācību telpu izstrādāšana. Problemātiski iegūt
pietiekami plašu informāciju no daţādu profesiju pārstāvjiem, ja neveic projekta īstenošanu ar
personīgajiem finansiālajiem līdzekļiem.
Analītiskā apskata daļā darba autore balstoties uz literatūras un citu informācijas avotu
analīzi, pamatojot pētījuma jautājumu aktualitāti, apskata daţādu autoru viedokļus par
analizējamo jautājumu, apraksta un salīdzina problēmas, risināšanas eksistējošās metodes.
Analītiskā apskata daļā pētījuma problemātikai autore ietvēra arī mērķauditorijas viedokļa
noskaidrošanu ar interviju un anketēšanas palīdzību, kā arī veica dizaina izpēti par trīs
analogiem mācību iestādēs, kas ir uzceltas no jauna vai rekonstruētas- Tārgales pamatskola,
Zemgales vidusskola un trešais analogu pētījums tika veikts par iestādi- ―Exupéry
International School‖. Universālais dizains. Autore izpētīja principa prasības un pieņemtos
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standartus publiskās telpās, kā arī aprakstīja veicamās darbības, lai atrisinātu Allaţu
pamatskolas aktu zāles Universālā dizaina nepietiekamību telpā.
Situācijas izpētes daļā darba autores mērķis ir pielietot teorētiskās zināšanas situācijas
novērtēšanai un problēmas konstatēšanai Allaţu pamatskolas aktu zālē. Tiek aprakstītas
trokšņa un noslogojuma telpas analīzes- veidotas balstoties pēc iegūtās informācijas, telpu
izkārtojuma, pārvietošanās un cilvēciskā faktora. Situācijas izpētes daļa ietver informāciju par
Allaţu pamatskolu, Allaţu pagastu un aktu zāli, kurai tiek izstrādāts projekts. Esošās
situācijas ilustrēšanai izmantojami raksturīgākie attēli- fotofiksācijas, skices, arhīvu materiāli,
shēmas un pielikumi.
Pētījuma rezultātu daļā darba autore praktiski pielieto analītiskā apskata sadaļā rakstītās
metodes, izpēta problemātikas un sniedz risinājumus ar atbilstošu piedāvājumu. Praktisko
daļu veido divas sadaļas: 1) Projekta koncepcijas apraksts- risinājuma pamatojums un
detalizētāks izklāsts- ideju, problemātiku, pasūtītāja vēlmju sarakstu un koncepcijas
pamatojumu. Pielietoto materiālu, krāsu, elementu, atsauces uz izmantotajiem normatīvajiem
dokumentiem. Projekta koncepcijas aprakstam pievieno grafisko materiālu, kurš saistīts ar
koncepcijas iztrādi- dizaina priekšlikuma vadlīnijas un vizuālie materiāli par dizaina
priekšlikuma attīstību- noskaņas planšetes, skices, krāsu un dizaina variantu meklējumi,
vizualizācijas u.c. projekta raksturojošie materiāli.

2) Projekta apraksts un grafiskā

informācija- īss projekta rasējums un tehniskās realizācijas apraksts- plānojums, izmantotie
materiāli un to izvēles pamatojums, mēbeles un gaismas ķermeņi, kā arī aprakstam ir
pievienoti grafiskie materiāli: rasējumi, shēmas un vizualizācijas.
Secinājumu un priekšlikumu daļā atspoguļo autora analītisko novērtējumu par pētījumā
iegūtajiem faktiem un konstatētām problēmām. Secinājumos ir precizēta konkrētā objekta
problemātika un specifika. Priekšlikumi ir balstīti tieši uz secinājumiem: ir definēta problēma,
konstatētas nepilnības vai fakti un piedāvāts konkrēts risinājums izvirzītajai problēmai.
Izmantotās literatūras un informācijas avotu sarakstā ir iekļauti vairāk kā 30 literatūras un citi
informācijas avoti, iekļauti ir arī vairāki avoti svešvalodā.
Pētnieciskā darba izstrādes periods un pētījumā izmantoto datu laika periods:
Pētījums veikts no 2018. gada septembra līdz 2018. gada decembrim. Izmantoto datu laika
periods. 20 gs-2018 gads.
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1. ANALĪTISKAIS APSKATS
1.1.Mācību iestādes un aktu zāles interjera dizains
Telpas veidošanas māksla ir cilvēka celtnieciskās darbības augtākā pakāpe, joma, kurā
tehniskā precizitāte organiski apvienojas ar mākslai raksturīgo fantāziju un radošo darbību,
kas ir cieši saistīti ar iztēli, apkārtējās vides radikālu pārveidošanu vai jaunas, tā saucamās
„otrās‖ dabas sintēzi, filozofijas sistēma, kas, smeldamās vielu telpiskās vides un sabiedrības
kontaktu izpētē, spēj uzburt un pamatot mūsdienu pasaules telpiski strukturālu modeli, avotu,
no kura aizsākumu gūst daudzas jaunās mākslu nozares un kas savukārt izjūt nepārtrauktu šo
nozaru rosināto ideju un formu ietekmi. Runājot par mācību iestādes interjeru, tam jāapvieno
visas iepriekš minētās kvalitatīvās īpašības, lai darbinieki, pedagogi, audzēkņi u.c. personas
varētu komfortabli un kvalitatīvi komunicēties un strādāt. Šajā sakarā nozīmīga loma ir
mācību iestādes interjerā izmantotajiem materiāliem (Mācību iestādes interjera nozīme
mūsdienu komunikācijā, 2010).
Mācību iestādes interjera vadošajām kvalitātēm jābūt ar divējādu dabu: pirmkārt, tām jābūt
ilgstošām, otrkārt, tām jāiekļauj sevī mainīgums. Interjers ir vērtību mājoklis, un līdz ar to tam
nav jābūt mūţīgam kā vērtībām, bet ir jābūt mainīgam kā sabiedrībai. Iekštelpa kļuvusi par
ļoti nozīmīgu mūsu fiziskās, garīgās un sociālās dzīves sastāvdaļu. Apkārtne ietekmē mūsu
garastāvokli, darbspējas, veselību, ļauj justies komfortabli vai arī nomāc, kaitina, traucē
koncentrēties. Runājot par mācību iestādes interjeru, tam jāapvieno visas iepriekš minētās
kvalitatīvās īpašības, lai darbinieki, pedagogi, audzēkņi u.c. personas varētu komfortabli un
kvalitatīvi komunicēties un strādāt. Šajā sakarā nozīmīga loma ir mācību iestādes (Mācību
iestādes interjera nozīme mūsdienu komunikācijā, 2010).
Projekta mērķis ir nodrošināt un paplašināt pagasta sabiedrisko aktivitāšu iespējas visām
paaudzēm, turpinot pamatskolas aktu zāles atjaunošanu, materiālās bāzes pilnveidi. Jaunais
mācību iestādes interjera projekts nodrošina funkcionālu, ērtu, viegli transformējamu,
ergonomisku un drošu vidi. Interjera dizaina koncepcija balstīta uz modes un interjera
mijiedarbību , ieviešot raksturīgākās pazīmes telpu dizainā (Interjera dizaina pērles Latvijā un
pasaules modes tendences, 2017).
‗‘Telpas, kurās noris mācību process un citas aktivitātes, ir būtiska izglītības sastāvdaļa, jo
tās spēj ietekmēt studiju norisi, piemēram, ar veiksmīgi izstrādātu mācību telpu dizainu un
iekārtojumu var radīt nepieciešamo noskaņu, kas palīdzētu koncentrēties, vai arī stimulētu
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radošu darbību un pašmācību. Telpa attīsta cilvēku zinātkāri un aicina meklēt un atklāt savu
individuālo pieeju gan zinātnei, gan mākslai " (Gerhard Jäger, 13 lpp, 2015).
Materiāli šim procesam ir it kā pakārtoti, jo tos neuztver kā patstāvīgu veselumu. Jebkurā
telpā parasti tiek pielietoti daţādi materiāli, to faktūras, tekstūras, krāsas, kas vizuāli tos liek
uztvert kā atsevišķas sastāvdaļas. Interjeram nenoliedzami ir nozīmīga loma komunikācijā.
Interjers sastāv no tajā pielietotajiem materiāliem, krāsām, apgaismojuma u.c. detaļām, kas
daţādās kombinācijās iedarbojas uz cilvēku. Telpas radītie signāli ir demokratizējušies, tie
pielāgojas mūsdienu prasībām visu veidot universālu un ērti lietojamu, bet tas, savukārt,
traucē cilvēka uzvedības normu atspoguļojumu konkrētā vidē (Mācību iestādes interjera
nozīme mūsdienu komunikācijā, 2010).

1.att. Allaţu pamatskolas fasāde (Avots: Autores apkopojums)

Daţādu autoru domas liek domāt, ka mācību iestādes arvien vairāk veic rekonstrukcijas,
uzlabojumus un izstrādā jaunus projektus attiecībā uz telpām, kurās notiek visaktīvākā
darbība, tādas kā gaiteņi, aktu zāles, garderobes u.c. telpas. Daudzas mācību iestādes pēc
statistikas

datiem

apvienojušās,

lai

nezaudētu

savu

statusu

un

pilnveidotos

ar

jaunuzņemtajiem skolēniem. Skolās, kurās vēl nav veikti uzlabojumi, ir vērts pieteikties uz
pilsētas pašvaldības finansējumu, lai to īstenotu.
Allaţu pamatskolas aktu zālē sākotnēji atbalsta finanses priekš telpu un ēkas rekonstrukcijas
piešķīra pilsētas pašvaldība. Autores projektam finanses pāri nepalika, tāpēc nācās veikt
literatūras pētījumu par individuālajiem atbalstītājiem, sponsoriem un atbalstu fondiem. Lai
piesaistītu individuālos atbalstītājus ir nepieciešams projekts un labs iemesls, lai tas izdotos,
protams, otrs variants ir paša sponsora iesaistīšanās konkrētajā objektā. Vislabāk tie ir cilvēki,
kas absolvējuši Allaţu pamatskolu, kas ir šī pagasta iedzīvotāji vai tam ir kāda veida vēsture
ar šo mācību iestādi. Aktu zāles nosaukumu ir iespējams pārveidot, tur iesaistot atbalstītāja
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iniciāļus vai citas piederības zīmes. Finansiāls atbalsts mācību iestādēm ir svarīgs, jo tādā
veidā ir iespēja attīstīt skolēnu domāšanu, nodarbības u.c. aktivitātes jaunās, skaistās un
modernās telpās.
1.2.Analogu izpēte
Autore veica analogu pētījumu starp trīs mācību iestādēm. Divās no tām veica rekonstrukcijas
darbus un ir uzlabots aktu zāles interjers, bet trešā pamatskola ir jaunbūve- pielietotas jaunas
tehnoloģijas, piesaistīti dizaineru pakalpojumi kā arī ievērotas standarta prasības veidojot
interjera dizaina piedāvājumu. Pirmā skola ko autore izpētīja bija Zemgales vidusskola,
Tukums, Slampe. 19. jūnijā ekspluatācijā tika nodota Zemgales vidusskolas aktu zāle Tukuma
novada Slampes pagastā. Zemgales vidusskolas aktu zāle ir rekonstruēta par Tukuma novada
pašvaldības budţeta līdzekļiem un tā ir kļuvusi par vienu no skaistākajām un akustiski
skanīgākajām zālēm Tukuma novadā.

2.att. Zemgales vidusskolas aktu zāle pirms rekonstrukcijas (Avots: Allaţu pamatskola, 2010)
Patlaban Slampes pagasts iezīmējas kā Tukuma novada kultūras centrs, kurā atrodas Slampes
Kultūras pils ar ērti pieejamu, akustisku un labi pārredzamu skatītāju zāli, kas ir pielāgojama
daţādu pasākumu norisei un pēc rekonstrukcijas arī Zemgales vidusskolas aktu zālei ir
izveidots skaists, košs interjers un lieliska akustika (Tukuma laiks, 2015).

3. att. Zemgales vidusskola pēc rekonstrukcijas (Avots: Tukuma laiks, 2015)
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Zāli būs iespējams pielāgot daţādu pasākumu rīkošanai. Zemgales vidusskolas zālē tika
izbūvēta jauna skatuve, izveidota akustiskā apdare, griesti, un ieklāta ozolkoka parketa grīda.
Tā ir piemērota piekļūšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izveidots jauns interjers ar
krēsliem un gaismām, ierīkota ventilācijas sistēma un elektrība, izremontētas palīgtelpas pie
aktu zāles un uzstādītas uguns drošas durvis. Ēkas ārpusē izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un
uzstādītas lietusūdens novadīšanas sistēmas. Rekonstrukcijas laikā skolas darbs netika
pārtraukts. 2013.gadā Tukuma novada Dome izsludināja iepirkumu par tehniskā projekta
izstrādi Zemgales vidusskolas aktu zāles rekonstrukcijai (Tukuma laiks, 2015).
Otrs analogu pētījums tika veikts Tārgales pamatskolā, Ventspils rajonā. Zālē uzstādītas
romiešu ţalūzijas, iegādāts projektors un projektora ekrāns ar tālvadības pulti, skatuvei ir
auduma aizkari ar elektrisku atvēršanas un aizvēršanas mehānismu, zālē novietoti 200 jauni
skatītāju krēsli, nopirkti arī ugunsdzēšamie aparāti. Ventspils novada pašvaldība objekta
pārbūvi finansēja un šim nolūkam izmantots Tārgales pamatskolas aktu zālē atjaunota sienu,
griestu un grīdas apdare, nojaukta skatuve un uzbūvēta jauna, kino rādīšanas telpu vietā
ierīkots balkons, nomainītas durvis. Veikti arī

elektromontāţas, apkures un ventilācijas

sistēmas montāţas darbi, ierīkoti vājstrāvas tīkli (Tārgales pamatskolā pārbūvēta aktu zāle,
2017).

4.att. Tārgales aktu zāle pēc renovācijas (Avots: Tārgales pamatskolā pārbūvēta aktu zāle,
2017)

Pamatskolas direktore Ilze Judzika atgādina, ka Tārgalē nav kultūras nama, tādēļ mācību
iestāde pilda ne tikai skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, bet arī kultūras nama funkcijas:
"Šeit notiek Mūzikas skolas, Bērnu un jauniešu sporta skolas nodarbības un Bērnu un jauniešu
centra dalībnieku tikšanās. Tādēļ jo vairāk skola priecājas, ka pašvaldība atrada līdzekļus
skolas aktu zāles pārbūvei, jo tā nebija remontēta kopš ēkas uzcelšanas, tātad 30 gadus. Bija
nepieciešama plašāka skatuve. Skolā darbojas tautas deju kolektīvs "Dore", mūsdienu deju
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grupas, teātra pulciņš, bet līdz šim skolēni uzstājās zālē, jo skatuve tam bija pārāk maza un
šaura. Tagad skola ieguvai plašu skatuvi. Skaņas kvalitāti uzlabo apdarē izmantotie akustiskie
paneļi. Lai saglabātu skatītāju vietu skaitu, izbūvēts balkons. Zāle kļuvusi moderna, gaiša un
mājīga" (Ventspils novads, 2017).

5.att. Aktu zāles krēslu izvietojums (Avots: Tārgales pamatskolā pārbūvēta aktu zāle, 2017)

Trešais analogu pētījums tika veikts par iestādi- ―Exupéry International School‖. Jauna
mācību iestāde - privātskola. Jaunā iela 8, Pinķi. Projekta ietvaros uzbūvētas divu stāvu
privātskolas un bērnudārza ēkas, kuras savienotas ar kopēju slēgtu gaiteni. Vienā no ēkām
izbūvēta sporta zāle un aktu zāle, bet otrā ēkā ir

apļveida būve, kur pirmajā stāvā ir

bērnudārza telpas, bet otrajā – skolas telpas. Apļveida būves vidū izveidots iekšpagalms
bērnudārza vajadzībām (Latvijā durvis vērs pirmā četru valodu apmācību privātskola, 2016).

6.att. Aktu zāle privātajā skolā ―Exupéry International School‖ (Avots: Latvijā durvis vērs
pirmā četru valodu apmācību privātskola, 2016)
Juris Lasis, 8AM arhitekts: ―Šis projekts ir katra arhitekta sapnis, kad 6000m2 ir radīti bērnu
ērtībām, priekam un šis ir projekts, kad uz arhitektūru jāskatās nedaudz plašāk, kā tikai ēku‘‘.
Skolas būvniecībā tika investēti 11 milj. eiro, izveidojot to par četru valodu apmācības
izglītības iestādi, kas bērniem piedāvā mācības, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas
apmācības metodiku. Individuāla apmācību programma, kas pielāgota katra bērna spējām.
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Bērniem pieejamas divpadsmit pamatmācību telpas, piecas valodu apguves telpas, divas
datortelpas, sporta un aktu zāle, kā arī mākslas un mūzikas apguves telpa (Latvijā durvis vērs
pirmā četru valodu apmācību privātskola, 16-17 lpp, 2016).

7.att. Ieejas zonas telpas jaunajā privātskolā ―Exupéry International School‖ (Avots: Latvijā
durvis vērs pirmā četru valodu apmācību privātskola, 2016)
Lai bērniem, skolotājiem un apmeklētājiem aizrautos elpa ieraugot aktu zāles jauno dizaina
piedāvājumu, nepieciešams moderns interjers, labas tehnoloģijas un funkcionāls dizains.
Skolēni aug ļoti ātri, tāpat kā mūsdienu tehnoloģijas, tāpēc nepieciešams ieviest jaunu
konceptu visā telpā. Autore izstrādājot nākotnes vīziju Allaţu pamatskolas aktu zāles
risinājumam, ņēma vērā svarīgus aspektus, tādus kā pasūtītāju vēlmes: krāsas, tematiku,
apgaismojumu, dienas gaismu, krēslu novietojumu, grīdas uzlabošanu u.c. svarīgas detaļas.
Autore paralēli izstrādājot dizainu konsultējās ar programmētāju, scenogrāfu, gaismotāju,
arhitektu un daţādiem pārdevējiem par vispārējiem jautājumiem sakarā ar telpu, telpas
izmēriem, variēšanu, krāsām, materiāliem un objektu iegūšanu- to lietošanu. Autorei bija
nepieciešams veikt foto fiksācijas, lai jebkurā brīdī spētu atkārtoti aplūkot telpas sākotnējo
izskatu, intervēšanu un anketēšanu, lai uzzinātu cilvēku vēlmes un idejas par aktu zāles jauno
iekārtojumu (sk. 9. pielikumu). Literatūras pētīšana: lai noskaidrotu Allaţu pamatskolas
vēsturi, simboliku, tradīcijas u.c. paradumus, kā arī citas metodes, lai apkopotu nepieciešamo
informāciju.
Pasaulē publiskām telpām piedāvā daţāda veida risinājumus, tas atkarīgs no valsts
pieņemtajiem standartiem un noteikumiem. Autore veica analītisku izpēti par Apvienotās
karalistes/ Anglijas demonstrāciju zāles iekārtojumu.
Anglija: Derngate, Northampton 1984 gads. Music&Dance&Drama Performance stage –
sēdvietu skaits 1472 vietas. Arhitekti: Renton Howard, Wood Levins. Iekštelpu risinājums
piedāvā vienotu, elastīgu auditoriju, nevis vienotu mērķu ēku kompleksu. Elastīgums balstās
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uz mobilo daļu kompleksu, ko var apvienot veidojot daţādas konfigurācijas. Ēka pieder
vietējai pašvaldībai- daudzfunkcionāls teātris , kas ietver sevī dramaturgu uzņēmumus,
pasākumus un arī dzīvojamo ēku kompleksus. Galvenais punkts sabiedrībai ir ieejas mezgls
un gaiteņi nakts gaismā. Pielāgojama auditorijas vieta ar mazu kiosku un pārvietojamām
sēdvietām- iespēja konfigurēt banketos, sporta spēlēs un priekš sociālo aktivitāšu telpām.
Galerijas plānā atrodams: 1. stāvā ir fojē, 2. auditorija, 3.ģērbtuves, 4. karaliskais teātris
(Buildings for the Performing Arts. A Design and Development Guide, 2010).

8.att. Derngate, Northampton.Performance stage (Avots: Music&Dance&Drama, 1984)
Vēl viena ēka Anglijā: Barton Hall, Horndean Community School, Hampshire 1993 gads.
Kopienas skola- vienkārša un efektīva daudznozaru zāle. Dienas gaismu papildina ar
modernizētajām ţalūzijām, kas noder drāmām, koncertiem, programmu lietošanai, skolas
vajadzību gadījumā- eksāmenos, dejās un nodarbībās. Ēkās notiek dabīgā un vietējā
vēdināšana. Moderns interjers, kas balstīts uz jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām.
(Buildings for the Performing Arts. A Design and Development Guide, 2010).

9.att. Barton Hall, Horndean Community School (Avots: Hampshire, 2011)
Kas nepieciešams sakārtotai aktu zālei, lai veiksmīgi norisinātos uzstāšanās? Pop/ Rock
koncertos- stāvvietu promenādes veikums, kabarē izkārtojums, ventilācija, apgaismojums,
skaņas aprīkojums, ugunsdrošība, konstrukcija, griestu zona, sēdvietu skaits, vienota
raţošanas veida vienveidīga forma ar daudzveidīgu elastību: daţādi raţošanas veidi un
auditorijas raksturs. Platforma/ scenogrāfija: daudzfunkcionāla kosmosa platforma: orķestra
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un kora mūzikas skatuves formāts. Auditorijas dizains: skaļuma un redzes ierobeţojumi;
auditorijas akustika, skaņas izolācija un trokšņa kontrole, izvairīšanās no daudzpakāpju
posmiem. Platformas izvēle ir atkarīga no skaņas ierobeţojumiem, skaņas prasību kvalitātes.
Auditorijas formas un izmēri: cik lielā mērā auditorija ieskauj platformas/pakāpes sēdvietu
skaitu; sēdvietu balkonu skaits un dziļums; koncertiem- garuma attiecība pret platumu un
augstumu līdz platumam; operas dejām un mūzikliem- orķestra ‗‘bedre‘‘ , atrašanās vieta,
veiktspējas apgaismojuma un skaņas aprīkojuma atrašanās vieta un apgaismes tilti
(Masterpieces. Performance Architecture+ Design, 2011).
Par mūziku. Mērķis ir līdzsvarot avotus, novēršot traucējumus un izplatot skaņu vienmērīgi
visā auditorijā. Sēdekļa dizains, kas ietekmē skaņu atskaņošanas laiku. Lai pārbaudītu
auditorijas formu pret konstrukcijas apvērsumiem, var būt vajadzīgs modelis vai
datorsimulācija: jo jūtīgāka ir akustiskā veiktspēja, piemēram, opera vai klasiskā mūzika, jo
lielāka vajadzība pēc simulācijas kā daļu no projektēšanas procesa. Auditorija klasiskajā
mūzikā var iekļaut iespēju mainīt telpas akustisko raksturu saskaņā ar veikto mūziku
(Masterpieces. Performance Architecture+ Design, 2011).
Apgaismojums. Apgaismojums auditorijā ietver sekojošo: Performances apgaismes pozīcijas
auditorijā pie griestiem, sānu un aizmugures sienām, balkonu fasādēm un zemā līmenī
sēdvietām; apgaismojuma virziens ir uz platformu/ stadiju ar dzidru ievirzīšanu; katram
stāvoklim ir nepieciešama ērta pieeja, lai tehniķi varētu mainīt un pielāgot ar apgaismojumu
tiltiem griestu līmeni un kāpnēm pie sienas vietām (Masterpieces. Performance Architecture+
Design, 2011).
1.3.Universālais dizains
Universālais dizains Latvijā ir jauns jēdziens, kas tikai pamazām iegūst popularitāti. Ar to
saprotam pieejamas, drošas un humānas vides veidošanu, kurā komfortabli jūtas ikviens
cilvēks, neskatoties uz iespējamām uztveres vai veselības problēmām (Vides pieejamībaUniversālais dizains, 2009).
Universālais dizains ir jauns domāšanas virziens, kas nosaka, ka pati galvenā vērtība
sabiedrībā ir cilvēks, un tikai cilvēka ērtības un drošība ir galvenie humānas vides veidošanas
kritēriji. Universālais dizains nenosaka īpašas prasības kādai konkrētai sociālai grupai, bet
padara ikvienu pakalpojumu, ikvienu infrastruktūru, kā arī vidi pieejamu ikvienam
sabiedrības loceklim. Publisku pasākumu telpās vismaz 3 % vietu no kopējā vietu skaita
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pielāgo personām ar kustību traucējumiem, tāpēc iekļūšanai telpā un telpas interjeram jābūt
pielāgotam (Vides pieejamība- Universālais dizains,2009).
Allaţu pamatskolas ēkas ārpusē ir izveidotas tikai gājēju trepes, kas liedz cilvēkiem
ratiņkrēslā iebraukt pamatskolas iestādē. Universālais dizains pieprasa izveidot uzbrauktuvi.
Uzbrauktuves tiek izmantotas vietās, kur ir jāsavieno daţādi līmeņi. Pastāvīgai lietošanai ir
lietojamas tikai stacionārās un mobilās uzbrauktuves. Autore Allaţu pamatskolai izvēlējās
pielietot mobilās uzbrauktuves veidu- pandusu.

10.att. Allaţu pamatskolas ieejas zona (Avots: Autores apkopojums)
Ārējās un iekštelpu uzbrauktuvju kāpums gājēju ceļos nedrīkst pārsniegt 1:20 (5%).
Minimālais uzbrauktuves platums ir 1,2 m. Uzbrauktuvi aprīko ar apmalēm visā tās garumā
vismaz 0,10 m augstumā. Uzbrauktuvei abās pusēs paredz margas divos līmeņos ar augstumu
0,70 m un 0,90 m no grīdas līmeņa. Uzbrauktuvju virsmas segumam jābūt no cieta, neslīdoša
materiāla. Tādm jābūt arī pēc mitrās uzkopšanas (Vides pieejamība- Universālais
dizains,2009).

11.att. Uzbrauktuves cilvēkam ratiņkrēslā- Universālais dizains apakšas (Avots: Vides
pieejamība- Universālais dizains, 2009).
Liftus un pacēlājus izmanto gadījumos, ja ir jāsavieno stāvi vai arī ir līmeņa atšķirības, kurās
uzbūvēt uzbrauktuvi nav tehniski iespējams. Ir pieejami vairāki pacēlāju veidi, bet autore
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pacēlāja veidu izvēlējās ņemot vērā šādus kritērijus: Augstums; publiski lietojams vai
noteiktai personu grupai; lietošanas intensitāte; apkalpojošais personāls; celtspēja. Lai nokļūtu
aktu zāles otrajā stāvā, autore rada risinājumu izmantot kāpņu pacēlāju (Vides pieejamībaUniversālais dizains,2009).

12.att. Kāpņu pacēlājs- Universālais dizains apakšas (Avots: Vides pieejamība- Universālais
dizains, 2009)
Kāpņu pacēlājs: jo tas atstāj kopējo ēkas iespaidu neskartu; platforma nav šaurāka par 1,10 m
un īsāka par 140 m, celtspēja – ne mazāka par 230 kg; pacēlājam ir maza maliņa
(uzbrauktuvīte), lai uz tās varētu uzbraukt ar riteņkrēslu; pacēlājam ir margas, lai kustības
laikā būtu iespēja pieturēties; pirms uzbraukšanas un pēc nobraukšanas no pacēlāja
manevrēšanas vieta ir 1,50 m diametrā, lai riteņkrēslā sēdošais cilvēks nepieciešamības
gadījumā varētu apgriezties pa 180 grādiem; pacēlāja augšpusē un apakšpusē uz grīdas ir
reljefa josla (Vides pieejamība- Universālais dizains,2009).
Allaţu aktu zāles ieejas zonā, atverot ieejas durvis ir slieksnis, kurš ir 500 cm augsts un 250
cm plats. Lai cilvēki ar ratiņkrēsliem nokļūtu aktu zāles telpās, slieksni nepieciešams apbūvēt
ar papildinājumiem abās pusēs. Savienojošie elementi ir no koka materiāla, lai tie būtu stabili
un droši, kā arī pietiekami lēzeni, lai bez cilvēku palīdzības un margām apmeklētājs varētu
pārbraukt šo elementu.

13.att. Savienojošais elements slieksnim (Avots: Autores apkopojums)
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Galvenās ieejas kāpnēs nav iespējas izbūvēt pacēlāju kāpņu kvalitātes dēļ kā arī tās ir vairāk
noslogotas ar cilvēku plūsmu. Pacēlāja vieta atvieglo arī ātrāku tikšanu aktu zālē (sk. 1.
pielikumu). Gan ieejas mezgla, gan pārējām telpas trepēm nepieciešams iezīmēt to sākumu un
beigas ar spilgtas krāsas līniju. Spēkā esošā likumdošana (Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves") attiecībā uz pakāpienu marķēšanu nosaka
sekojošo: Punkts 52.5.: līmeņu maiņu pandusa sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un
pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu vai uz gaiša fona – tumšu) ne
mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu vai pandusa platumā (Vides pieejamības
nodrošināšana, 2013). Tualetes risinājumam autore ir iezīmējusi shēmā kā un kur var nokļūt
cilvēki ratiņkrēslā, lai tiem nav nepieciešama palīdzība no malas, jebkāda veida sareţģījumi
vai nepiemēroti durvju izmēri (sk. 6. pielikumu).

14.att. Kāpņu marķēšana (Avots: Vides pieejamības nodrošināšana, 2013)
Lai nokļūtu droši aktu zālē kura atrodas otrajā stāvā ir svarīgi nodrošināt drošas kāpnes visiem
lietotājiem, jo īpaši tiem, kuriem ir redzes traucējumi un mobilitātes problēmas. Pakāpienu
skaits vienā kāpņu laidā nedrīkst būt mazāks par trim un lielāks par 18, un vienā kāpņu laidā
nedrīkst būt daţāda augstuma pakāpieni. Pakāpiena augstums ir no 12 līdz 18 cm. Pakāpiena
platuma un divu augstumu summai jābūt no 60 līdz 63 cm. Vēlams ar kontrastējošu joslu
apzīmēt ne tikai pirmo un pēdējo pakāpienu, bet katru pakāpienu. (Vides pieejamībaUniversālais dizains,2009).

15.att. Kāpnes- Universālais dizains (Avots: Vides pieejamība- Universālais dizains, 2009)
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Pandusi. Ārējās uzbrauktuves, iekštelpu, kā arī viesnīcu un sanatoriju numuros, pandusu
kāpums gājēju ceļos nedrīkst pārsniegt 1:20 (5 %). Minimālais pandusa (uzbrauktuves)
platums ir 1,2 m. Pandusu (uzbrauktuvi) aprīko ar apmalēm visā to garumā vismaz 0,10 m
augstumā. Pandusam (uzbrauktuvei) abās pusēs paredz margas divos līmeņos ar augstumu
0,70 m un 0,90 m no grīdas līmeņa. Pāreju konstrukciju ugunsizturība starp publiskām būvēm
nedrīkst būt zemāka par pamatbūves konstrukciju ugunsizturību (Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves", 2018).

16.att. Panduss publiskās telpās (Avots: Vides pieejamība, 2012)
Margas jābūvē abās kāpņu pusēs un jāturpina arī starplaukumos. Tas ļaus cilvēkam, kuram
nepieciešama atpūta, pieturēties. Kāpņu margu diametram jābūt no 0,30 līdz 0,45 m, lai
cilvēks viegli var aptvert ar roku. Margas vēlams izvietot divos līmeņos no zemes, 0,70 un
0,90 m augstumā, tām jāizvēlas kontrastējoša krāsa (Vides pieejamība- Universālais
dizains,2009).

17.att. Margas- Universālais dizains (Avots: Vides pieejamība- Universālais dizains, 2009)
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Pielāgotās sēdvietas (ja cilvēks vēlas pārsēsties fiksētā krēslā) nedrīkst izvietot rindas vidū, lai
netraucētu pārējo skatītāju pārvietošanos: sēdvietām jābūt aprīkotām ar paceļamiem roku
balstiem; sēdvietām jāatrodas tuvumā vietai, kur var novietot palīglīdzekli, tajā pašā zāles
līmenī; pielāgotām sēdvietām jābūt ar platāku vietu kājām, kas atvieglo sēdēšanu cilvēkiem
īslaicīgiem kustību traucējumiem (Vides pieejamība- Universālais dizains,2009).

18.att. Sēdvietas aktu zāles izkārtojumā- Universālais dizains (Avots: Vides pieejamībaUniversālais dizains, 2009)
Stiklotās norobeţojošās konstrukcijas (piemēram, stikla sienas, durvis) projektē vizuāli viegli
pamanāmas, tām nodrošina kontrastējošu marķējumu 0,10 m platā joslā visā stiklotās
norobeţojošās konstrukcijas platumā trīs augstumos no grīdas līmeņa – 1,60 m, 1,40 m un
0,35 m. Bērnu iestādēs un iestādēs personām ar garīga rakstura traucējumiem pie stiklotajām
norobeţojošajām konstrukcijām ierīko aizsargreţģi līdz 1,2 m augstumam no grīdas līmeņa
vai izmanto citu risinājumu, lai novērstu iespēju gūt traumas. Apgaismojumu var izmantot, lai
akcentētu interjera krāsu, toni un faktūru, kā arī, lai atvieglotu orientāciju. Apgaismojums
nedrīkst izraisīt atspulgus vai radīt pārmērīgus kontrastus. Skaņas var izmantot kā orientācijas
norādi, kas palīdz pārvietoties telpā cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ja daţādās telpās tiek
izmantotas daţādas skaņas. Labi izstrādāta akustiskā vide ir ikvienas publiskās telpas
priekšrocība (Vides pieejamība- Universālais dizains,2009).
Visa veida publiskās būvēs grīdām ir jābūt no neslīdoša un gaismu neatstarojoša materiāla.
Grīdas paklājiem ir jābūt nostiprinātiem tā, lai to malas nerada ieloces un slīdēšanu. Lielās
sabiedriskās ēkās (lielveikalos, sporta centros, koncertzālēs u. tml.) uz galvenajiem ceļiem
vēlams izvietot krāsu orientierus un vadulas. Krāsu shēmas ir jāveido ar izteiktu krāsu
kontrastu, lai palīdzētu atšķirt objektu robeţas, nošķirtu objektus no fona, tā uzlabojot telpisko
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orientāciju. Krāsu vai tās toņus izmanto, lai vizuāli noteiktu telpas robeţas (sienas, grīdas
robeţa). Lai palīdzētu veidot ceļus, var izmantot spilgtu krāsu un/vai ļoti kontrastējošu joslu.
Lai visiem apmeklētājiem būtu pieejamas visas avārijas izejas, jābūt vienādām pieejamības
prasībām. Durvīm un maršrutiem jābūt marķētiem tā, lai būtu saprotams visiem
apmeklētājiem, tostarp tiem, kuriem var būt grūtības ar lasītprasmi, piemēram, bērniem vai
citā valodā runājošām personām. Personām ar redzes traucējumiem un neredzīgiem cilvēkiem
būs nepieciešama palīdzība, lai ātri atrastu izeju, un šajā gadījumā var palīdzēt audio zīmes.
Ugunsgrēka gadījumā, kad nedrīkst izmantot liftu, ―drošības vietās‖ priekšrocība tiem, kam ir
grūtības pārvietoties pa kāpnēm (Vides pieejamība- Universālais dizains,2009).
Lai cilvēki ar redzes traucējumiem labāk, ērtāk un drošāk varētu orientēties, pārvietoties
iekšējā un ārējā vidē, grīdās, ietvēs un celiņos, tiek izveidotas vadlīniju sistēmas (Vides
pieejamība- Universālais dizains,2009).
Pārvietošanās līmeņu sistēmas:


Marga, kura ir 0,90 m augstumā no ietves vai grīdas līmeņa, kas ir veidota no metāla,
koka vai cita materiāla;



Metāla vadlīnija grīdā – 0,5 cm augstumā, 1 cm platumā;



Kontrastējoši materiāli ar atšķirīgu reljefa struktūru – ārējā vidē (piemēram: bruģakmeni
un laukakmeni);



Ar tādiem kontrastējošiem materiāliem – iekšējā vidē (piemēram: linolejs un paklājs);



Padziļinājums uz iekšu – iekšējā, ārējā vidē (piemēram: bruģakmenī, flīzēs, kokā).



Ar paaugstinājumu uz augšu – iekšējā vidē (piemēram: plastmasa izstrādājums, kas tiek
līmēts uz grīdas)

Universālā dizaina principi ir plašāki nekā barjeru brīvais dizains, jo ietver taisnīgumu,
elastību, vienkārši un intuitīvi, viegli uztverami, toleranci pret kļūdu, mazu fizisko piepūli,
izmēriem un telpu pieejā un lietošanā (Vides pieejamība, 2016).
Arvien bieţāk ir dzirdams pieprasījums no jaunajiem klientiem kā arī prasība no pašiem
arhitektiem un būvniekiem par to, lai tiktu ievērotas Universālā dizaina standarta prasības. Arī
dzīvojamo māju kvartālos un jaunbūvēs šis likums ir stingrs un noteikts, jo to neievērojot,
projekts netiek nodots ekspluatācijā. Ir jāizpilda pat vismazākās prasības sākot ar iekļūšanu
telpās no ārpuses līdz katram slieksnim kurš atradīsies par augstu, lai cilvēks ratiņkrēslā to
varētu bez problēmām šķērsot.

23

2. SITUĀCIJAS IZPĒTE
2.1. Allaţu pagasta un Allaţu pamatskolas raksturojums
Allaţi ir ciems Siguldas novada Allaţu pagastā. Pagasta centrs izvietojies Tumšupes kreisajā
krastā 11,5 km no novada centra Siguldas un 59 km no Rīgas. Allaţu ģerbonis škelts no
kreisās ar viļnotu griezumu: zelts un zalš. 1. - ķimenes ziedkopa dabiskās krāsās, 2.- zelta
dzirnakmens (Allaţi, 2002).

19.att. Allaţu ģērbonis (Avots: Allaţi, 2002)

Allaţu pamatskola ir izglītības iestāde, kas atrodas Allaţos, Siguldas novadā. Allaţu
pamatskola atrodas apmēram 700 metru attālumā no Allaţu centra, no kura līdz skolai ved
2001. gadā izbūvētais gājēju ceļš. Allaţu pamatskolā tiek realizētas četras izglītības
programmas — pirmsskolas izglītības programma, pamatizglītības programma, speciālās
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Pamatskolas
aktivitātes ir daudz un daţādas, kas skolas ikdienu padara interesantāku un radošāku. Skolā ir
iespējams apmeklēt daţādus projektus- ‗‘Vasaras skoliņa bērniem‘‘, Sorosa fonda finansētā
projekta ‗‘Nāc līdzi, darīsim kopā‘‘ noslēguma konference, Allaţu pamatskolas projekts
‗‘Nāc līdzi, darīsim kopā!‘‘, visāda veida radošās darbnīcas- ‗‘Uzšuj brunci‘‘ un ‗‘Lakatu
darināšanas darbnīca‗‘. Iespēja apgūt ziepju darināšanas prasmes, dārzu un ainavu
iekārtošanas pamatus, „ Ideju tirgus‖ diena, kā arī tiek atzīmētas visas svētku, ģimenes un
atceres dienas: Pēdējais skolas zvans 9.klasei, Mātes dienas koncerts, Baltā galdauta svētki,
Zinātkāres diena ar ZINOO, Pūšamo instrumentu meistarklase, Patriotisko dziesmu konkurss,
Skolotāju diena, Miķeļdienas tirgus, Apjoz Allaţus, Lielā talka, Augstāk par zemi, Militāri
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patriotiskā spēle, Patriotisko dziesmu konkurss, Valodu diena, Vakarēšana kopā ar vecākiemvecvecākiem, Valsts policijas preventīvais pasākums, Apmācības pirmās palīdzības sniegšanā
ekstremālās situācijās, Miķeļdiena, Skolas futbola turnīrs, Skolotāju diena, Stikla pūtēji
viesos, Novada skolu rudens spēles u.c (Skolas atbalsta biedrība, 2013).
Arī skolēnu vecākiem ir paredzēti daţi pasākumi- Pirmklasnieku atvērto durvju diena
vecākiem, pārrunas ar topošo pirmklasnieku vecākiem, aicinājums uz vecāku dienu , vecāku
sporta diena, vecāku volejbola turnīrs, lekcijas, Ziemassvētku ieskaņas pasākumi un tml
(Skolas atbalsta biedrība, 2013).

20.att. Allaţu pamatskola (Avots: Autores apkopojums)
Skolas vēsture. Ziņas par Allaţu skolu vēsturi meklējamas jau 18.gs. (1767.-1768.) 1926.gadā
par allaţnieku ziedojumiem tiek uzbūvēta skolas ēka, kura tolaik bija viena no lielākajām
lauku skolām Latvijā, jau pēc 2 gadiem uzceļ internāta ēku. No 1991.gada 25.septembra
skolu finansiāli uztur Allaţu pagasta pašvaldība. 1992.gada 15.maija naktī vecā skolas ēka
nodeg līdz pamatiem. 1994.gada 1.septembrī tiek atklāta jaunās skolas 1. kārta, kurā bija tikai
klašu telpas, mācību kabineti, bet nebija sporta zāles un ēdināšanas bloka. Kabineti un klašu
telpas iekārtotas ar atsaucīgu firmu un cilvēku palīdzību. 1995. gadā tiek ņemts Pasaules
Bankas kredītu skolas 2. kārtas celtniecībai. 1998. gada 28. augustā tiek atklāts ēdināšanas
bloks.

2000.gada augustā tiek nodota ekspluatācijā vingrošanas zāle.

2001. gadā tiek

izveidots gājēju celiņš uz skolu. 2001.gada 24.maijā tiek pieņemts lēmumus par pirmsskolas
izglītības grupu izveidošanu pie skolas. 2006. gada 22.jūnijā ekspluatācijā nodod skolas
katlu māju, nodrošinot skolu ar gāzes apkuri. 2006.gadā tiek izsludināts konkurss skolas
sporta zāles projekta veidošanai. 2006.gada decembrī izvēlas un apstiprina firmu, kura veiks
sporta zāles un mājturības bloka celtniecību. 2007. gada martā sākas skolas 3.kārtas
celtniecība. Kabineti un klašu telpas iekārtotas ar atsaucīgu firmu un cilvēku palīdzību.
2008.gadā pie skolas tika uzcelts sporta komplekss, un mājturības un tehnoloģiju kabinetu
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korpuss. 2011.gadā Vides ministrijas projektu konkursā"Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz
atjaunojamajiem energoresursiem" iegūto līdzekļu rezultātā no gāzes apkures pārgāja uz
kokskaidu granulu apkures sistēmu. 2011.gadā pilnībā tika renovēta pirmsskolas izglītības
grupu ēka, izveidots ēkas noţogojums, izveidots spēļu laukums. 2012.gadā pašvaldība iegulda
līdzekļus gājēju ceļa uz skolu izgaismošanai diennakts tumšajā laikā. 2014.gadā izveidoja
plašu āra sporta laukumu pie skolas (Skolas atbalsta biedrība, 2013).

21.att. Allaţu pamatskola 1926. gadā (Avots: Par skolu- Allaţu pamatskola, 2013)

SKOLAS SIMBOLIKA


Skolas karogs (darināts 2001.g. pēc absolventes Ivitas Vītolas meta);



Ţetons (2004.g. darinājusi māksliniece Sarmīte Groševa pēc skolotājas Ināras Paegles
meta un skolēnu idejām);



Sienas pulksteņi ar Allaţu simboliku;



Krūzīte;



Skolēnu dienasgrāmata;



Medaļa izcilniekiem mācībās ;



Skolas pildspalva;



Deju kolektīva «Avotiņi» karogs.

Skolas tradīcijas:


Zinību diena;



Skolotāju diena;



Gadskārtu ieraţas;



Rudens ziedu izstādes -instalācijas, ziedu paklāji;



Lāpu gājiens un valsts svētku svinības;
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Svētku koncerti, skolas balle;



Eiropas valodu diena;



Dzimtās valodas diena;



Mācību priekšmetu nedēļas;



Dzejas dienas;



Karnevāli, diskotēkas;



Konkurss "Talantīgā klase";



Popiela;



Valentīna diena- savādā diena;



Valša konkurss;



Ēnu diena;



Mūzikas skolas audzēkņu koncerts;



Vecmāmiņu pēcpusdiena;



Skatuves runas konkurss, publiskās runas konkurss;



Mātes dienas koncerts;



Absolventu salidojums (1x 5 ga-dos);



Pēdējais zvans un izlaidums;



Projektu nedēļa;



Viesmākslinieku koncerti, leļļu teātra viesizrādes.

22.att. Skolotāju dienas pasākums Allaţu pamatskolā (Avots: Allaţu pamatskola, 2010)

Allaţu pamatskolas skolēni ļoti priecājas par ideju, ka tiks atjaunota aktu zāle. Jaunajai
paaudzei ir svarīgas novitātes: jaunākās tehnoloģijas, interesantas krāsu gammas, jautras
nodarbes un lietas, kas tos aizrauj, tāpēc autore uzskata, ka skolēni būs apmierināti un spēs
novērtēt dizaina jauno piedāvājumu aktu zālē.
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2.2. Allaţu pamatskolas aktu zāles esošās situācijas analīze
Telpu esošā situācijās situācijas problemātika konstatēta izmantojot foto fiksācijas un
apsekošanu dabā, konsultējoties ar nodaļas vadītāju, skolas personālu, daţādu profesiju
parstāvjiem un citām amatpersonām, kuru pienākumi saistīti ar nodaļas darbības veikšanu (sk.
11 pielikumu).
Trokšņu analīze
Tā kā lielākajai daļai trokšņu skaņas līmenis ir mainīgs, tad aprēķinot skaņas spiediena
līmeņus, katra momentānās spiediena svārstības, jāintegrē noteiktam laika posmam. Parasti
jauna un vesela cilvēka auss var dzirdēt skaņas frekvenču diapazonā no perioda 20 – 2000
herciem (Hz). Cilvēka dzirdes sistēma nav vienādi jūtīga pret visām skaņas frekvencēm,
tāpēc, lai noteiktu vides trokšņa frekvenču komponentu relatīvo intensitāti, tiek lietoti daţāda
veida filtri vai frekvenču izsvarojumi (Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijas aizsardzībai
pret vides troksni, 2018).

Tabula Nr.1. Allaţu pamatskolas aktu zāles trokšņu un analīze (Avos: Autores apkopojums)

Vislielākā trokšņu intensitāte ir tad, kad aktu zālē trīs reizes nedēļā notiek deju kolektīva
nodarbības (pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās plkst. 13:30- 15:30). Skolas pasākumi
notiek aptuveni 1x mēnesī, procentuāli pasākumi notiek nedēļas pēdējās dienās. Vecāku
sapulces parasti notiek trešdienās vai ceturtdienās, bet skolotāju sapulces pirmdienās vai
trešdienās.
Funkcionālais zonējums un noslogojuma analīze
Sākotnēji aktu zāles telpas tika izmantotas kā sporta nodarbību telpas, tieši tāpēc aktu zāles
problemātikas lielā mērā ir saistītas ar telpas iepriekšējo stāvokli un noslogojumu.
Funkcionālā analīze ir balstīta uz cilvēku pūsmu. Lielākie sarkanie punkti (skatīt 23. att.)
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apzīmē plūsmu, kur visbieţak cilvēki pārvietojās (gaitenis, aktu zāles centrs- sēdvietas, kā arī
skatuves zonu).

23.att. Telpas noslogojuma shēma. Allaţu pamatskolas aktu zāle (Avots: Autores
apkopojums)

Noslogojuma analīze veidota balstoties pēc iegūtās informācijas, telpu izkārtojuma,
pārvietošanās un cilvēciskā faktora. Ieejas zona, skatuves zona, skatītāju zona, klavieru zona/
aizskatuves zona, 2 noliktavas telpas.
2.3. Pētījuma problēmas raksturojums
Problemātikas ir redzamas skolas aktu zāle, ēdnīcā un garderobes telpās. Autore izvēlējās
pētīt aktu zāles problemātiku, jo tā skāra arī skolēnu aktivitāti un redzējumu uz jaunu dizainu:
• Nestandarta formas logi (apgrūtinājums logu tīrīšanā esošā augstuma dēļ, pārmērīga dienas
gaisma, nekvalitatīvi foto materiāli pasākumu laikā);
• Apgaismojuma ķermeņu stāvoklis un to nepietiekamība;
• Metāla siju izvietojums;
• Mēbeļu, interjera detaļu un elementu vienotais koncepts;
• Dekorāciju izvietošanas iespējas (nomainīšana, pārnēsāšana);
• Ieejas zonu vienotais koncepts;
• Krēslu izvietojums telpā un to uzglabāšana;
Nestandarta formas logi
Tā kā telpā ir lieli un augsti logi, kurus budţeta ziņā nav iespējams nomazgāt tik bieţi un tie
paliek netīri, kā arī caur logiem dienas gaisma ienāk par daudz, autorei bija nepieciešams
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izdomāt veidu kā šīs problēmas novērst. Spilgti saules stari var būt ne tikai kaitinoši, bet arī
nogurdinoši un bīstami acīm, izraisot diskomfortu un samazinot darbaspējas.

24.att. Nestandarta logi. Allaţu aktu zāle (Avots: Autores apkopojums)

Autore izstrādāja trīs iespējamos variantus, lai novērstu problēmu- stiklu tonēšana, plisetās
ţalūzijas un nestandarta logu formu aizkari. Katrs variants atšķiras ar savu pielietojumu un
dizainu. Gala rezultāts ir funkcionāli pārdomāts tā, lai dienas gaisma veiksmīgi tiktu paslēpta
brīţos tad, kad tas nepieciešams un, lai ir iespēja uzņemt kvalitatīvus foto materiālus
pasākumu laikā. Autore kā veiksmīgāko variantu izvēlējās izmantot plisētās ţalūzijas, jo tās
vienīgās ir iespēja pasūtīt kā individuālo pasūtījumu uz tik lielu izmēru logiem, ţalūzijas ir
vieglas un funkcionālas (attaisīt, aiztaisīt), kā arī toņu ziņā ļoti veiksmīgs un plašs
piedāvājums.

25.att. Plisētās ţalūzijas Packlett Riga veikalā (Avots: Autores apkopojums)

Apgaismojums
Šobrīd apgaismojumu sastāda 9 lielas, triecienizturīgas stikla lampas: 3 rindas- katrā pa 3
lampām. Problemātika: Apgaismojuma ķermeņu stāvoklis, dizains un to nepietiekamība.
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Telpas apgaismojums ir viena no svarīgākām interjera sastāvdaļām. Gaismas ķermeņiem ir
gan praktiska funkcija, gan arī interjera elementi. Ar gaismas spēlēm iespējams izcelt daţādas
detaļas, vizuāli paplašināt telpu, radīt akcentus. Parādoties jaunajām tehnoloģijām, arī
apgaismojums kļuva daudzveidīgāks. Bieţi kombinē daţādus gaismekļus un lampu veidus.
Universāla risinājuma nav, modē ir daudzveidība un oriģināli risinājumi (Apgaismojums
interjerā, 2008).

26.att. Gaismas elementi Allaţu pamatskolas aktu zālē (Autores apkopojums)

Autore uzskata, ka šī brīţa situācijas lampas nepieciešams mainīt, jo primāri tās neiederas
interjerā. Sākotnēji aktu zāle bija paredzēta kā Allaţu pamatskolas sporta zāle. Augsti griesti,
laba akustika, triecienizturīgas lampas, lieli logi, izturīgs parkets un plašas telpas, bet pēc kāda
laika Allaţu pamatskolai piebūvēja klāt sporta kompleksu, tāpēc telpu pārveidoja par aktu
zāli. Apgaismes ķermeņi dod nepietiekamu gaismas avotu, kā arī ir ļoti vienkārši, tos
nepieciešams mainīt. Autore kā risinājumu piedāvā LED piekaramās lampas, kas piestiprinās
ar trosēm pie griestiem. Nepieciešamas 6 lampas, lai apgaismotu visu telpu. Lai gaismekļi
savā starpā atrastos miera stāvoklī, nepārdegtu vai netraucētu viens otram, nepieciešama arī
shēma, kurā parādīti aptuvenie gaismekļu izmēri, atstatumi, amplitūdas un darba zonas (Par
apgaismojumu, 2017).

27.att. Apgaismes veidi: Atstarotais, Izkliedētais, Tiešais (Avots: Apgaismojums interjerā,
2008)
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Metāla siju izvietojums
Tā kā lielās metāla sijas ir uzkrītošas un traucē koncentrēt un fokusēt skatu uz zāles
iekārtojumu, tad tās bija nepieciešams aizsegt. Autore ieguva informāciju, ka nepieciešams
uzmanīties, jo ugunsgrēka gadījumā tās ir daudz vājāks elements nekā koks, metāls ļoti ātri
sāk kust un sija gala rezultātā salokās (15-20 minūšu laikā pie ugunsgrēka temperatūras)
kamēr koks apogļojas, bet slodzi vēl spēj noturēt. Ja izmanto metāla konstrukcijas tās
maksimāli jāizolē. Fakts ir fakts - metāla sijas ļoti jāsargā no augstām temperatūrām, bet
visbieţāk būvniecība tiek izmantotas dubultas tērauda sijas, kuriem ir vairākas priekšrocības:
izturība, precizitāte, kvalitāte, vienkārša un viegla montāţa, stabilitāte. Autore kā interjera
dizaina elementu izvēlējās griestu daļā izvietot akustiskos paneļus, lai nosegtu metāla
konstrukciju daļu kā arī telpu padarītu stilistiski interesantāku (Ugunsaizsardzības
rokasgrāmata, 2018).

28.att. Metāla siju konstrukcijas aktu zālē (Avots: Autores apkopojums)

Akustika
Akustika telpā ir ļoti izteikta. Agrāk telpā notika sporta stundu nodarbības un telpa veidota
pēc sporta zāles principiem- maz mēbeļu, maksimāli atbrīvota telpa, triecienizturīgas lampas,
atvērta tipa logi bez jebkādiem apgrūtinājumiem un augstie griesti. Autore kā risinājumu
nolēma izmantot akustiskos paneļus riņķveida formās, daţādās vietās sagrupējot tos un
izvietojot pa griestu plakni taisnā virzienā, daţādos līmeņos.
Mēbeļu, interjera detaļu un elementu vienotais koncepts
Ņemot vērā, ka nav iespējams pilnībā paredzēt izglītības tehnoloģiju un mācīšanās pieeju
attīstību, skolas fiziskā vide jāveido tā, lai tā būtu viegli pielāgojama daudzveidīgām
funkcijām. Lai to panāktu, ēkas, telpas un to iekārtojums jāplāno ar viegli pārvietojamām
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mēbelēm. Elastību un atvērtību iespējams panākt ne tikai individuālās klasēs, bet arī plānojot
mācību darbu visā skolas ēkā kopumā. Atbilstoša skolas fiziskā vide var sniegt nozīmīgu un
pozitīvu ieguldījumu skolēnu mācībās. Pētījumi liecina, ka elastīgums, atvērtība,
daudzfunkcionalitāte, sadarbību un saziņu sekmējoša vide gan skolēnu, gan skolotāju starpā
sekmē 21.gadsimta kompetenču apguvi. Jo vairāk no zemāk uzskaitītajiem risinājumiem tiktu
ieviesti, jo lielākā mērā veidotos labvēlīga vide kompetenču apguvei (darbības programmas
‖Izaugsme un nodarbinātība‖, 2007).

29.att. Klavieres un tāfele. Allaţu pamatskolas aktu zāles mēbeles (Avots: Autores
apkopojums)

Klavieres- elements aktu zāles interjerā. Kad nepieciešams, pasākumu laikā tiek atskaņotas
prelūdijas, etīdes, valsis un citi populāri skaņdarbi. Skolēni ir gatavi apgūt klavierspēli viens
pēc otra. Vecās klavieres ir novecojušas, tāpēc nepieciešamas iegādāties jaunas. Klavieru
krāsu nepieciešams saskaņot ar kopējā koncepta interjeru.

30.att. ‗‘Petrof ‗‘ klavieres aktu zāles interjerā (Avots: Viss Klavierēm. 2015)
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Autore uzskata, ka nav vajadzības aktu zālē ievietot daudz mēbeles, jo tādā veidā telpa vairs
nepilda savu funkciju- tā ir domāta maksimāli tukša ar lielu platību, krēsliem un
nepieciešamajām mēbelēm, lai organizētu pasākumu gaitu.

31.att. Dziesmu duelis. Pasākums Allaţu pamatskolas aktu zālē (Avots: Allaţu pamatskola,
2010)

Krēslu dizains, novietojums un uzglabāšana
Krēsliem nepieciešams pārdomātāku vietu kur tos uzglabāt noliktavas telpās, lai tas būtu
parocīgāk (deju nodarbību laikos krēslus salikt noliktavas telpās). Pamatskolā ir 112 skolēni
un 16 skolotāji, kas sastāda vismaz 128 cilvēkus. Galvenā prasība no pasūtītāja puses
izvietojot krēslus jaunajās aktu zāles telpās: gaiteņu, eju un krēslu izmēriem jābūt pēc
normatīvajiem noteikumiem, lai ikviens apmeklētājs spētu brīvi pārvietoties jebkurā zāles
daļā. Krēslu novietojums patreizējā situācijā ir nepraktisks. Krēsli atrodas noliktavas telpā aiz
aizkariem, salikti vienā kaudzē. Krēsli ir pārnēsājami jo ikdienā telpā notiek deju kolektīva
nodarbības, bet nav funkcionāli, tāpēc problēmu nepieciešams risināt, kā arī krēslu dizains ir
novecojis, tāpēc autore izstrādāja pieskaņotu krēslu dizainu, lai veidotu vienotu konceptu
telpai un atrisināja krēslu novietojuma problemātiku tos noliktavas telpā novietojot vienu uz
otra, lai aizņemtu uz zemes pēc iespējas mazāk vietas un vairāk brīvu laukumu.

32.att. Krēslu glabātuve. Allaţu pamatskolas aktu zāle (Avots: Autores apkopojums)
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Allaţu aktu zāle tiek izmantota visāda veida pasākumiem. Visbieţāk tie ir deju kolektīva
mēģinājumi un sapulces skolotājiem un vadībai. Ik gadu pamatskolā notiek pirmās skolas
dienas, Ziemassvētku, Lieldienu, Māmiņdienu, Skolotāju dienu, Vasaras svētku, Miķeļdienas
u.c. veidu pasākumi, bet nenoliedzami ik pa reizei notiek arī pašu skolēnu sarīkotie izklaides
pasākumi.
Pievēršoties materiālu izmantošanai autore ieguva daudz jaunu zināšanu un informācijas no
profesionāļiem, kuri sniedza konsultācijas par materiālu kvalitāti, izmantošanu un pielietošanu
aktu zāles telpā.
Dekorāciju izvietošanas iespējas
Viena no problemātikām ko autore saskatīja bija dekorāciju nepraktisks novietojums un
pielietojums. Pasūtītāja vēlme bija uzdevums izdomāt labi funkcionējošas dekorācijas, kuras
nebūtu jāpārnēsā, jāmaina ik pēc pasākuma un lieki neapgrūtinātu ar to izveidošanu un
izvietošanu telpā. Dekorācijas, kas der katru sezonu un katros pasākumos.

33.att. Skolotāju dienas pasākums- aktu zāles dekorācijas (Avots: Allaţu pamatskola, 2010)
Autore secināja, ka dekorācijas, kas būtu taisītas no kāda speciāla materiāla būtu nepraktiskas
un tās noteikti būtu bieţi jāpārvieto. Tā kā tehnoloģijas attīstās, autore sekoja līdzi jaunumiem
un saprata, ka latvju rakstu zīmes ir apzīmējums, kas ir skaidrs ikvienam, kas neprasa
jautājumus, der jebkāda veida pasākumos vai sezonā, kā arī spēj pielāgoties telpas izmēriem
un proporcijām. Lai skolēniem būtu motivācija mācīties un kļūt gudriem, autore tic, ka
uzzinot par katru no šīm zīmēm skolēni par to aizdomāsies un tiks izglītoti par senajām,
mitoloģiskajām rakstu zīmēm.
Krāsas Allaţu aktu zālē
Allaţu pamatskolas aktu zāles koncepta risinājumā svarīga loma ir krāsām. Gaismas daţādās
frekvences (krāsas) daţādi ietekmē cilvēka organismu. Daţas krāsas vieglāk ietekmē
smadzeņu augstākās frekvences, jo tām ir augstākas gaismas viļņu frekvence. Citas spēj
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ietekmēt organisma sistēmas vai enerģijas, jo tām ir zemāka frekvence. Līdzekļi svārstību
uzlabošanai ir smalki enerģiju stimuli, kas, mijoties ar cilvēka or-ga-nisma enerģijas sistēmu,
palīdz stabilizēt fizisko, emocionālo, garīgo un dvēselisko stāvokli. Patiesībā mums būtu
jāpievērš liela uzmanība krāsām, ko izvēlamies ikdienā, jo tām ir ietekme uz mums un
apkārtējiem. Krāsas izdala vibrācijas, katra krāsa staro citādi un ietekmē cilvēka psihi un pat
organismu. Krāsa kļūst par daļu no mūsu dzīvesveida (Krāsu ietekme uz veselību un jūtām,
slimību un to dziedējošo krāsu ābece, 2010). Sienas visas krāsu ziņā ir identiski vienādas,
viena siena dzeltenā, matētā pasteļu nokrāsā, bet otra zaļā.

34.att. NCS Krāsu kods: S 0520-G50Y ; S 0510-Y10R (Avots:NCS sistēmas krāsu katalogs
2011)

Autore uzskata, ka nevajadzētu savienot vairāk par 3 krāsām telpas fonam: apmēram 60% no
telpas izvēlēties gaišāko krāsu, bet 30% no telpas- vidustoņi. Kā galvenās krāsas autore ir
izvēlējusies karmīna sarkano, pelēko daţādās nokrāsās un baltu toņu krāsu gammas. Krāsas
atspoguļo Latvijas simbolus: valsts karogs, simboli, etnogrāfiskās zīmes un tml.
Krāsas ir pietiekami neuzkrītošas, saderīgas viena ar otru, un kompozicionāli labi izskatās
aktu zāles interjerā, jo tas domāts gan jauniem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiemapmeklētājs varbūt ikviens interesents. Autore uzskata, ka aktu zāles risinājumā jāizvēlas
krāsas, kas nav uzbāzīgas, bet paskaidro savu raksturu un stāstu tās ieraugot. Katrai krāsai ir
stāsts, katram notikumam ir sākums un beigas.
Kādas krāsas cilvēkam ir dvēselē? Mūs ikdienu neaptur sajūta par mājām, par vietu kur tiek
mīlēta ģimene, par vietu, kur atgrieţas un svin- tā ir mūsu Latvija. Visai bieţi cilvēki apzinās
kādu atbildības sajūtu par to, vai sirdī esam patrioti- vai esam bijuši godīgi pret valsti, lai to
padarītu labāku? Cilvēkus ietekmē faktori, darbības un sekas. Karavīru stāstos ir dzirdama
cieņas, lepnuma un spēka sajūta par cīņu, par Brīvību, par mūsu Latviju. Latvijas karoga
krāsām ir īpaša nozīme, īpašs stāsts kā tas radās un par ko tas vēstij.
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35.att. Latvijas karogs (Avots: Ekspobirojs, 2005)

Šī teika ir par laikiem, kad notika latviešu cilšu brīvības cīņas pret bruņiniekiem:
‗‘Kādā kaujā latvieši atņēmuši ienaidniekam baltu karogu. Taču tajā kaujā ievainots latviešu
virsaitis. Viņš noguldīts uz baltā karoga. Virsaitis licis sasaukt visus karotājus un solīt, ka tie
visi cīnīsies, līdz dzimtā zeme būs brīva. Kad visi to apzvērējuši, virsaitis nomiris. Karogs no
virsaiša asinīm tapis gluţi sarkans. Tikai tur, kur atradies viņa ķermenis, palikusi balta svītra.
Sadusmotie latvieši ar šo karogu devušies cīņā un padzinuši ienaidnieku‘‘. Šis leģendas
minētas 1936. gadā «Grāmatu Drauga» apgādā izdotajā K. Dzirkaļa populārzinātniskajā
monogrāfijā «Latvijas karoga vēsture» (Sarkan-balt-sarkanais, 3-4 lpp, 1988).
Autore apkopoja vairāku speciālistu atziņas, tāpēc, atskatoties uz karoga vēsturi šo domu
nenoraida neviens.
Ieejas zonu vienotais koncepts
Durvis ir novecojušas, tām ir nokritusi krāsa, eņģes ir sabojātas un rokturi atsakās pildīt savas
darbības. Lai ieviestu inovatīvu dizainu, nepieciešamas modernas durvis, kas spēj radīt
interesantu tēlu. Autore noliktavu durvju jauno dizainu izvēlējās stiklotas durvis, kam stikls
pamatnē ir tikai no vienas puses, lai tās būtu efektīvas tad, kad projektori darbības laikā
atspīdētu un izveidotos gaismu spēle ar stiklotajām durvīm.

36.att. Aktu zāles durvis (Avots: Autores apkopojums)
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Grīda ir tikusi rekonstruēta ar ozolkoka parketu. Ozols ir izturīgs un praktisks. Mode nāk un
iet, bet koka grīda vienmēr paliek mūsdienīga, klasiska un ļoti vērtīga. Tā vienmēr bagātina
māju un nekad nepadara to smagnēju. Dabiskums un siltums ir galvenais ieguvums no koka
grīdas, neatkarīgi no tā kāda veida koka grīda tā ir: grīdas dēļi, masīvkoka parkets, trīsslāņu
vai divslāņu parkets. Koka grīdas ir dabīgas, tās vairāk cieš no berzes un triecieniem, tādēļ tās
ieteicams ieklāt mazāk noslogotās telpās. Allaţu aktu zālē ozola parketa grīda ir salīdzinoši
labā stāvoklī, tāpēc to nepieciešams tikai atjaunot- nokrāsot, nolakot un pielabot daţus parketa
elementus.

37.att. Allaţu aktu zāles parketa grīda (Avots: Autores apkopojums)

Allaţu aktu zālē, vienā no sienas pusēm ar koka redeles elementu pārklāti radiatori. Radiators,
kura garums ir 12450 mm un platums 410 mm, ir vienīgais apkures elements aktu zāles telpā.
Baltkrievijas raţotāja MZOO sērijas MS-140M čuguna radiatori. Sekciju skaits-40. Augums
7000 mm, attālums starp pārslēgumiem 500 mm.

38.att. Zehnder Plano radiatori (Avots: Pinterest- Luděk Mlčoch, 2017)

Radiatora dizains ir novecojis un to nepieciešams atjaunot, tāpēc autore izmantoja Zehnder
dekoratīvos radiatorus. Tas ir bezsienas izturīgs radiators ar plakanu virsmu, kas nodrošina
iespaidīgu izvadi. Autore izvēlējās gaišāko krāsu toni.
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3. PĒTĪJUMA REZULTĀTI
3.1. Projekta koncepcijas apraksts
Autore apkopoja visu informāciju par projektu, kā arī izveidoja vienotu konceptu jaunajai
Allaţu pamatskolas aktu zālei. Elementi, krāsas, mēbeles, interjera detaļas, projekcijas,
griestu un lampu plānojums, krēslu izvietojums un novietojums, visas detaļas autore apkopoja
projekta daļā, kā arī iespējams aplūkot kolāţu ar krāsu un materiālu pasi.
Lai radītu vienotu konceptu Allaţu pamatskolas aktu zālei, autorei bija nepieciešams ņemt
vērā pasūtītāja vēlmes, veidot vienotu toņu gammu, ievērot prasītos standartus Universālajā
dizainā, konsultēties ar vairākiem speciālistiem, daţādu profesiju pārstāvjiem: Akustiķi,
gaismotāju, scenogrāfu, dizaineri, arhitektu, projektētāju un vairāku veikalu pārdevējiem, kur
bija nepieciešama konsultācija par atsevišķiem elementiem un detaļām. Objekta
problemātikas:
• Nestandarta formas logi (apgrūtinājums logu tīrīšanā esošā augstuma dēļ, pārmērīga dienas
gaisma, nekvalitatīvi foto materiāli pasākumu laikā);
• Apgaismojuma ķermeņu stāvoklis un to nepietiekamība;
• Metāla siju izvietojums;
• Mēbeļu, interjera detaļu un elementu vienotais koncepts;
• Dekorāciju izvietošanas iespējas (nomainīšana, pārnēsāšana);
• Ieejas zonu vienotais koncepts;
• Krēslu izvietojums telpā un to uzglabāšana;
Katrai no šīm problemātikām autore rada risinājumu, lai tas būtu funkcionāls, atbilstošs pēc
standarta prasībām un vizuāli pievilcīgs kopējam telpas dizainam.
Aktu zālē personāls tiecas pēc kā funkcionāla un praktiska. Telpas noslogojums ir liels, tāpēc
skolēni, skolotāji un ciemiņi telpas apmeklē bieţi visās sezonās. Viena no spilgtākajām
vēlmēm pasniedzējiem būtu praktisks un statīvs risinājums aktu zāles dekorēšanai, lai
sagatavoties pasākumam nebūtu apgrūtinoši un dekorācijas nav nepieciešams nomainīt vai
pārnesāt. Ar skolas personālu autore ilgi domāja, kas varētu būt tas, kas ir aktuāls visu gadu,
jebkādos svētkos un pasākumos, līdz nonāca pie secinājuma, ka dekorācijās varētu attēlot
latvju rakstu zīmes, kas ir gan aktuālas, gan universālas katros svētkos un katru sezonu.
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Nestandarta formas logu risinājumam pēc autores un arhitekta domām, plisētās ţalūzijas bija
visveiksmīgākais izvēles variants.

39.att. Plisētās ţalūzijas (Avots: Autores apkopojums)

Plisētās ţalūzijas
Konstrukcijas, kas nelaiţ cauri gaismas starus, lieliski papildinās interjeru. Tās izceļas ar
stilīgu dizainu, funkcionalitāti un vieglu vadāmību, tāpēc nošķeltās vai trapeces formas logu
konstrukcijas ir vieni no vispieprasītākajiem mūsdienu risinājumiem (sk. 4. pielikumu).
Šobrīd diezgan lielu popularitāti ir ieguvušas griestu logu konstrukcijas. Šādas logu sistēmas
var būt gan atveramas, gan neatveramas, tās var montēt gan horizontāli, gan nelielā slīpumā.
Šīm sistēmām nav analoģiski pielietojamu konstrukciju, ja nepieciešams aizvērt griestu logus.
Plisētie aizkari atšķiras no ţalūzijām ar to, ka tās tiek izgatavotas no viena auduma gabala, ko
rūpīgi apstrādā ar sastāvu, kas piešķir tam plisē formu. Izcili vācu kvalitātes plisētie aizkari ar
drošiem stiprinājumiem. Tie ļauj aizvērt jebkuru loga konstrukcijas daļu uz augšu, uz leju vai
pa vidu. Nolaist un savākt aizkarus ir ļoti viegli. Profils tiek stiprināts pie griestiem, sienas
vai loga rāmja. Lai novērstu aizkara sagriešanos, tiek pielietota polimēru pinuma aukla, kas
pasargā audumu no berzes aizkara vadīšanas laikā (Plisētās ţalūzijas, 2017).

40. att. Plisēto ţalūziju paraugs un stiprinājums (Avots: Autores apkopojums)
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Apgaismes ķermeņi
Allaţu aktu zāles apgaismojuma piedāvājumā autore izvēlējās pie akustiskajiem griestiem
iekārt LED dekoratīvās lampas. Dekoratīvs un mūsdienīgs LED gaismeklis daţādos izmēros,
lai tas atbilstu daţādiem pielietojumiem (Ābola, 2008).

41.att. Led apgaismes ķermeņi aktu zālē (Avots: LedLight, 2013)

Liekot tikai šo izmēru, gaismas daudzums būs pietiekams ar 6 gab. lampām. Ja nepieciešams,
ir iespēja kombinēt izmērus m - D:122 cm , D:96 cm, D:66 cm (izmēriem atšķiras jauda un
gaismas daudzums). Ir arī citi raţotāji, kuri piedāvā lielākus vai mazākus lampu diametrus līdz ar to, ja ir vēlēšanās izmantot vēl lielākus cilindrus, tad droši to var darīt - gaismas
daudzums arī lielākiem izmēriem no tehnoloģiskā viedokļa būs ļoti līdzīgs kā šim
gaismeklim. Lampas būs regulējamas, līdz ar to būs iespēja jebkurā brīdī noregulēt
nepieciešamo gaismas daudzumu - ikdienai, pasākumam vai semināram vakarā.

42.att. Autores piedāvātais risinājums lampu un akustisko paneļu izvietojumam (Avots:
Autores apkopojums)

Apgaismojums skatuves daļā
Skatuves apgaismojums, pazīstams arī kā "skatuves apgaismojums", ko dēvē par "gaismu".
Skatuves mākslas modelēšana ir viena. Skatuves apgaismojuma aprīkojuma (piemēram,
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apgaismojuma, slaidu, vadības sistēmas utt.) un tehnisko līdzekļu izmantošana, zemes gabala
attīstīšana gaismas krāsā un tās izmaiņas parāda apkārtējo vidi, padarot atmosfēru izceltu
centru, radot sajūtu no telpas, laika sajūta. Skatuves apgaismojums ir svarīga izpildes vietas
daļa (MC Lighting, 2017).

43.att. Nākotnes vīzija par lampu izvietojumu aktu zālē (Avots: Autores apkopojums)

Autore skatuves daļas izgaismošanai izmantoja proţektorus. Proţektoru skaits- 7 gab. Tiem
nepieciešams pietiekami tāds apgaismojuma stiprums, lai kopā ar projektora darbību gaismas
ķermeņi neveidotu

spoţu un kontrastainu efektu. Tām ir jābūt balansā. Galvenais, lai

proţektoru gaisma nekristu virsū projekcijas laukumiem. Autore izrēķināja, ka viens
projektors noklāj ~3.6-4m platu laukumu, kas ir optimālais lielums, lai attēlu saglabātu
redzamu pie ikdienas dienas apgaismojuma publiskās vai atpūtas telpās ~ 150-300 lux.
Protams, ―black out‖ ţalūzijas projekciju padarītu vizuāli pieņemamu un labi saskatāmu. Viss
atkarīgs no tā kā telpā ienāk saules stari, jo sauli nevar pārspēt nekas. Jārēķinās, ka jebkāda
tieša gaisma uz projekcijas virsmām to padarīs blāvāku.

44.att. Led proţektors Allaţu aktu zālei (Avots: SoundStore, 2017)

Tā kā Allaţu aktu zāles telpā jau būs 6 apgaismes ķermeņi, tad autorei bija nepieciešams ar
speciālista palīdzību aprēķināt cik spēcīgu jaudu vajadzēs uz telpas platību (skatuves zonu),
lai nodrošinātu pietiekamu apgaismību skatuves zonā. Proţektorus uz skatuvi vajadzētu vairāk
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kā divus- jālaiţ tie no augšas ~ 45 grādu leņķī (pret uz skatuves stāvoša cilvēka galvu) uz leju,
~ 3 līdz 6 nelieli proţektori, + pa 2 proţektori no sāniem.

45.att. Proţektora stiprums (Avots: SoundStore, 2017)

Akustiskie paneļi
Cilvēka fiziskais un emocionālais komforts, darba spējas un noskaņojums lielā mērā atkarīgs
no iekštelpu vides kvalitātes. Nevēlamu piesārņojumu rada ne tikai pilsētas putekļi, bet arī
nepatīkami trokšņi, atbalsis un skaņas no blakus telpām. Šīs problēmas iespējams risināt, ja
telpas apdarē tiek izmantoti akustiskie materiāli. Dekoratīvie saplākšņu paneļi ir apvienoti ar
izolācijas materiālu, kas izgatavots no koka skaidām. Tas ir videi draudzīgs materiāls, viegli
lietojams, skaņu absorbējošs un tam ir lieliska termiskā inerce. Akustiskās plāksnes var
izmantot kā griestu un sienu apdari, lai sniegtu interjera dizainam estētisku izskatu (Glastik,
2007).
Apļa diametrs 100 cm. Ideāls daudzslāņu kompozīcijas izveidošanai, kur katrs panelis ir
novietots citā augstumā ar paneļu kontūriem, kas pārklājas viens ar otru. Ņemot vēra, ka telpa
ir ļoti liela un tajā ir sareţģītas ģeometrijas griesti, rekomendētajai akustisko paneļu pārsedzei
jāklāj vismaz 30-40 % no griestu plaknes. Tikai tad būs jūtams kāds rezultāts. Kā arī tas ir
atkarīgs no materiāliem, kādi tiek izmantoti grīdai- sienām.

46.att. Akustiskie paneļi Allaţu aktu zāles risinājumā (Avots: Fluffo, 2015) ‗
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Iekaramo akustisko griestu paneļu priekšrocības:
1.Produkta pievilcību un racionālu pielietojumu nodrošina izmēru, konstruktīvo risinājumu un
apdares daudzveidība.
2.Ar iekaramo griestu sistēmām, kuru izgatavošanai izmantots galvenokārt kokmateriāls un
citi akustiku uzlabojoši materiāli, iegūstama perfekta telpas akustika un omulīga noskaņa.
3.Griestu paneļi ir noturīgi pret deformēšanos un sākotnējo ģeometriju saglabā visā
ekspluatācijas laikā. Tie ir viegli uzstādāmi un kopjami. Paneļi pieejami daţādos izmēros, ar
septiņu veidu perforācijām vai bez tām, ar pamatni no MDF plāksnēm vai, paaugstinātu
ugunsdrošības prasību gadījumā, no ģipša celulozes plāksnēm, kuras nodrošina B,s1-d0
ugunsdrošības klasi pēc EN 13501-1 standarta (Fluffo, 2017).

47.att. Akustiskā paneļa izmērs (Avots: Fluffo, 2017)

Lampas un paneļus ir iespējams regulēt daţādos augstumos - līdz ar to nebūs problēmu apiet
daţādo griestu augstumu. Virsmu apdarē iespējams izmantot dabīgos vai mākslīgos
naţfinierus, laminātus, melamīnu, kā arī krāsas pēc RAL vai NCS toņu kataloga. Krāsu toņi
akustiskajiem paneļiem- ja griestu krāsas tonis ir gaišāks nekā sienu krāsas tonis, telpas
izskatās augstākas un atvērtākas. Un otrādi – ja griesti ir tumšāki nekā sienas, telpai vizuāli
tiek atņemts augstums, taču tā paplašinās uz sāniem. Katram tonim piemīt noteikta telpiska
ietekme. Ja telpu nepieciešams padarīt vizuāli lielāku vai mazāku, garāku vai īsāku, augstāku
vai zemāku, to var panākt ar mērķtiecīgu krāsu izvēli.

48.att. Akustisko paneļu izvēlētās krāsu gammas (Avots: Fluffo, 2017)
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Krāsu gammas
Ja griestu krāsas tonis ir gaišāks nekā sienu krāsas tonis, telpas izskatās augstākas un
atvērtākas. Un otrādi – ja griesti ir tumšāki nekā sienas, telpai vizuāli tiek atņemts augstums,
taču tā paplašinās uz sāniem. Katram tonim piemīt noteikta telpiska ietekme. Ja telpu
nepieciešams padarīt vizuāli lielāku vai mazāku, garāku vai īsāku, augstāku vai zemāku, to
var panākt ar mērķtiecīgu krāsu izvēli (Krāsas ietekme uz telpas arhitektūru, 2011).

49.att. Aktu zāles izvēlētie toņi: S 2070-R10B; S 2005-G20Y; S 1002-G; S 0505-G50Y
(Avots: Autores apkopojums)

Karmīnsarkanā krāsa šobrīd ir viena no aktuālākajām krāsām. Šie toņi piesaista skatienu.
Kukaiņu speciālisti stāsta par bruņutīm, no kurām senāk ieguva karmīnsarkano – Latvijas
karoga – krāsu. Baltā krāsa- simbolizē gaismu, tīrību, pilnību. Tā ir saistīta ar absolūto, ar visa
sākumu un galu, to vienību. Pilnībā baltas telpas rada, lai arī plašu tomēr neomulīgu
atmosfēru. Acs uztver baltu kā spīdošu / gaismas krāsu. Pelēkā krāsa- Pelēkie toņi pēdējā
laikā arī ir populārākie toņi interjerā. Dīvaini, bet pelēkā krāsa palīdz atsvaidzināt jau
apnikušu telpu. Arī aksesuāri pelēkajā krāsā bagātinās jebkuras telpas izskatu, īpaši labi tie
izcelsies kopā ar siltajiem toņiem (Krāsu nozīme-simboli, 2009).

50.att. Krāsu izvēle Allaţu pamatskolas aktu zāles dizaina risinājumam (Avots: Autores
apkopojums)
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Autore secināja, ka dekorācijas, kas būtu taisītas no kāda speciāla materiāla būtu nepraktiskas
un tās noteikti būtu bieţi jāpārvieto. Tā kā tehnoloģijas attīstās, autore sekoja līdzi jaunumiem
un saprata, ka latvju rakstu zīmes ir apzīmējums, kas ir skaidrs ikvienam, kas neprasa
jautājumus, der jebkāda veida pasākumos vai sezonā, kā arī spēj pielāgoties telpas izmēriem
un proporcijām. Lai zīmes paliktu statiskas un tās nebūtu jāpārvieto, autore izdomāja, ka tās
nepieciešams uzprojektēt ar projektoru palīdzību uz sienām, kur un cik daudz vien tas
iespējams (sk. 5. pielikumu).
Projekcija ar elementiem
3D Room Mapping Projection (tulkojums no angļu valodas)- 3D projekcijas attēlošana.
Mākslas veids, kur izmanto projektorus, lai attēlotu gaismu uz jebkuras virsmas, pārvēršot
kopīgos 3D objektus interaktīvos displejos. Pēc tam izmantojam kustības grafiku un radošo
kodēšanu, lai parādītu ļoti satraucošu vai iegremdējamu saturu, būtībā nomainot objekta
virsmu. Projekcijas kartēšana, kas līdzīga video kartēšanai un telpiskās paplašināšanās
realitātei, ir projekcijas tehnoloģija, ko izmanto, lai projektorus, kas bieţi neregulāri veidoti,
novietotu uz video projekcijas virsmas (Projektoru darbība, 2010).
Autore pētīja analogus starp trīs kompānijām, kuras piedāvā savus pakalpojumus saistībā ar
projektoru uzstādīšanu un programmēšanu. Pirmā viena no lielākajām un atsaucīgākajām
firmām ir ‗‘ REVERIE Trading Group, SIA ‘‘, otrā ‗‘ BESTTECH‘‘ un trešā ar nosaukumu
‗‘Baltijas Biroju Tehnoloģijas‘‘.

51.att. Projektēto elementu atrašanās vietas un interaktīvās sienas izvietojums Allaţu
pamatskolas aktu zāles telpā (Avots: Autores apkopojums)
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Skatoties pēc telpas sienu notinuma rasējumā (IN-2-2; IN-2-3)- A-B siena ir 12.4 m, E-A
14.41m, B-C 12.41m, attiecīgi, lai noklātu divas pilnas sienas plaknes, būs nepieciešami
vismaz 6 projektori ar papildus tuvo optiku un maksimāli zemu lēcas nobīdi un viens
atsevišķs priekš projektētā ekrāna, (kopā 7 komplekti + serveris, kas attēlu apstrādās), pretējā
gadījumā no projekcijas vienkārši nav jēgas, jo zālē atrodošies cilvēki tai būs priekšā un
veidos ēnu. Viena komplekta aptuvenās izmaksas svārstās no 6 000- 7 000 EUR bez PVN
(atkarībā no tā kādu projektoru izvēlās-lampu vai lāzera gaismas avotu). Projektoru
novietojums ir pie pašas sienas, pēdējā gadījumā samazinās projekcijas augstums un, lai
netraucētu apmeklētājiem ar ēnām, kuras veidotu cilvēku galvas. Projektoru svars ir sākot no
7- 13 kg par vienu projektora komplektu. Kā izvēlētie elementi, kas tiks ar video projekta
palīdzību attēloti uz aktu zāles sienām ir latvju raksti. Latviešu mitoloģiskās zīmes var iedalīt
septiņās grupās, proti, dieva zīmes, citu dievību zīmes, debess parādības, ar gadskārtām
saistītās zīmes, ar aizsauli saistītās zīmes, krustos, kā arī citas zīmes (Latviešu mitoloģiskās
zīmes, 2015).
Latviešu raksta zīmju apzināšanā un pētīšanā jau no 20.gs.sākuma pastāvēja divi galvenie
virzieni: Latviešu raksti tika salīdzināti ar citu tautu ornamentiem, meklējot līdzības un
atšķirības to izcelsmē, formā, saturā un lietojumā. Pētniecības darbā tika izmantoti arī
folkloras materiāli, gūstot apstiprinājumu raksta simboliskai nozīmei. Kā arī pastāvēja
uzskats, ka latviešu raksta izveidi noteica vienīgi izmantotais materiāls un darba paņēmieni.
Raksta nosaukuma došanā izmantoja līdzību ar ikdienā un dabā saskatītām formām
(Lielvārdes josta. No senatnes līdz mūsdienām, 2015).
Autore izvēlējās konkrētas rakstu zīmes, kas saistītas ar Allaţu pamatskolu un izaugsmi
mācību iestādē (sk. 7. pielikumu).
Laimes slotiņa. Laimas zīmes līdzība ar putna spalvu liek domāt, ka tā saglabājusies no
laikiem, kad tika pielūgti dzīvnieki. Putns agrāk ir bijis dvēseles simbols un Laima tiek
uzskatīta par dvēseles sargātāju. Simbolisks Laimas atribūts ir arī slota, tāpēc mājokļa
slaucīšanai tiek pievērsta īpaša nozīme. Slota Laimai ir allaţ klāt, ar to viņa noper pirtī tikko
dzimušo bērniņu. Laimas slotiņu visbieţāk sastopam prievīšu un jostu rakstos. Grafiski
Laimas slotiņa ir sagrupēta skujiņa ar uzsvērtu centra daļu ( Latviešu mitaloģija, 2011).
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52.att. Laimes slotiņa. Allaţu pamatskolas aktu zāles projektētais elements (Avots: Latviešu
mitoloģija,2011)

Laimas slotiņa palīdz mobilizēt enerģiju arvien jaunām dzīves notikumu kulminācijām,
aizslauka nelabvēlīgās enerģijas. Zīme ar tiem priekšmetiem, kurus tā rotā, simboliski pārnes
laimi un labu izdošanos, piemēram, no tērpa valkātāju, darbarīka vai trauka lietotāju (Latvju
sargājošās un spēka zīmes, 2014).
Austras koks. Cilvēces zināšanu simbols, kas parāda pasaules kārtības tiekšanos uz augšu.
Zīme apvieno mūsu senčus, mūs un mūsu bērnus, pagātni, tagadni un nākotni. Šajā simbolā
izteikts cilvēka priekšstats par pasauli: koka saknes simbolizē pazemes pasauli, stumbrs –
viduspasauli – vidi, kurā mēs uzturamies kopā ar dzīvniekiem un augiem, bet lapotne
simbolizē augšējo, debesu pasauli, uz kuru visi tiecas. Šajā kokā apvienota izpratne par mūsu
pagātni, tagadni, nākotni, par mūsu senčiem, mums pašiem, mūsu bērniem. Koks ir saikne ar
garīgo, un ne tikai saikne, bet arī izpausme. Pasaules koka simbols saistīts arī ar Saules ceļu,
tas ir Saules lēkta un rieta personificējums (Zīmju taka- Austras koks, 2016).

53.att. Austras-Saules koks. Allaţu pamatskolas aktu zāles projektētais elements (Avots:
Latviešu mitaloģija, 2011)
Pētnieks V. Celms uzskata, ka senči izpratuši Pasauli kā koku. Turklāt nevis kā koku kurš
aug, bet gan Pasauli pēc līdzības ar koku dabā, kur pasaule ir veidota no gaismas, kuru Saule
auţ kā pasaules audumu. Pati zīme aptver Pasauli tā trīsdaļīgā veselumā, kur Austras koks,
tātad Pasaule, aug no centra, no savas sākotnes (Latvju sargājošās un spēka zīmes, 2014).
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Rombs. Arī šī zīme ir viena no senākajām. Daudzas pasaules tautas to uzskata par zīmi, kas
saistīta ar auglību. Pats redzi, ka rakstiņš atgādina nelielu zemes gabaliņu, bet reizēm, kad to
noklāj ar punktiņiem, apsētu lauku. Daţkārt ar to apzīmēja gan augus, gan sievieti. Romba
zīmi varēsi atrast uz priekšmetiem no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsdienām. Tā tukšajā
viducī nereti būs ieraugāmas arī citas rakstu zīmes (Senlatviešu zīmes — punkti, līnijas un
loki, 2011).

54.att. Rombs. Allaţu aktu zāles projektētais elements (Avots: Senlatviešu zīmes — punkti,
līnijas un loki, 2011)

Vienots koncepts
Harmonisks durvju arhitektoniskais stils, katru detaļu ieskaujot vienotā stilā. Autore uzskata,
ka durvis ir viena no svarīgākajām detaļām telpā, jo tās praktiski tiek lietotas visbieţāk, tātad,
jāņem vērā nolietošanas pakāpes ilgums, kvalitāte un materiāli, kas izmantoti durvju iekšpusē.
Durvis būs skaņas necaurlaidīgas un iederēsies vienotajā konceptā.

55.att. Stikla iekšdurvis aktu zāles risinājumam (Avots: Stikla serviss, 2018)

Durvju specifika
Ieejas vējtvera brīvajam platumam ir jābūt vismaz 1,50 m. Minimālajam atvērtu durvju
brīvajam platumam ir jābūt 0,90 m. Ārējo durvju sliekšņa augstums nedrīkst pārsniegt 1,5 cm
un tam jābūt noapaļotam. Pirms vējtvera vai vējtverī jānodrošina manevrēšanas laukums 1,50
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x 1,50 m. Izmērus nevar samazināt uz durvju vēršanās virziena un amplitūdas rēķina. Vējtvera
minimālajam dziļumam jābūt 1,50 m. Durvju izmēri ir ievēroti pēc Universālā dizaina
standartiem (sk. 10. pielikumu).

56.att. Stikla ieejas durvis Allaţu aktu zāles telpai (Avots: Stikla dizains, 2017)

Visām stiklotām konstrukcijām, stikla sienām un durvju virsmām, jābūt izgatavotam no rūdīta
vai armēta stikla, tās ir marķētas kontrastējošā (ieteicams spilgti dzeltenā, oranţā, salātu zaļā)
krāsā. Marķējuma augšējās malas no grīdas līmeņa ir 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m. Katrs
kontrastējošais marķējums ir 0,10 m platā joslā, visu stikloto konstrukciju, stiklu sienu un
durvju virsmu platumā. Durvīm, rokturiem un durvju aplodām jākontrastē ar sienām un grīdu
(Vides pieejamības vadlīnijas, 2009).

57.att. Liepājas neredzīgo biedrības ēka (Avots: Liepājas neredzīgo biedrība, 2009)

Grīdas specifika
Grīda ir tikusi rekonstruēta ar ozolkoka parketu. Ozols ir izturīgs un praktisks. Mode nāk un
iet, bet koka grīda vienmēr paliek mūsdienīga, klasiska un ļoti vērtīga. Tā vienmēr bagātina
mājas vizuālo stāvokli un nekad nepadara to smagnēju. Dabiskums un siltums ir galvenais
ieguvums no koka grīdas, neatkarīgi no tā kāda veida koka grīda tā ir: grīdas dēļi, masīvkoka
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parkets, trīsslāņu vai divslāņu parkets. Koka grīdas ir dabīgas, tās vairāk cieš no berzes un
triecieniem, tādēļ tās ieteicams ieklāt mazāk noslogotās telpās. Allaţu aktu zālē ozola parketa
grīda ir salīdzinoši labā stāvoklī, tāpēc to nepieciešams tikai atjaunot- nokrāsot, nolakot un
pielabot daţus parketa elementus.

58.att. Ozola šķiras parkets- living (Avots: Slīpēti masīvkoksnes grīdas dēļi, 2010)

Krēslu izvietojums aktu zāles telpā
Aktu zāles krēsliem jābūt viegli pārnēsājamiem un jābūt iespēja tos novietot neredzamā zonā
kad notiek deju kolektīva mēģinājumi, kā arī toņu ziņā saskanīgiem ar kopējo konceptu (sk. 8.
pielikumu). Autore rada risinājumu. Nomainot aktu zāles noliktavas ieejas aizkarus pret
durvīm, izolēsies skaņa un vizuāli telpas koncepts būs vienotāks. Durvis varēs atvērt tik plaši,
cik iespējams, lai krēslus pārvietotu. Noliktavas iekšpusē atradīsies izveidoti pakaramie
stienīši aiz kuriem būs iespējams novietot krēslus, tad telpa vizuāli izskatīsies gan sakārtota,
gan plaša un viegli caurstaigājama.

59.att. Krēslu risinājums Allaţu aktu zālē (Avots: Chaircombination, 2017)

Autorei bija jāpārdomā un jāizpēta daţādi analogi par to, kādos attālumos tos novietot. Autore
izpētīja noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves":

Katram

apmeklētājam paredz vismaz 0,8 m2 platību, attālumam starp rindām jābūt vismaz 0,45 cm,
kā arī sola izmēram ir jābūt vismaz 0,75 cm augstam, 0,50 cm platam un garam.
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60.att.Krēslu izmēri un izmērs starp rindām (Avots: Autores apkopojums, 2018)

Publisku pasākumu telpās vismaz 3 % vietu no kopējā vietu skaita pielāgo personām ar
kustību traucējumiem, nodrošinot vismaz 1,2 m garu un 0,9 m platu brīvu laukumu ar
horizontālu grīdu. Nepārtrauktā rindā drīkst izvietot: ne vairāk kā 25 stacionāras sēdvietas, ja
izeja ir uz vienu pusi un ne vairāk kā 50 stacionāras sēdvietas, ja izeja ir uz divām pusēm; No
zāles evakuējamo cilvēku skaits ir vienāds ar pieāju (apmeklētāju) vietu skaitu; Durvju ailu
platumu skatītāju zālē projektē vismaz 1,2 m, kuluāru platumu – vismaz 2,4 m; Evakuācijas
ceļi no balkona nedrīkst iet cauri skatītāju zālei; Skatītāju zālēs ar stacionārām sēdvietām eju
platumu starp rindām projektē ne mazāku kā 0,45 m (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 208-15 "Publiskas būves", 2015).
Skatuve
Allaţu aktu zāles telpā grīdas līmenis vienmēr ir bijis vienāds visā telpā. Pasākumu laikā kad
notiek priekšnesumi, ir apgrūtināta redzamība pēdējās rindās, jo skatuves daļa ir vienā līmenī
ar visiem krēsliem. Autore izveidoja skatuves platformu, lai būtu iespējams redzēt
māksliniekus un telpa būtu funkcionālāka, kā arī netraucētu cita veida nodarbībām tad, kad
pasākumi nenotiek (sk. 3. pielikumu).

61.att. Straupes aktu zāles skatuves daļa (Avots: Straupes pamatskolas aktu zāles griestu
montāţa, 2016)
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Autore uzskata, ka skatuve Allaţu pamatskolas aktu zālei ir nepieciešama, jo arī tad katrs
mazais mākslinieks spēj sevi iztēloties slavas saulītē un justies daudz pacilātāk, jo atrodas
uzmanības centrā. Tā kā aktu zāles telpas izmērs nav liels attiecībā uz cilvēku/ apmeklētāju
skaitu, tad bija nepieciešams ievērot minimālos standartus cilvēka laukam uz skatuves, kas
sastāda 50x50 cm plašu vietu. Pasākumu laikā parasti uzstājas katra klase individuāli, tāpēc,
ja katrā klasē ir pa 12 skolēniem un skolēni stāv divās rindās, tad platumā 500x20= 1000 cm,
un garuma ziņā 500x60= 3000 cm. Pēc standarta likuma jāievēro 2800 cm liels attālums līdz
pirmajai skatītāju rindai. Skatuve tiks uzbūvēta no skaidu plāksnēm, kā arī pārklāta ar to pašu
ozola parketu.
Materiāli
Allaţu pamatskolas aktu zālei koks, plastmas, metāls, audums, skaidu plāksnes, stikls.
Vienots koncepts- grīda, durvis, logi, ţalūzijas, sienas krāsojums, projekcija uz sienām ar
latvju zīmju elementiem, krēslu dizains, skatuves dizains, klavieres un citas mēbeles telpā
veido vienotu krāsu gammu un sakārtotu vizuālo konceptu.

62.att. Vīzija interjera dizaina risinājumam (Avots: Autores apkopojums)
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3.2. Projekta apraksts un grafiskā informācija
Plāniem kuri ir mazāk aktuāli nodaļas interjera vīzijas izveidē, pievienots tikai vispārīgs
funkcionālā risinājuma apraksts, kā ieteicamais variants, kas saprotamāk kopējā konceptā
apskatāms vizualizācijās, taču aktu zāles sienām uz kurām likts lielākais uzsvars, izstrādātas
atsevišķi piedāvājuma varianti, mēbeles, sienu notinumi u.c. shēmas

ar krāsu gammām,

izmēriem un vienoto konceptu.
Rasējumā IN-0-1- tika atspoguļotas projektētās situācijas vizualizācijas. Veidojot kopējo
konceptu autore izmantoja tādus palīglīdzekļus kā Autocad, Archicad, Illustrator u.c.
datorprogrammas. Balstoties pamatā uz sākotnējā uzmērījumu plānu, autore saglabāja sienu
izmērus, izvietojumu un plānojumu.
Rasējumam IN-0-2- Projektētajā zonējumu shēmā tika parādītas zonējumu daļas, kā iedalās
telpas, telpu nosaukumi, telpu kvadratūras un to izvietojums. Projektētajā shēmā nekas netika
mainīts no sākotnējās situācijas.
Rasējumā IN-0-3- Projektētās situācijas cilvēku plūsmas analīzē tika veiktas izmaiņas.
Apmeklētāju vadlīnijas pēc kurām vadīties gaiteņos ir marķētas (Universālais dizains), ieeju
un izeju ejas ir kļuvušas platākas, lai ir iespēja cilvēkiem ar kustību traucējumiem brīvi
pārvietoties, kā arī krēslu izvietojums ir mainījies, līdz ar to tika ievērotas standarta prasības
izmēros starp krēslu rindām, attālumiem no skatuves daļas priekšā un aizmugurē līdz
apmeklētāju sēdvietām un ievērotas prasības, kas attiecināmas uz cilvēkiem ratiņkrēslos.
Rasējumā IN-0-4- Telpu noslogojuma analīzē un rasējumā IN-0-5- tika aprakstīts kurās dienās
telpas ir visnoslogotākās. Allaţu aktu zālē notiek deju nodarbību mēģinājumi, lekcijas,
sapulces un pasākumi. Izvērtējot situācijas, bija nepieciešams izvērtēt cik bieţi nāksies slēgt
projektorus, lampas, izvietot krēslus aktu zāles telpas centrā un tos pārnēsāt.
Rasējumā IN-0-6- Projektētā dabīgā apgaismojuma un noēnojuma analīzē autorei bija
nepieciešams noskaidrot Ziemeļu virzienu un pēc debespuses veikt analīzi. Plānā parādās
noēnojums un izsauļojums (gaismas plaknes uz grīdas). Ēnu līmeņus bija nepieciešams
izveidot trim mēnešiem konkrētos laikos: Janvāris (09:00, 12:00, 15:00), Maijs (09:00, 12:00,
15:00) un Septembris (10:00, 12:00, 15:00).
Autorei bija nepieciešams izstrādāt arī projektētās situācijas plānus un griezumus, kuri būtiski
atspoguļo projekta informāciju.
Rasējumā IN-1-2- Projektētajā grīdu plānā un grīdas materiālu specifikācijā grīdas segums
tiek atjaunots. Iepriekš grīdu segums bija nolietojies, parketa dēļu detaļas bija izkritušas kā arī
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tas vizuāli bija nepievilcīgs, tāpēc bija nepieciešams parketa grīdu atjaunot: pārkrāsot, noslīpēt
un pārlakot. Krāsu tonalitāti bija nepieciešams piemeklēt pelēcīgākos toņos, lai telpai būtu
vienots koncepts. Rasējumā IN-1-3- Projektēto griestu plānā bija veiktas vislielākās
pārmaiņas. Griesti ir nestandarta izmēros un augstumos, līdz pat 10 m no zemes, tāpēc bija
nepieciešams konsultēties ar daţādu jomu speciālistiem par risinājumu. Griestu konstrukcijās
ir lielas metāla sijas, kuras ir uzkrītošas un vizuāli neiederas telpas vienotajā konceptā, tāpēc
tās bija nepieciešams aizsegt. Autore izmantoja akustiskos paneļus riņķveida formās
sagrupējot tos daţādās grupiņās un ar trosīšu palīdzību no griestiem novelkot tos pēdējās sijas
augstumā, nostiprinot. Akustiskie paneļi ir daţādos augstuma līmeņos.
Rasējumā IN-1-4- ir redzami telpas griezumi no daţādiem leņķiem, kuros ietilpst durvju, logu
un telpu izmēri un novietojums.
Projektēto mēbeļu plānā un to specifikācijā IN-1-5- autore attēloja plānu ar projektētajām
mēbelēm- krēslu izvietojumu, krēslu individuālo dizainu, attālumu standarta nosacījumus
starp tiem, klavieres un skatuves daļu.
Rasējumā IN-1-6- Projektēto elektroinstalāciju plānā un lampu specifikācijā autore atspoguļo
kur un kādos izmēros atrodas rozetes un gaismas slēdţiem, kā arī kur un kādi atrodas
izvietotie gaismekļi (lampas, apgaismes objekti).
Projektētās apkures elementu specifikācijas rasējumā IN-1-8- autore norādīja vietu, kur
atrodas radiatori (akures elements) kā arī tika mainīts radiatoru vizuālais dizains.
Rasējums IN-1-9- Projektētās ventilācijas plāns un specifikācija. Autore telpas plānā norāda
vietu, kur atrodas ventilācijas ķermeņi un to vizuālo stāvokli. Ventilāciju ķermeņu ārējais
karkass tika nomainīts pret jaunu metāla reţģi.
Projektētās situācijas krāsu pase (IN-2-1) un telpu notinumi (IN-2-2). Autore iedvesmojās no
Latvijas etnogrāfiskajiem rakstiem, Latvijas karoga krāsām un mitoloģijas elementiem.
Koloristika telpai tika izveidota karmīnsarkanā, pelēkā un baltā krāsu gammā, kas kalpo kā
akcentējošās krāsas. Projektētā interjera elementi un detaļas. Autore pievienoja rasējumu ar
skatuves izveidoto platformu (IN-3-2).
Projekta noslēguma daļā tika pievienota projektētā interjera tāme (IN-4).
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Projektētas situācijas rasējumu saraksts (Rasējumu marka IN-interjers)
Projektētās situācijas shēmas un vizualizācijas (IN-0)
IN-0-1 Projektētās situācijas vizualizācijas
IN-0-2 Projektētā zonējumu shēma
IN-0-3 Projektētās situācijas cilvēku plūsmas analīze
IN-0-4 Projektētās situācijas telpu noslogojuma analīze
IN-0-5 Projektētais trokšņu līmenis telpās
IN-0-6 Projektētā dabīgā apgaismojuma un noēnojuma analīze
Projektētās situācijas plāni un griezumi (IN-1):
IN-1-2 Projektēto grīdu plāns un grīdas materiālu specifikācija
IN-1-3 Projektēto griestu plāns un griestu specifikācija
IN-1-4 Telpas griezumi
IN-1-5 Projektēto mēbeļu plāns un mēbeļu specifikācija
IN-1-6 Projetēto elektroinstalāciju plāns un lampu specifikācija
IN-1-8 Projektētās apkures plāns un elementu specifikācija
IN-1-9 Projektētās ventilācijas plāns un specifika
Projektētās situācijas krāsu pase un telpu notinumi (IN-2)
IN-2-1 Krāsu pase
IN-2-2 Telpas notinumi
Projektētā interjera elementi un detaļas (IN-3)
IN-3-2 Mēbeles Nr.1 rasējums- Skatuves rasējums
Projekta tāme (IN-4)
IN-4 Projekta interjera tāme
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SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
Bakalaura darba pētījumā autore izstrādāja sekojošus secinājumus:
1. Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, aktuāla ir gan pagātnes vērtību saglabāšana, gan jaunas
telpiskās vides izpratnes veidošana;
2. Pētot analogus, autore secina, ka pēc statistikas datiem, katru gadu palielinās Latvijas
mācību iestāţu skaits, kurās veic rekonstrukcijas darbus;
3. Allaţu pamatskolas skolēni ir aktīvi jaunieši, kuriem pēc stundām patīk uzturēties skolas
telpās;
4. Aktu zāles griestu un sienu risinājumā ieteicams izmantot akustiskos paneļus, kas
paredzēti sabiedriskām telpām ar lielu skaņas plūsmu;
5. Lai neapgrūtinātu cilvēku plūsmu,

telpai jābūt plašai un nepārblīvētai ar mēbelēm.

Veidojot interjeru pēc Universālā dizaina principiem, stingri jāievēro ergonometriskie
norādījumi;
6. Apzināti un mērķtiecīgi veidojot izglītības vides interjeru, autore secina, ka cilvēks spēj
uztvert sniegto informāciju un vēstījumu caur videomateriālu, krāsām un elementiem.
Balstoties uz secinājumiem, darba autore izvirza sekojošus priekšlikumus:
1. Autore iesaka izpētīt vēsturi, simbolus un rakstus, kurus senči kādreiz cēluši godā. Jauno
dizainu spēt variēt un kombinēt ar senu tautas mantojumu;
2. Lai uzlabotu kādas mācību iestādes stāvokli, nepieciešams izstrādāt projektu un piesaistīt
Eiropas naudas finansējumu vai individuālo sponsoru atbalstu veiksmīgai telpas attīstībai;
3. Lai skolēnus piesaistītu ar interesējošām aktivitātēm skolas telpās, aktu zālei nepieciešams
inovatīvs dizains. Autore iesaka iepazīt skolnieku vēlmes un intereses;
4. Nepieciešams konsultēties ar profesionāļiem par kvalitatīvu un pareizu paneļu un gaismu
uzstādīšanu aktu zālē. Autore rekomendē ‗‘Fluffo‘‘ kompānijas izvēli vai līdzīgas
kompānijas;
5. Izveidojot aktu zāles un tai piesaistošo telpu interjera dizaina piedāvājumu, autore
rekomendē konsultēties ar profesionālu celtnieku vai arhitektu par Universālā dizaina
principiem telpā.
6. Autore iedvesmo nebaidīties un uzdrīkstēties izmēģināt jaunākās tehnoloģijas. Mācību
vides telpām inovatīvās tehnoloģijas dos pozitīvas atsauksmes, kā arī telpas dizainu
padarīs mūsdienīgu.
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PIELIKUMI

79

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

Paraksts

Dat.

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Projektētās situācijas vizualizācijas

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-0-1

57

Kāpņu zona

Palīgtelpas

Skatuves zona

Ģērbtuves

Brīvā zona

Skolotāju istaba

Aktu zāle

Mantu glabātuve

WC zona

Noliktavas telpa

TELPU EKSPLIKĀCIJA
NR

15

20,60

15

NOSAUKUMS

PLATĪBA

1 Aktu zāle/projektēta

144.12 m2

2 Noliktavas telpa/projektēta

10,53 m2

3 Gaitenis/pandusa risinājums

19,05 m2

4 Ģērbtuve/esoša

13,42 m2

5 Noliktavas telpa/esoša

10,06 m2

6 Skolotāju istaba/esoša

16,23 m2

7 Palīgtelpa/esoša

12,25 m2

8 Palīgtelpa 2/esoša

12,88 m2

9 Palīgtelpa 3/esoša

3,09 m2

10 Palīgtelpa 4/esoša

2,05 m2

11 Palīgtelpa 5/esoša

2,05 m2

12 Mantu glabātuve/esoša

3,05 m2

13 Tualete/esoša

3,05 m2

14 Tualete/esoša

3,05 m2

15 Kāpņu telpa/pacēlāja risinājums

20,60 m2

20,60

12

66

3,05

16,23
16,23

13

14

13

14

3,05

12
3,05

3,05

3

19,05

3,05

2

3,05

10,53

3

19,50

11

144,12
144,12

11
11

10
10

2,05
2,05

8

12,88

8

12,88

2,05
2,05

44

13,42
13,42

7

12,25

7

12,25

9
9

3,09
2,09

5

5

10,06 10,60

Kopējā kvadratūra

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

Paraksts

Dat.

275,48 m2

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Projektētā zonējumu shēma

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-0-2

58

Pārvietošanās shēma apmeklētājiem
Pārvietošanās shēma cilvēkiem ar ratiņkrēsliem
Pārvietošanās shēma māksliniekiem/ skolas
personālam

TELPU EKSPLIKĀCIJA
NR

15

20,60

6

16,23

12

13

3,05

3,05

14

2

3,05

10,53

3

19,50

1

144,12

11

10

2,05

8

12,88

2,05

4

13,42

7

12,25

9

3,09

5

10,60

NOSAUKUMS

PLATĪBA

1 Aktu zāle/projektēta

144.12 m2

2 Noliktavas telpa/projektēta

10,53 m2

3 Gaitenis/pandusa risinājums

19,05 m2

4 Ģērbtuve/esoša

13,42 m2

5 Noliktavas telpa/esoša

10,06 m2

6 Skolotāju istaba/esoša

16,23 m2

7 Palīgtelpa/esoša

12,25 m2

8 Palīgtelpa 2/esoša

12,88 m2

9 Palīgtelpa 3/esoša

3,09 m2

10 Palīgtelpa 4/esoša

2,05 m2

11 Palīgtelpa 5/esoša

2,05 m2

12 Mantu glabātuve/esoša

3,05 m2

13 Tualete/esoša

3,05 m2

14 Tualete/esoša

3,05 m2

15 Kāpņu telpa/pacēlāja risinājums

20,60 m2

Kopējā kvadratūra

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

Paraksts

Dat.

275,48 m2

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:
Rasējums:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5
Projektētās situācijas
cilvēku plūsmas analīze

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-0-3

59

Aplīšu daudzums attēlots pēc noslogojuma pakāpes telpā
(jo lielāks aplītis, jo intensīvāks noslogojums)
TELPU EKSPLIKĀCIJA
NR

15

20,60

12

13

3,05

6

14

3,05

3,05

2

10,53

16,23

3

19,50

1

144,12

11

10

2,05

8

12,88

2,05

4

13,42

7

12,25

9

3,09

5

10,60

NOSAUKUMS

PLATĪBA

1 Aktu zāle/projektēta

144.12 m2

2 Noliktavas telpa/projektēta

10,53 m2

3 Gaitenis/pandusa risinājums

19,05 m2

4 Ģērbtuve/esoša

13,42 m2

5 Noliktavas telpa/esoša

10,06 m2

6 Skolotāju istaba/esoša

16,23 m2

7 Palīgtelpa/esoša

12,25 m2

8 Palīgtelpa 2/esoša

12,88 m2

9 Palīgtelpa 3/esoša

3,09 m2

10 Palīgtelpa 4/esoša

2,05 m2

11 Palīgtelpa 5/esoša

2,05 m2

12 Mantu glabātuve/esoša

3,05 m2

13 Tualete/esoša

3,05 m2

14 Tualete/esoša

3,05 m2

15 Kāpņu telpa/pacēlāja risinājums

20,60 m2

Kopējā kvadratūra

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

Paraksts

Dat.

275,48 m2

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Projektētās situācijas telpu
noslogojuma analīze

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-0-4

60

Telpas, starp kurām jānodrošina 70/69 dB
Koplietošanas telpas, starp kurām jānodrošina 56/55 dB
Telpas, starp kurām jānodoršina 52/52 dB
Telpas, starp kurām jānodoršina 57/58 dB
TELPU EKSPLIKĀCIJA
NR

15

20,60

6

16,23

12

13

3,05

3,05

14

2

3,05

10,53

3

19,50

1

144,12

11

10

2,05

8

12,88

2,05

4

13,42

7

12,25

9

3,09

5

10,60

NOSAUKUMS

PLATĪBA

1 Aktu zāle/projektēta

144.12 m2

2 Noliktavas telpa/projektēta

10,53 m2

3 Gaitenis/pandusa risinājums

19,05 m2

4 Ģērbtuve/esoša

13,42 m2

5 Noliktavas telpa/esoša

10,06 m2

6 Skolotāju istaba/esoša

16,23 m2

7 Palīgtelpa/esoša

12,25 m2

8 Palīgtelpa 2/esoša

12,88 m2

9 Palīgtelpa 3/esoša

3,09 m2

10 Palīgtelpa 4/esoša

2,05 m2

11 Palīgtelpa 5/esoša

2,05 m2

12 Mantu glabātuve/esoša

3,05 m2

13 Tualete/esoša

3,05 m2

14 Tualete/esoša

3,05 m2

15 Kāpņu telpa/pacēlāja risinājums

20,60 m2

Kopējā kvadratūra

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

Paraksts

Dat.

275,48 m2

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Projektētais trokšņu līmenis telpās

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-0-5

61

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

Paraksts

Dat.

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Projektētā dabīgā apgaismojuma
un noēnojuma analīze

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-0-6

62

Ozola šķiras parkets. Ozols Premium.
15x110mm bez apdares

Gr-1 Grīdu materiālu marka
L-1 Logu materiālu marka
D-1 Durvju materiālu marka
TELPU EKSPLIKĀCIJA
NR

15

20,60

Gr-1

Gr-3

12

13

14

3,05

3,05

Gr-2

2

3,05

10,53

Gr-1

D-1

3

D-1
L-2

Gr-3

19,50

L-2

16,23

Gr-2

D-2

6

Gr-2

1

144,12

10

Gr-2

Gr-2

8

12,88

Gr-2

7

2,05

12,25

Gr-2

9

3,09

Gr-1

1 Aktu zāle/projektēta

144.12 m2

2 Noliktavas telpa/projektēta

10,53 m2

3 Gaitenis/pandusa risinājums

19,05 m2

4 Ģērbtuve/esoša

13,42 m2

5 Noliktavas telpa/esoša

10,06 m2

6 Skolotāju istaba/esoša

16,23 m2

7 Palīgtelpa/esoša

12,25 m2

8 Palīgtelpa 2/esoša

12,88 m2

9 Palīgtelpa 3/esoša

3,09 m2

10 Palīgtelpa 4/esoša

2,05 m2

11 Palīgtelpa 5/esoša

2,05 m2

Gr-2

12 Mantu glabātuve/esoša

3,05 m2

13 Tualete/esoša

3,05 m2

14 Tualete/esoša

3,05 m2

15 Kāpņu telpa/pacēlāja risinājums

20,60 m2

4

Gr-2
Gr-2

PLATĪBA

13,42

5

10,60

Dekoratīvais radiators
680x166x12410

D-1

2,05

L-2

11

NOSAUKUMS

L-1

L-1

L-1

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

Kopējā kvadratūra

L-1

Paraksts

Dat.

275,48 m2

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Projektēto grīdu plāns un
grīdas materiālu specifikācija

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-1-2

63

APZĪMĒJUMI
Tērauda siju konstrukcijas

+0.000

Augstuma atzīme

Griestu gaismekļi

G-1

Griestu materiāla marka

Dūmu detektors

D-1

Durvju marka

Ventilācijas šahtas

L-1

Logu marka

Akustiskie paneļi

Betona griesti- krāsoti. Krāsa griestiem Vivacolor 7 A, balta

TELPU EKSPLIKĀCIJA
NR

15

20,60

+3.300

D-3

3,05

14

2

3,05

10,53

+3.300

+3.300

D-2

3

+4.000

L-2

13

3,05

144,12

19,50

+8,000

+5,300

L-2

12

1

D-1

6

16,23

+10.000

Griestu padziļinājums

11
12,88

2,05

4

13,42

7

+5,450

12,25

9

3,09

+3.300

5

10,60

D-1

8

L-2

10

2,05

+10.000

L-1

L-1

Griestu pazeminājums

L-1

PLATĪBA

1 Aktu zāle/projektēta

144.12 m2

2 Noliktavas telpa/projektēta

10,53 m2

3 Gaitenis/pandusa risinājums

19,05 m2

4 Ģērbtuve/esoša

13,42 m2

5 Noliktavas telpa/esoša

10,06 m2

6 Skolotāju istaba/esoša

16,23 m2

7 Palīgtelpa/esoša

12,25 m2

8 Palīgtelpa 2/esoša

12,88 m2

9 Palīgtelpa 3/esoša

3,09 m2

10 Palīgtelpa 4/esoša

2,05 m2

11 Palīgtelpa 5/esoša

2,05 m2

12 Mantu glabātuve/esoša

3,05 m2

13 Tualete/esoša

3,05 m2

14 Tualete/esoša

3,05 m2

15 Kāpņu telpa/pacēlāja risinājums

20,60 m2

Kopējā kvadratūra

L-1

275,48 m2

Griestu augstākā vieta

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

NOSAUKUMS

Inese Reitāle

Paraksts

Dat.

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Projektēto griestu plāns un
griestu specifikācija

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-1-3

64

Gaisa ieņemšanas restīte 1000x800
Restīti izveidota plastmasas blokā 1216x1216x2900 pamatne

+10,600
40

2900

40

9,200

8,000

7,200

5,400

5,400

3,300
+0,000

2100
12,400

11,500

4

2

6,600

40

Gaisa šķirkārta-

70

Siltumizolācija-akmens vate-

150

Tvaika izolācija (stiprināta pie sijām)-

8000

7,400

Dēļu klājs- laipas-

1

Latojums 50x25 (h) s=600-

25

Ģipškartona plātņu apšuvums -

14

5,300
5,400
3,300

5,400

3,300

2,700
0,600

2,100

+0,000

-0,020

-1,200

Paraksts

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece

6400

A

Darba
vadītāja:

6000

D
Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Inese Reitāle

3200

B

Dat.

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Telpu/griestu griezumi

E
Paraksts

Dat.

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-1-4

64

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Telpas griezumi

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-1-4

65

M-1

Apmeklētāju sēdvietas- krēsli 47x50x76

94 gab

M-2

Vietas cilvēkiem ratiņkrēslos 1200x900

1 gab

M-3

Skatuve 1500x6710x700

1 gab

M-4
M-5

Klavieres

1 gab

Radiatori 3000x910x200

1 gab

TELPU EKSPLIKĀCIJA
NR

15

20,60

12

13

3,05

3,05

14
3,05

900

6

16,23

D-1

D-3
M-1

2

L-2

10,53

D-2

3

L-2

19,50

7

M-2
2500

12,25
3,09

5

10,60

1

500

144,12

M-3

M-4

6710

1500

9

500

13,42

L-2

4

2,05

1200

2,05

D-1

8

12,88

10

450

900

11

M-5

L-1

L-1

L-1

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

NOSAUKUMS

1 Aktu zāle/projektēta

144.12 m2

2 Noliktavas telpa/projektēta

10,53 m2

3 Gaitenis/pandusa risinājums

19,05 m2

4 Ģērbtuve/esoša

13,42 m2

5 Noliktavas telpa/esoša

10,06 m2

6 Skolotāju istaba/esoša

16,23 m2

7 Palīgtelpa/esoša

12,25 m2

8 Palīgtelpa 2/esoša

12,88 m2

9 Palīgtelpa 3/esoša

3,09 m2

10 Palīgtelpa 4/esoša

2,05 m2

11 Palīgtelpa 5/esoša

2,05 m2

12 Mantu glabātuve/esoša

3,05 m2

13 Tualete/esoša

3,05 m2

14 Tualete/esoša

3,05 m2

15 Kāpņu telpa/pacēlāja risinājums

20,60 m2

L-1

Paraksts

PLATĪBA

Kopējā kvadratūra

Dat.

275,48 m2

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Projektēto mēbeļu plāns
un mēbeļu specifikācija

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-1-5

66

Augstuma atzīme

+0,000

Griestu gaismeklis
Vienpola slēdzis

15

Divpolu slēdzis

20,60

Rozete

2

10,53

6

12

16,23

13

3,05

14

3,05

Dūmu detektors

+1,500

+1,300

Prožektors

3,05

+1,300

TELPU EKSPLIKĀCIJA

+9,400

NR

3

19,50

1

144,12
2,05

2,05

8

12,88

+2,200

11

10

+7,400

4

13,42

7

12,25

9

3,09

+0,700

+0,700
5

10,60

Griestos iekarināmā lampa.
D-112cm, H-11cm. Vadu un trošu
garums-1,9m.
13300lm, 2700K, 158W LED DALI
dimmēšanas iespēja, 6 gab.

Prožektors no augšas- 45 grādu lenķī 3 gab
(pret uz skatuves stāvoša cilvēka galvu)
uz leju, 2 prožektori no katriem sāniem.
35W (3450 Lm) LED track light (sliežu
prožektors),
V-TAC, auksti balta 6000K.

Iebūvējama LED lampa ar COB čipu,
grozāma, neitrāla balta gaisma, 7 gab

NOSAUKUMS

PLATĪBA

1 Aktu zāle/projektēta

144.12 m2

2 Noliktavas telpa/projektēta

10,53 m2

3 Gaitenis/pandusa risinājums

19,05 m2

4 Ģērbtuve/esoša

13,42 m2

5 Noliktavas telpa/esoša

10,06 m2

6 Skolotāju istaba/esoša

16,23 m2

7 Palīgtelpa/esoša

12,25 m2

8 Palīgtelpa 2/esoša

12,88 m2

9 Palīgtelpa 3/esoša

3,09 m2

10 Palīgtelpa 4/esoša

2,05 m2

11 Palīgtelpa 5/esoša

2,05 m2

12 Mantu glabātuve/esoša

3,05 m2

13 Tualete/esoša

3,05 m2

14 Tualete/esoša

3,05 m2

15 Kāpņu telpa/pacēlāja risinājums

20,60 m2

Kopējā kvadratūra

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

Paraksts

Dat.

275,48 m2

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Projektēto elektroinstalāciju
plāns un lampu specifikācija

EKA, 2018/2019 m.g.
Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.

Lapu skaits

IN-1-6

67

700

2600

2200

2700

720
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Pateicoties tā nepietiekamam dizainam, tas ir piemērots
jebkuram iestatījumam. Iespaidīga izturība biezu sienu un
tērauda dēļ. Savienojums ar siltumsūkni un/vai zemas
temperatūras sistēmām. Atbilst likumā noteiktajiem drošības
noteikumiem. Gluda virsma nodrošina ērtu tīrību.

166cm Biezums

Apkures veids- radiatori.
Šobrīd koka paneļi vairs nav aktuāli, tāpēc autore izvēlējās
Zehnder dekoratīvos radiatorus.
Tas ir bezsienas izturīgs radiators ar plakanu virsmu, kas
nodrošina spēcīgu izvadi.

680cm Augstums

12410cm Garums
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Allažu pamatskolas aktu zālei ir izvilktas
divas ventilācijas šahtas.
Restes ir novecojušas un tās nepieciešams
nomainīt pret jaunām.
Gaisa ventilācija ir pietiekami spēcīga uz
telpas apjomu.
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Autores individuāli veidotā mēbele ir skatuve. Tā
paredzēta bērniem priekš uzstāšanās
pasākumu laikā. Skatuve ir kā paaugstinājums ar
trepēm, kas ved lejup kā arī margas abos sānos.
Skatuves materiāls ir koka saplāksnis, kas
pieskaņots grīdas parketam.
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NOSAUKUMS

APRAKSTS

SKAITS

PROJEKTORI

Eco-Friendly SVGA
Business
Projektori. Benq
MS535, White.
Gaišums (Lumens)
3600 ANSI,
Kontrasts 15000:1
Matricas
izšķirtspēja SVGA
800x600.

7 Gab

LED dziesmu
apgaismojums,
25W LED modulis,
melns
Regulējams
25W LED modulis,
3000K / 4500K,
IP20, 2500 Lm, A
++
98 x 195 mm x
H150 mm.
Stikls matēts,
pelēks 1500 x 1900
mm.izmantota
kvalitatīva
furnitūra izturīgas Stremler
eņģes un drošas
slēdzenes. 8mm
biezs rūdīts stikls,
kārbas blīvējums.
Durvīm ir
universāls
vēršanās virziens.
Balti krāsota koka
kārba (92x42mm).
Tās ir durvis, kas
pilnīgi izgatavotas
no stikla, cita lieta,
ka rūdītais stikls,
kā durvju
materiāls arvien
vairāk ieņem vietu
mūsdienīgajā
arhitektūrā.
300X220

7 Gab

PROŽEKTORI

STIKLA
IEKŠDURVIS

STIKLA IEEJAS
DURVIS

CENA
gab/kopā
336,73 x7=
2,357 EUR

FOTO

VEIKALS

RADIATORS

Dateks
Grupa

ŽALŪZIJAS

55,99 x7=
391,30 EUR

iLight.lv

PARKETS

2 Gab

593x 2=
1186.00
EUR

Stikla serviss

KRĒSLI

1 Gab

743,99 EUR

Stikla
Dizains

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

Zehnder
dekoratīvais
radiators.
Bezsienas izturīgs
radiators ar
plakanu virsmu,
kas nodrošina
iespaidīgu izvadi.
Balts tonis.
Plisētās žalūzijas.
Konstrukcijas, kas
nelaiž cauri
gaismas starus, tās
izceļas ar stilīgu
dizainu,
funkcionalitāti un
vieglu vadāmību,
tāpēc nošķeltās vai
trapeces formas
logu konstrukcijas
ir vieni no
vispieprasītākajiem
mūsdienu
risinājumiem.
Ozola šķiras
parkets- living.
Masīvi ozola grīdas
dēļi. Grīdas segumi
ar izteiktu izturību
visa cilvēka mūža
garumā.
Neatkārtojama
tekstūra un augsta
kvalitāte. Ozols
Premium 15x110
mm bez apdares.
Moderni un stabili
krēsli ar metāla
rāmi un polstarētu
sēdekli un
atzveltni, kas
apvilkti ar izturīgu
audumu. Krēslus ir
iespējams savietot
vienu virs otra un
salikt vienā rindā
ar Click sistēmu.
500x500x760

Paraksts

Dat.

1 Gab

634,99 EUR

Komforts

58,30 m2
(sk.
Pielikumu)

1001,31
EUR

Packlett Riga

145 m2

70,99 EUR
iepakojums/
kopā par
145m2=
3,236 EUR

SIA
AmberWood

96 Gab

33,99x
96=3,263
EUR

FLBirojs
(individuāls
pasūtījums)

Objekts:

Allažu pamatskolas aktu zāle
Adrese:

Siguldas novads, Allažu pagasts,
Allaži, Skolas iela 5

Rasējums:
Projekta interjera tāme
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Stadija: IN

Mērogs: 1:100

Lapas Nr.
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LAMPAS

AKUSTISKIE
PANEĻI

KLAVIERES

VENTILĀCIJAS
RESTES

SKATUVE

KRĀSAS
SIENĀM

Griestos
iekarināmās LED
lampas, D: 112 cm,
H: 11 cm, Vadu un
trošu augstums1,9 m, 13300 lm,
2700K, 158w, DALi
dimmēšanas
iespēja
Cilindra veida
akustiskais panelis
montāžai griestos.
D: 100cm, H: 4cm,
Montāžas
komplekts līdz 1 m
‘’Petrof ‘’ klavieres
aktu zāles
interjerā.
Augstums: 121 cm
Dziļums: 54 cm
Garums: 144 cm
Svars: 212 kg
Krāsa: Sarkankoks
pulēts
Klavieres ražotas
un montētas
Čehijā, Petrof
rūpnīcā.
Artikuls:
575.13.916
Materiāls:
Alumīnijs
Krāsa:
Alumīnijs
Skatuve, kas sastāv
no skaidu
plāksnēm
pamatdaļām, bet
apkārt ir koka
plātnes, kas atbilst
koka grīdas tonim
6710x500x700
Krāsa sienām un
griestiem
Vivacolor 7 A,
balta, Sarkana

Vārds, Uzvārds
Izstrādāja: Signija Dārzniece
Darba
vadītāja:

Inese Reitāle

6 Gab

1779,33x 6=
10675,98
EUR

LightUp

34 Gab

422,50X 34=
14,265 EUR

LightUp

1 Gab

8,390 EUR

Mūzikas
centrs

10,70X 2=
21,40 EUR

Dveikals.lv

1760 EUR

Individuālais
pasūtījums

aptuveni
450,99 EUR

KSenukai

2 Gab

1 Gab

150 m2
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1 Aktu zāle/projektēta

144.12 m2

2 Noliktavas telpa/projektēta

10,53 m2

3 Gaitenis/pandusa risinājums

19,05 m2

4 Ģērbtuve/esoša

13,42 m2

5 Noliktavas telpa/esoša

10,06 m2

6 Skolotāju istaba/esoša

16,23 m2

7 Palīgtelpa/esoša

12,25 m2

8 Palīgtelpa 2/esoša

12,88 m2

9 Palīgtelpa 3/esoša

3,09 m2

10 Palīgtelpa 4/esoša

2,05 m2

11 Palīgtelpa 5/esoša

2,05 m2

12 Mantu glabātuve/esoša

3,05 m2

13 Tualete/esoša

3,05 m2

14 Tualete/esoša

3,05 m2

15 Kāpņu telpa/pacēlāja risinājums

20,60 m2
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Intervija: Projektētājs Mārtiņš Priedītis no kompānijas REVERIE Trading Group
1) Ko nozīmē ‘’Projekcijas kartēšana’’ 3D Projection Mapping?
Mākslas veids, kur izmanto projektorus, lai attēlotu gaismu uz jebkuras
virsmas, pārvēršot kopīgos 3D objektus interaktīvos displejos. Pēc tam
izmantojam kustības grafiku un radošo kodēšanu, lai parādītu ļoti satraucošu
vai iegremdējamu saturu, būtībā nomainot objekta virsmu.
2) Kāds komplekts nepieciešams, lai šo ‘’Projekta Kartēšanu’’ uzstādītu aktu
zāles telpās?
Šobrīd ir divi varianti, ja runājam tieši par Allažu aktu zāli:
1. Divas kustīgas spoguļgalvas kas statiski noklāj divas sienas. Kad nepieciešams
var nomainīt scenāriju un projekciju laist dinamiski pāri visai zālei;
2. Stacionāri nostiprināti projektori ar papildus optiku. To skaits un izmaksas
atkarīgas no projicējamā laukuma
3) Kas jāņem vērā uzstādot un lietojot ikdienā projektorus to darbībā? Kādi
nosacījumi jāievēro?
Tiem, Jūsu gadījumā ir jāuzstāda programma caur kuru iet video, kas
pārraidīta uz projktoriem- ar attiecīgajiem elementiem kurus vēlaties attēlot.
Kā jau minēju- Ja nepieciešams var nomainīt scenāriju un projekciju, laist
dinamiski pāri visai zālei.
Nosacījumi: Katru reizi ieslēgt, izslēgt projektorus, ja nepieciešamspārregulēt to asumu.
4) Kādas ir 1 projektora izmaksas ?
Izmaksas ir dažādas, skatoties kādu projektoru nepieciešams iegādāties. Katrs
gadījums ir jāizskata atsevišķi, bet cenas svārstās pat no 120 eur līdz pat 2,500
eur.
5) Kā projektorus ietekmē dienas gaisma? Vai to nepieciešams nosegt?
Dienas gaismu nepieciešams pēc iespējas vairāk likvidēt, tad projekcijas
asums būs spožāks. Jebkurā gadījumā, ir jāparedz gaismu grupas, kas ļauj
izslēgt gaismas kas tieši spīd uz projekcijai paredzēto laukumu.
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Intervija: Akustiķis Andris Flugrāts no kompānijas Fluffo
1) Ko telpai dod akustiskais panelis?
Akustiskajiem sienu un griestu paneļiem ir minerālvates pildijums un izcila skaņas
absorbcija un necaurlaidība. Tie ir paredzēti iekštelpām
2) Kādi ir galvenie nosacījumi jānēm vērā dizainā ievietojot akustiskos paneļus, ja
griesti ir nestandarta formas vai augstumu?
Ņemot vēra, ka telpa ir ļoti liela un tajā ir sarežģītas ģeometrijas griesti,
rekomendētajai aukustisko paneļu pārsedzei jāklāj vismaz 30-40 % no griestu
plaknes. Tikai tad būs jūtams kāds rezultāts. Kā arī tas ir atkarīgs no materiāliem,
kādi tiek izmantoti grīdai- sienām.
3) Kādi veidi ir akustiskajiem paneļiem?
Floffo akustiskie paneļi ir dažādās formās (apaļš, kvadrāts, kvadrāts ar noapaļotām
malām, seštūris), kā arī dažādos krāsu toņos. Ir iespēja pie mums aplūkot
paraugus gan materiāliem, gan krāsām.
4)Kādos gadījumos akustiskos paneļus novieto uz sienām?
Fluffo rekomendē apsvērt arī papildus pasākumus, kā izvietot papildus paneļus uz
sienām, tādejādi radot lielāku skaņas absorbcijas rezultātu.
5)Kā kopt akustiskos paneļus?
Fluffo paneļu uzstādīšana ir vienkārša, ātra un tīra. Jebkurš to izdarīt pats bez
problēmām. Mēs pievienojam uzstādīšanas rokasgrāmatu katram sūtījumam.
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Intervija . Gaismotājs Ingvars Sutta no kompānijas LIGHT UP
1) Vai Jums jau agrāk ir bijijs pieprasījums veidot apgaismojuma projektu
mācību iestādēm? kādām?
Jā, ir bijusi šāda veida pieredze. Mums bij sadarbības projekts ar Salaspils 1.
Vidusskolu.
2) Kādus apgaismes ķermeņus visbiežāk izmanto mācību iestādes aktu/pasākumu
telpās?
Visbiežāk izmanto iestrādātās LED gaismas ķermeņus, kas iestrādāti
akustiskajos paneļos.
3) Cik jaudīgai jābūt gaismai un vai tai obligāti jābūt regulējamai?
Jauda ir atkarībā no telpas izmēriem (platuma, garuma, dziļuma). Katrai
lampai ir sava m2 platība ko apgaismot. Nav obligāti, bet tas ir iespējams.
4) Vai telpas sienu krāsa spēj ietekmēt apgaismojumu? Ar kādu krāsu visvieglāk
kombinēt apgaismes ķermeņus?
Drīzāk apgaismojums spēj ietekmēt sienu krāsu, tas to spēj mainīt (tumšināt,
gaišināt), protams, ir arī krāsainās gaismas, kas to spēj. Visvieglāk kombinēt
ar melnu un baltu (ēna un izteikts apgaismojuma lauks).
5) Vai Jūsu piedāvājumā ir arī apgaismes ķermeņi, kas paredzēti cilvēkiem ar
vāju redzi? Universālajam dizainam? Ar ko tie atšķiras ?
Izmantojiet spožākās spuldzes, kas ieteicamas gaismas ķermeņiem. Izvairieties
no skarbajiem luminiscējošiem apgaismojumiem, kas var izraisīt mirdzumu it īpaši ikvienam, kam ir zema redze. Apgaismojumam ir jābūt tādam, lai
atvieglotu ceļa atrašanu, regulējams apgaismojums, gaismas līmeņiem jābūt
dažādās vietās.
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Interneta aptauja (publika vecuma posmā no 17 līdz 53 gadiem)
1)Kāpēc ir svarīgi ieviest inovitātes mācību iestādes telpās ?
Atbildes
Svarīgi ir tāpēc, ka tehnoloģijas attīstās un arī skolām tām jātiek līdzi;
Ja telpas būs modernas ar jaunām mācību tehnoloģijām un iekārtām tad
studentiem/skolēniem mācīties būs interesantāk un vieglāk saprast uzdoto.
21.gadsimts- jāiet laikam līdzi
Lai uzlabotu skolēnu un mācībspēka vēlmi gan apmeklēt skolu gan ar prieku strādāt,
mācīties.
Lai modernizētu vidi un padarītu mobilāku.
Lai skolēniem būtu lielāka vēlme atrasties skolā
Lai rosinātu radoši domāt
Palīdz koncentrēties mācībām un produktīvāk apgūt vielu
Ir jāseko līdzi gan tehniskajām gan dizaina novitātēm, jo tās raisa gan radošumu, gan
rada pateicīgāku vidi mācību procesam kopumā
Lai ieinteresētu skolēnus, lai dzīvotu līdzi laikam lai būtu pieejamas visas
nepieciešamās tehniskais nodrošinājums
Tādēļ, ka mācību iestādēs izglītojas jaunieši un tie seko visām mūsdienu jaunākajām
tendencē, tiem ir svarīgi būt informācijas kursā un ieinteresēt tos var arī tikai ar ko
jaunu un inovatīvu.
Moderna vide piesaista studentus un skolniekus.
Lai jaunais pielāgotais dizains spētu komfortablāk justies skolēniem un racionālāk
izmantot telpu
Ir svarīgi iet līdzi laikam un ieviest jaunākās tehnoloģijas, lai neatpaliktu no citām
valstīm. Tas it īpaši attiecās uz mūsu jauniešiem, tātad skolām, lai tie būtu
konkurētspējīgi nakotnē. Ir svarīgi, lai dizains skolā maksimāli veicnātu skolnieku
mācīšanos.
Bērni seko visam jaunajam
Jādzīvo līdzi laikam
Lai veicinātu kreatīvu mācīšanas procesu.
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Lai skolēniem mācību iestāde nešķistu kaut kas smagnējs, kur nav vēlmes uzturēties.
Mācību iestādei jābūt ar pozitīvu atmosfēru, mūsdienīgai un tādai, lai bērni tajā
nejustos kā svešinieki. Līdz ar to bērniem mācību iestāde asociētos ar kaut ko pozitīvu
un būtu vēlme tajā atgriezties, lai iegūtu zināšanas

2)Kāda veida inovitātes mūsdienu skolēniem ir nepieciešamas, lai skolas telpās justos
komfortabli?
Atbildes
Jaunākās tehnoloģijas- projektori, jauns dizains, tāfeles, tehnika un aparatūra
Skolas soliem ir jābūt ērtiem un lai pavadot klasē sēžot solā tas nebojātu stāju un
veselību. Tāfelei vajadzētu pildīt ne tikai vecās funkcijas bet katram skolēnam
izmantojot datoru varētu to attēlot arī uz tāfeles/ekrāna. Varbut laba lieta butu ar laiku
ieviest katrā stundā un klasē robotu psihologu kurš vērotu skolēnus , bet skolotāja
varētu mācīt priekšmetu netērējot laiku aizrādīt skolēniem par uzvedību un
traucēšanu.
Tāda vide, kas aizrauj un atrauj no mobilo telefonu izmantošanas
Longe tipa zona, kas ļauj nopietnu lietu, kā mācīšanos padarīt par vaļasprieku.
Mūsdienu tehnoloğijas
Ērtas mēbeles, interaktīvās tāfeles
Novākt padomju laika mēbeles, ieviest mājīgākas mēbeles vai aksesuārus.
WiFi, projektori un dažādi vizualizācijas priekšmeti (interaktīvās tāfeles utt)
Pieejamas telpas ar kurtibu traucējumiem, gaišas, plašas, interaktīvās
Krāsas, viegli pārvietojamas mēbeles/sēžamie, internets.
Atpūtas stūris, efektīvi iekārtota klases telpa, kur no visam vietām pārredzama tāfele,
skolotājs un klases priekšā notiekošais
Pirmais, kas nāk prātā ir klašu izvietojums. Attīstītākajās valstīs jau sen skolas soli
netiek izvietoti rindās, kā tradicionāli pieņemts Latviā. Ir svarīgi, lai visi skolnieki
piedalās stundās ar savu viedokli un jautājumiem, bet soli rindās to neveicina...pat vēl
otrādi, skolnieki pirmajos solos tiek aktīvi iesaistīti stundu procesā, bet skolniekiem
beigās netiek pievērsta tik liela uzmanība. Risinājums tam, piemēram, ir apļveidīgs
skolas solu izvietojums. Otra lieta, kas nāk prātā ir izmantotās krāsas telpās. Es daudz
par šo tēmu nezinu, bet esmu lasījis, ka ar dažādām krāsām var ietekmēt cilvēku
garastāvokli, koncentrāciju, un citas sajūtas. Mūsdienās, kad bērniem jau tagad ir grūti
koncentrēties, ir ļoti svarīgi tam pievērst uzmanību.
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Viedās tāfeles, regulējami/pielāgojami galdi un krēsli, gaisa kondicionieri, elektriski
regulējamas žalūzijas, kas palīdzētu ātri aiztaisīt logus netraucējot mācību procesu.
Dažāda aprīkojuma ieviešana ērtākai ikdienai, piem.ērtas sēdvietas starpbrīžos, brīvi
piejams ūdens, interesants apgaismojums utt.
Plašas telpas. Digitālie risinājumi - ekrāni/planšetes ar interaktīvām aplikācijām ,
digitāli/tehnoloģiski elementi (roboti,3D)
3)Kādas krāsas pēc Jūsu domām nepieciešamas pamatskolas aktu zāles interjera
risinājumā?
Atbildes
Gaišas, krāsainas
košas, jautras,
Bēšas
Latviskas, sarkana balta, zaļa.
Bēšs, zaļš vai karmìnsarkans
Dzeltenas un zaļas
Gaisas
Balts
Neitrāli toņi ar akcentiem, lai galvenais fokuss būtu uz zālē notiekošo nevis pašu zāles
krāsojumu
Gaišas, pasteļi
Uzskatu, ka pamatskola tie jau ir diez gan paaugušies cilvēki un nepieciešams, kas
mierīgāks, nopietnāks un līdzsvarotāks- bešs, pelēcīgāks... Paspēlēties ar mierīgām
krāsiņām.
Klasiskas
Vismaz 2 krāsas, kaut kādi kontrasti, lai izceļas priekša - ''skatuves vieta''
Gaišas, lai nenovērstu uzmanību no tā, kas tajā brīdī notiek aktu zālē.
Dzeltena, salātzaļa
Gaišas un neitrālas, piem. pasteļtoņi
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gaiša... grūti pateikt konkrētu krāsu, galvenais lai ar krāsu palīdzību tiek radīta
nepieciešamā noskaņa tām aktivitātēm, kas tur tiks plānotas
Balta un kāds pelēkais tonis. Vēl melnā krāsa, bet tai jābūt vienīgi uz interjera
priekšmetiem (krēslu, galdu vai kādu metālu konstrukciju). Kā arī tumšās koka krāsas,
kas var būt realizēta tumši brūnā koka grīdā, galdu virsmās vai citās aktu zālei
atbilstošās mēbelēs un paneļos.
4)Ko Jūs domājat par latvju rakstu zīmēm?
Atbildes
Manuprāt, ļoti mūsdienīgi
tās ir labas bet nevajadzētu uzspiest pārāk daudz. Šiem simboliem ir jāienāk skolā kā
tautu josta
Visnotaļ priecājos, ja tās stilizēti izmanto interjerā. Patīk.
Par!
Noteikti atbalstu
Loti pozitīvi
Pareizā izpildījumā patīk, bet ne tad ja tās izvieto nepiemērotās vietās un
nepiemērotos gadījumos
Nav vajadzības. Mūsdienās tām vairs nav tik liela garīga vērtība un nacionālais
vienotības elemtents tādēļ manuprāt lieki. Tās var periodiski izlikt vai izveidot teiksim
uz Latvijai svarīgiem svētkiem.
Pārāk daudz jau visur ir
Skaistas, pie attiecīga mūsdienu noformējuma..
Pozitīvi, tikai jāzin, ko kura zīme nozīmē un to pielietojums, jo nevar likt visas zīmes
visur.
ļoti labs risinājums, latviski, ļoti aktuāli Latvijas 100gadē
Ir svarīgi, lai bērni prot atpazīt latvju rakstu zīmes, jo tā ir daļa no mūsu vēstures un
tradīcijām. Ja ir runa par šo rakstu iekļaušanu skolas interjerā, es ieteiktu būt ļoti
uzmanīgiem, lai tie nepievērš pārāk lielu uzmanību. Bet ja ir veids, kā šos rakstus
gaumīgi un neuzkrītoši iekļaut dizainā, tas būtu ļoti interesanti.
Tas ir super, ka šobrīd tās atkal tiek aktualizētas, jo tas veicina savā veidā arī
patriotismu.
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Patīk, stilīgi, latviski.
Smuki, patriotiski elementi, skolās šķiet sen jau izmantoti. Varētu šķist vecmodīgi, bet
varbūt nē... varētu arī iekļaut tos interjera dizainā, pēdējā laikā latvju zīmes ir manītas
arī uz apģērbiem un izskatās labi!
Tās izskatās labi, bet ne visas. Jāvērtē, kuras neasociējas ar kaut ko "smagnēju",
piemēram, tādas būtu tipiskākās rakstu zīmes, kas ir tautas tērpos.
5)Kādā veidā krāsas un dizains spēj ietekmēt Jūsu sajūtas par telpu ? Miniet piemērus

Atbildes
Agresīvas un tumšas krāsas mani nomāc. Šauras telpas un zemi griesti ierobežo;
Baltā-atturīgi vēsa bet tīrības sajūta. Melna ir moderna bet jāliek kopā ar koku un
baltu ar kādu oranžu akcentu.
Balts un gaišs rada tīrības un sakārtotības iespaidu, nepārbāztas telpas ļauj radoši
izpausties un būt brīvam no visa liekā kas nomāc
Vēsie toņi mani nomāc, man patīk siltie un priecīgie toņi, kas pat uzlabo
noskaņojumu.
Krāsa var telpu paplaśināt-gaišas.
Ja ir pārāk uzbāzīgas vai nospiedošas krāsas, tas ietekmē arī garastāvokli, Tumšas
telpas rada miegainību. Pārak siltas galvas sapes un koncentesanas trukumu
Personīgā pieredze liecina ka netīri balts un dzeltens liek justies neērti un nepatīkami,
iespējams tas skaidrojams ar to, ka vidusskolā pārsvarā telpas bija šajās krāsās. Jo
tumšākas telpas dekorācijas, mēbeles un krāsas akcenti uz sienām, jo labāk. Man
baltas sienas un tumši akcenti saistās ar modernu vidi un liek justies ērti
Pārāk košas un spilgtas krāsas neļauj atslābināties un ir pārlieku uzmācīgas. Pārlieku
daudz rūtīņu līniju lauztu šķautņu padara skatienu tramīgu un neļauj "piesiet aci".
Krāsām ir jābūt neitrālām sevišķi, ja runājam par telpu, kur fokuss nav uz pašu telpas
krāsojmu,bet gan uz notiekošo pašā telpā
Var regulēt cilvēka sajūtas telpā un garastāvokli.
Zils un zaļš nomierina, sarkans, oranžš, dzeltens uzbudina
Mans minējums ir, ka gaisās krāsas padara telpu plašāku, bet spilgtas krāsas šaurāku.
Vēl man ir sajūta, ka gaišas krāsas labāk atspīdina gaismu, padarot telpu gaišāku.
Kaēc tumšas krāsas gaismu absorbē.
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Cilvēks ikdienā vadās no sajūtām un emocijām un pirmā ir vizuālā uztvere ko mēs
redzam ar acīm. Skolā krāsām un iekārtojumam ir jābūt gaišām un vieglām, lai radītu
pozitīvas emocijas. Piem. tumšie toņi un melns noteikti nederētu skolas interjerā.
Vispār jau krāsu nozīmē pasaulē ir gana plaši izpētīta un atliek tikai katrai telpai
izvēlēties atbilstošāko krāsas toni
Ieejot gaišās vai labi apgaismotās telpās, rodas mājīguma sajūtas
gaiši zils, gaiši zaļš - nomierinošs, sarkans - specīga fokusēta noskaņa, dzeltens pozitīvs..
Dizains un krāsas spēj ietekmēt tādējādi, vai ir patīkami uzturēties tajās telpās, vai ir
vēlme tajās atgriezties, vai tās rada prieku un ļauj izbaudīt konkrēto mirkli.
Pamatskolas skolēnu apkopotās atbildes uz intervijas jautājumiem:
1) Vai aktu zāles interjera dizainu nepieciešams atjaunot? Kāpēc ?
Telpu nepieciešams atjaunot, jo aktu zālei nav interesanta dizaina un
skolēniem telpa liekas garlaicīga.
2) Kādas krāsas Jūs vēlētos redzēt jaunajā konceptā?
Sarkanu, baltu, dzeltenu, violetu. Daudzi skolēni paziņoja, ka vēlas redzēt
gaišas un interesantas krāsas.
3) Ko Jūs domājat par latvju rakstu zīmēm?
Vairums skolēnu latvju zīmes piesaistīja un uzrunāja, jo par tām esot daudz
mācīts. Visvairāk tie atpazina Jumi un Auseklīti.
4) Cik bieži nedēļā katrs no Jums apmeklē aktu zāli?
Vispopulārākā atbilde skolēnu vidū bija 3 reizes.
5) Vai dekorācijas aktu zālē piesaistītu Jūsu uzmanību, ja tās būtu statiskas
(nekustīgas)?
Ja pasākuma laikā notiktu interesantas nodarbes, tad noteikti tas netraucētu.
Bet tās var arī kustēties un mainīties.
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Esošās situācijas elektroinstalāciju analīze

Esošās situācijas griestu plāns

11. Pielikums
Esošās situācijas telpu plāni

Esošās situācijas mēbeļu plāns

Esošās situācijas zonējumu plāns

