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Daudzstāvu dzīvojamā nama pagalmā ar apstādījumiem veido pagalma telpas plānojuma “dzīvo skeletu”. Izmantojot 
atbilstošus augus - koku, krūmu, ziemciešu un vasaras puķu stādījumus, pagalms tiek harmoniski sadalīts dažādās 
funkcionālās zonās. Ar apstādījumiem pilsētas mākslīgajā vidē ienāk dabas skaņas, krāsas un smaržas.

Izmantojot vienkāršus paņēmienus un materiālus, ar apstādījumiem pagalmā var veidot gan robežu, gan fonu, tie var būt 
arī izpētes objekts un izteiksmīgs akcents: (cilvēka un) dabas radīts mākslas objekts! 

Šobrīd viena no jaunākajām tendencēm pilsētu mikrorajonos - veidot apstādījumu zonas, kurās tiek iekļauti nelieli urbānie 
ražas dārziņi. Nelielās platībās, visbiežāk lielākās vai mazākās kastēs vai dobēs ar paceltām malām, tiek audzēti 
visparastākie dārza augi: salāti, rabarberi, tomāti, kreses, dažādi garšaugi u.c. Šādā veidā pilsētniekiem ne tikai tiek dota 
iespēja pašiem kopt un rūpēties par “savu zemes pleķīti”, bet vienlaicīgi tiek veicināta arī iedzīvotāju savstarpējā 
sadarbība, attīstās vairāku ģimeņu kopējais hobijs. Šajās “dārza kastēs” kā “zaļajās āra klasēs” mazie berni pirmo reizi var 
ieraudzīt kā no mazas sēkliņas izaug liels ķirbis, pamazām nogatavojas saulespuķes sēklas... Nodarbošanās ar dārzkopību 
aizvien ir bijusi arī kā savdabīgs terapijas veids, kas dod daudz pozitīvu impulsu un rada dzīvesprieku.

Attēli no: www.123rf.com, http://riga2014.laab.lv/



Radoši elementi bērnu rotaļu laukumiem
Parasti pagalmā, kurā nav saglabājies vai ierīkots labiekārtojums vai tas ir pavisam nolietojies, viena no pirmajām tiek 
iekārtota atraktīva atpūtas un rotaļu zona bērniem. Un tieši saviem bērniem, un kopā ar saviem bērniem vecāki ir gatavi 
paši ar savām rokām no viegli pieejamiem materiāliem pagatavot dažādas brīnišķīgas rotaļu iekārtas. Viss ir iespējams, 
tikai nedrīkst aizmirst, ka jāizmanto noteikti kvalitatīvi un bērniem droši materiāli, kā arī jau laicīgi vajag paredzēt arī 
atbilstošu visu elementu dizainu, lai izveidotā “pasaule bērniem” organiski iekļautos arī pārējā pagalma vidē.

Rotaļu laukums pagalmā pie savas mājas – ir pirmā vieta, kur paši mazākie bērni, kas tikko ir iemācījušies staigāt, vai vēl 
tikai rāpo, var sāk iepazīt apkārtējo pasauli: zāli, puķes un smiltis. Tieši smiltis ir ļoti īpašs materiāls, - tās gan attīsta un rosina 
bērna fantāziju, gan spēj nomierināt un dziedināt, tādēļ smilšukaste rotaļu laukumā ir neaizstājams elements. Smilšukasti 
var veidot kā pavisam lielu tā arī pavisam mazu.

 Ja pagalmā rotaļu zonai ir atvēlēta pavisam neliela vieta, par smilšukasti var pārvērst no laukiem atvestu laivu, vai no 
dēlīšiem pagatavot kompaktu “smilšu galdiņu”, kuru viegli var papildināt arī ar plauktiņu spainītim, lāpstiņai un smilšu 
formiņām. 

Arī tik ierasto smilšu laukumu, kuru parasti ierobežo no koka brusām vai paneļiem gatavotas nedaudz uz augšu paceltas 
malas, var pārvērst par atraktīvu pagalma elementu, - norobežojošās malas var gatavot katru no cita materiāla (koks, 
betons, lieli piemēroti akmeņi). Smilšukasti var ierīkot arī jau pie esošām atbalsta sienām, vai izveidot tādu vienā no 
laukuma malām kā ērtu sēdvietu mammai un tētim, kas piedalās kūku cepšanā. Karstajās vasaras dienās noteikti noderēs, 
ja smilšukastes “kuģi” noēnos no izturīga auduma veidota “bura”! Lai smilšukastē bērniem būtu patīkami un droši spēlēties, 
laicīgi ir jāplāno smilšu regulāra nomaiņa, kā arī smilšukasti vēlams pārsegt ar sietu, lai aizsargātu smiltis no piesārņojuma.

Attēli no: www.pinterest.com, www.miradasypolaroids.blogspot.co.uk, www.earthwrights.co.uk, www.infiniteplaygrounds.co.uk
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Attēli no: http://riga2014.laab.lv/,  www.lushome.com, www.motheringwithmindfulness.com, www.pinterest.com, http://hobbyturmix.com

4PAGALMU RENESANSE - radošas idejas un ekonomiski risinājumi



Viens no ekoloģiskākajiem un atbilstošākajiem materiāliem, no kura var viegli pašu spēkiem izgatavot interesantus rotaļu 
elementus, protams, ir koks.  Koks – vai tas ir koši krāsots vai eļļots ar bērniem piemērotām ekoloģiskām krāsām, vai izbalējis 
ar dabīgu šķiedras zīmējumu un interesantu formu, - rada siltu un mājīgu noskaņu rotaļu laukumā. No tā var pagatavot 
gandrīz visu: dažādas šūpoles, alpīnisma sienas un dažādas figūras kāpelēšanai, šķēršļu joslas…

Bērnus vienmēr var iepriecināt, uzbūvējot pagalmā nelielu namiņu. Būvniecībai var izmantot ne tikai ēvelētus dēļus, bet 
arī interesantus izliektu koku zarus un klūgu pinumus. Mazās mājiņas var būt gan lielākas, gan mazākas, šaurākas un 
platākas, kantainas un pavisam apaļas…

Šādi “rūķu” namiņi veido ne tikai savrupu rotaļu vietu bērniem, - tie var kalpot arī par jauku paslēptuvi rotaļu laikā vai drošu 
patvērumu, kad līst īslaicīgs lietus.

Attēli no: http://riga2014.laab.lv/
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Attēli no: www.pinterest.com, www.earthwrights.co.uk, www.playforce.co.uk, www.aplaceimagined.blogspot.com,  www.puppylovepreschool.blogspot.com, 
www.thepalletproject.blogspot.ca, www.earthwrights.co.uk, www.infiniteplaygrounds.co.uk

Attēli no: http://riga2014.laab.lv/, www.archdaily.com, www.pinterest.com
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Attēli no: http://riga2014.laab.lv/, www.facebook.com.permalink, www.gardensofreflection.com, www.pinterest.com

Attēli no: http://riga2014.laab.lv/, www.babble.com, www.earthwrights.co.uk, www.infiniteplaygrounds.co.uk, www.pendlewood.com  

No vienkāršiem koka sprungulīšiem, kā arī papildus izmantojot dažādus saimniecībā vairs nevajadzīgus priekšmetus (katliņus, 
karotes, dažādas restītes, zobratiņus utml.) iespējams rotaļu laukumā izveidot arī “mūzikas sienu” ar zvārgulīšiem, liru un 
marimbu! Dažādas ritma skaņas parasti aizrauj gan lielos, gan mazos…

Ja nama iedzīvotāji ir ļoti radoši un atraktīvi ļaudis, rotaļu zonā var veidot arī īpašu vietu skatuvei. Skatuve pagalmā var 
noderēt gan kopīgos pagalma svētkos, gan iedrošināt mazos “māksliniekus” izpaust dažādus savus talantus! 
Skatuves sienu iespējams arī izveidot no atstarojoša materiāla – kā spoguli, pie jau esošiem mūriem vai ēku sienām, tad 
mazie “dejotāji”, “balerīnas” un “dziedātāji” varēs paši rūpīgāk sagatavot savu priekšnesumu. :) Atjaunojot krāsojumu, vai 
nomainot veco jumta segumu, par skatuvi iespējams pārvērst arī kādu esošu veļas žāvēšanas nojumi, kura vairs netiek 
izmantota atbilstoši savai sākotnējai funkcijai. 
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Attēli no: http://riga2014.laab.lv/, www.delightdepartment.blogspot.com, www.inspiredspacesmagazine.com, www.kidsafensw.org, www.pinterest.com

Attēli no: www.playforce.co.uk, www.pinterest.com, www.theownerbuildernetwork.co

Uz ļoti radošām aktivitātēm, īpaši gada siltajā laikā, bērnus rosina arī dažādas ūdens atrakcijas pagalmā. Ja pagalms ir liels 
un plašs, ar piemērotu reljefu, var izveidot savu “upi”, papildinot to ar bradājamo baseiniņu karstām vasaras dienām. 
Vienmēr ļoti aizraujoši ir arī dažādie eksperimenti ar ūdens pumpi un notekrenēm, kas veido nelielas kaskādes. Arī mazā 
pagalmā rotaļu zonu var papildināt ar ūdens atrakciju, izveidojot “ūdens sienu”, kur paši bērni, no spainīšiem lejot ūdeni 
šaurās renēs, var piedzīvot ūdens burbuļošā skrējiena ātrumu. 

Veidojot “ūdens atrakciju laukumus”, vienlaicīgi ir jāplāno arī visa rotaļu laukuma reljefs un atbilstošs seguma materiāls, lai 
nodrošinātu liekā ūdens savākšanu un novadīšanu no rotaļu zonas. 

Ja pagalmā ir izveidota ūdens ņemšanas vieta (piemēram, izveidots ūdens pumpis ar notekrenu kaskādi), pagalmā droši var 
ierīkot arī sienu ar tāfeli, - to vienmēr būs iespējams turēt tīru, un pēc nepieciešamības veidot jaunus zīmējumus. Mazā 
pagalmā, ja nav iespējams tāfeli izveidot pie jau esoša žoga vai mūra, no koka brusām var izgatavot nelielas 
pārnēsājamas tāfeles statīvu. 

Ierīkojot pagalmā sienu ar tāfeli, arī šajā zonā ir jānodrošina ūdens savākšana un novadīšana, lai bērniem drīz vien nav 
jāstāv dubļainās krīta peļķēs vai grumbuļainās bedrēs.

Arī no visparastākajām auto riepām var izveidot izteiksmīgus un izturīgus rotaļu elementus pagalmā. Kombinējot savā starpā 
dažāda izmēra un platuma riepas, iespējams izveidot ļoti interesantas šķēršļu trases un neparastus dizaina objektus, kurus 
bērni var izmantot arī kāpelēšanai.
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Pagalma mēbeles un norobežojumi

Attēli no: www.play-scapes.com, www.relaxshacks.blogspot.com, www.bloguinfo.blogspot.com, www.vulgare.net  

Veidojot savā pagalmā bērniem paredzētus rotaļu elementus, vienmēr jāatceras, ka galvenais nosacījums, kas jāievēro – 
bērnu drošība! Tai jāpakārto gan materiālu izvēle, gan elementu stiprināšanas paņēmieni, gan rotaļu elementu dizains.

Āra mēbeles, - soliņi ar atkritumu urnām, galdiņi, nojumes, lapenes u.c., - veicina un atvieglo mūsu ilgstošu un ērtu uzturēšanos 
ārpus mājas. Sakārtota pagalma telpa ar pārdomātu mēbeļu izvēli, atbilstoši tieši konkrētā pagalma iedzīvotāju 
vajadzībām, dzīves ritmam un paradumiem,  veido iedzīvotājiem tuvu, saprotamu un sakārtotu vidi, kura tiek ar prieku  izman-
tota un kopta.
Pagalma mēbeļu komplektu vislabāk plānot kopā ar speciālistu, ievērojot nepieciešamos ergonomikas nosacījumus, 
plānoto materiālu tehniskos parametrus, piemērotākos stiprinājuma veidus, kā arī saskaņojot to izskatu ar apkārt esošo ēku 
arhitektūru un kopējo pagalma plānojuma funkcionālo un dizaina koncepciju utt..  
 Visvieglāk un ekonomiskāk savas radošās pagalma mēbeles var izgatavot no koka izejmateriāliem. Var izmantot gan koka 
paletes, ēvelētus dēļus, koka brusas vai bluķi, - mēbeles būs izturīgas, viegli apstrādājamas (atjaunojamas) un labi izskatīsies. 
Par dekoratīvu akcentu pagalmā var kļūt lielāki un mazāki koka kubi, kurus var izmantot gan sēdēšanai, gan galda spēļu 
spēlēšanai svaigā gaisā! Nelielā pagalmā labi iederēsies mēbeļu komplekts ar apvienoto galda leti un sēdvietu, kuru 
pagarinot iespējams izmantot arī kā “sienu”, kas atdala dažādas pagalma zonas. Arī no krāsotām koka paletēm iespējams 
izveidot ļoti interesantu mēbeļu komplektu, kurā tiek paredzētas ailes augu traukiem. Lai jaunā terase ar koka mēbelēm 
neizskatītos pārāk vienmuļa, tai var paredzēt jumtu no caurspīdīga materiāla ar krāsainiem zīmējumiem, kas saulainā 
dienā  var “rotaļāties” uz jaunajiem soliņiem un galdiņiem!
Pagalmā var plānot vairākus āra mēbeļu komplektus vienlaikus, kā arī paredzēt tikai dažus elementus, - galvenais, lai 
pagalma vide rosina ilgāk tajā uzkavēties, satikties un pavadīt laiku kopā ar draugiem un kaimiņiem.
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Attēli no: http://riga2014.laab.lv/, www.infiniteplaygrounds.co.uk

Sākot domāt par pagalmu mēbeļu izgatavošanu, noteikti pirmais, kas nāk prātā ir pagalma mēbele Nr. 1 – soliņš! Tā noteikti 
ir viena no galvenajām pagalma mēbelēm, kas rosina pagalmā apstāties un izbaudīt putnu čivināšanu pavasarī, saulainu 
vasaras dienu un nesteidzīgi iegrimt aizraujoša romāna lappusēs smaržīga jasmīnkrūma ēnā. Vēl jo patīkamāk, ja pagalmā 
ir kāds īpašs soliņš - jūsu soliņš, kurš ir atšķirīgs no parējiem, - kaut vai tikai ar dzīvespriecīgu dēļu krāsojumu... Ja pārējās 
pagalma mēbeles ir vienkāršas un atturīgas gan pēc formas, gan krāsojuma, katrs soliņš pagalmā noteikti var tikt radīts arī 
kā neatkārtojams dizaina objekts, piemēram, viscaur noklāts ar raibām mozaīkflīzītēm, līdzīgs trīslapiņu ziedam vai 
zaļai ķirzakai! Ja pagalmā jau esošo atbalsta sienu kopējais augstums ir atbilstošs, uz to virsējās plaknes var novietot koka 
režģus sēdēšanai, kas karstā laikā neuzkarst, aukstumā saglabā siltumu un ātri nožūst pēc lietus gāzēm. Varbūt jūsu 
pagalmā iederētos arī “citāds soliņš” – izliektas formas zvilnis no koka dēlīšiem vai vienkāršs šūpuļtīkls?
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Attēli no: http://riga2014.laab.lv/

Ļoti radoši var izpausties, gatavojot arī norobežojošās margas, sētiņas vai stabiņus pagalmā! No šādām detaļām 
vispiemērotāk ir veidot dalījumu iekšpagalmā starp dažādām funkcionālajām zonām, piemēram, ar sētiņu, kuras dēlīši 
nokrāsoti kā krāsaini ģērbti cilvēciņi vai krāsainie zīmuļi, var nodalīt bērnu rotaļu laukumu no blakus esošiem gājēju 
celiņiem, laukumiem vai iekšpagalma ielas, ar augstu krāsotu dēļu vairogu, kurā atstāta aile un speciāli izveidoti 
caurumiņi veido rotaļīgu gaismasspēli, var aizsegt nepievilcīgu skatu uz pagalma saimniecības zonu. Var pagatavot 
nelielus puscaurspīdīgus krāsainus vairogus, kas piestiprināti pie augu kastēm ar ritenīšiem. To atrašānas vietu 
pagalmā pēc vajadzības var viegli mainīt, piemēram, saulainā laikā no rīta tie dod noēnojumu bērnu rotaļu zonā, bet 
vakarā, - atpūtas/piknika vietā. Ar norobežojošajiem elementiem var gan izcelt katras pagalma zonas atšķirīgo funkciju, gan 
tieši pretēji – veidot vienotu dizainu visiem norobežojošajiem elementiem.
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Attēli no: http://riga2014.laab.lv/, http://one-vibration.com, www.luxinteriordesigns.com, www.playlsi.com, www.space2place.ca

Ja paglmā jau ir esošas augtākas vai zemākas atbalsta sienas vai atklātas mūras sienas, un to vizuālais izskats neiekļaujas 
pagalma vidē, arī tās iespējams atdzīvināt, piešķirot individualitāti. Viens no vienkāršākajiem veidiem, - kopā ar pagalma 
jauniešiem, pēc iepriekš izstrādātas skices, veidot grafiti zīmējumu, kas var kalpot arī kā izsteiksmīgs akcents, piemēram, 
blakus izveidotai sporta zonai. Ir daudz un dažādu veidu kā uz neizteiksmīgām vertikālām plaknēm, izmantojot flīžu, māla 
trauku, dažādu puķpodu, šķīvju lauskas, var veidot interesantus zīmējumus un rakstus, tādā veidā veidojot tieši sava 
pagalma īpašo tēlu.  Iedvesmu idejām var smelties gan dažādos pilsētas urbānās dzīves simbolos, sava rajona 
raksturīgajās arhitektūras detaļās, vai tieši prettēji – dabā, jūrā, mežā...
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Dekoratīvie elementi pagalmā
Pagalms kopā ar dzīvojamo ēku veido mūsu kopējo dzīvesvietas sajūtu, atmiņas par bērnību, skolas gadiem un izdzīvoto 
pieaugušo dzīvi. Tas, kāds ir mūsu pagalms, ar savu savdabību un īpašo tēlu, nostiprina piederību konkrētai vietai. 

Par pagalma īpašo zīmi var kalpot arī apgleznota mūra siena, - to pēc mākslinieka sagatavotas skices var kopīgi 
apgleznot visi mājas iedzīvotāji! Sienas zīmējumā var paredzēt arī marķētus laukumus bumbu spēlēm, piemēram, futbola 
vārtus vai dažādus apļus ar iekrāsotiem cipariem. 

Ja pagalmā dzīvo kāds metālmākslinieks, - no dažādām mājas iedzīvotāju savāktām karotēm varat izgatavot interesantus 
ziedus, kas virpuļo kā vēja dzirnaviņas! 

Vienmēr uzmanību piesaista tādi dizaina objekti, kuri ir gan vizuāli izteiksmīgi, pat asprātīgi un arī praktiski lietojami, 
piemēram, pagalmā Putnu ielā uz dzīvi var apmesties koka putnu ģimene, kuru mugurā var uzrāpties un spēlēties arī mazie 
pagalma bērni; bērni savās rotaļās var izmantot arī atsevišķi novietotas dažādas metāla konstrukcijas ģeometrikās figuras, 
kas no kāda īpaša skatu punkta pagalmā veido, piemēram, velosipēda siluetu. 

Visvairāk atmiņā paliek lietas, kas ir oriģinālas, interesantas, savādākas, - tās piešķir konkrētai videi īpašu noskaņu, kura rada 
vietas atpazīstamības zīmi.

Attēli no: http://riga2014.laab.lv/, http://www.homeword.org, http://globalstreetart.tumblr.com/, http://www.urbanphoto.net 
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Celiņu un laukumu segumi pagalmā

Daudzos pagalmos gājēju ietvju, celiņu un laukumu segumi nav atjaunoti kopš to ierīkošanas pirms vairākiem gadiem, - 
asfalts un betona plāksnes ir nolietojušās, izdrupušas, salauztas, kļuvušas ne tikai vizuāli nepievilcīgas, bet arī bīstamas. 
Ieseguma kvalitātes uzlabošana ir viena no primārām vajadzībām.  Arī šo darbu ir iespējams paveikt radoši un gana 
ekonomiski, piemēram, atjaunojot betona flīžu celiņu. 

Veidojot jauno celiņa zīmējumu, var izmantot jau esošos lielākos veselos flīžu gabalus saliekot kopā jaunu 
mozaīkzīmējumu ar lielām šuvēm, kurās iesēj zāli. Betonējot jaunā celiņa pamatni, veselās betona lauskas var 
papildināt arī ar ornamentiem, kas veidoti no dažādām sen kādā garāžā sakrātām autodetaļām (zobratiem, 
uzgriešņiem utml.) vai krāsainu flīžu lauskām. Vienkāršākais veids kā radoši atdzīvināt asfaltēta laukuma izskatu – uzkrāsot 
lielus košu krāsu laukumus (Ieteicams izvairīties no daudziem sīkiem, dažādu krāsu zīmējumiem, - tas rada nevīžīgu 
iespaidu.) 

Izveidojot pat nelielus dekoratīvus akcentus celiņu un laukumu segumā, piemēram, ar atšķirīgu ieseguma materiālu vai 
seguma zīmējumu izceļot daudzstāvu dzīvojamās ēkas ieejas zonu vai ar krāsu laukumiem marķējot 
autostāvvietas, iespējams arī seguma līmenī veidot atpazīstamības zīmes un norādes, kas uzlabo un atvieglo kopējā 
celiņu tīkla izmantošanu pagalmā.

Attēli no: http://riga2014.laab.lv/, www.pinterest.com
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Izmantojot vienkāršus paņēmienus un lētus materiālus īpašas dekoratīvās betona flīzes savam pagalmam var izgatavot 
arī katrs pats! 

Attēli no: http://riga2014.laab.lv/, www.pinterest.com 

Attēli no: www.pinterest.com 
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Sāgādājot nepieciešamos materiālus, kas ir viegli pieejami visos būvmateriālu veikalos (klona betona maisījumu, armējamo 
sietu) un dažādus vienkāršus palīgmateriālus (vecu flīžu lauskas, stikla galaliņus, gabalus no dekoratīva grīdas paklājiņa ar 
reljefu rakstu, lielas augu lapas, līmplēvi, kartona caurules stīpu u.c.) atbilsoši norādītajai darba secībai zemāk redzamajās 
fotokolāžās, darbus var viegli veikt kopā ar ģimenes locekļiem, draugiem un kaimiņiem!

Dekoratīvas betona flīzes ar flīžu lauskām un stikla gabaliņiem.
Darba secība:

Attēli no: www.pinterest.com 
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Dekoratīvas betona flīzes ar reljefu zīmējumu.
Darba secība:

Attēli no: www.pinterest.com 

Dekoratīvie elementi pagalmā
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Dekoratīvas betona flīzes ar augu lapu nospiedumiem.
Darba secība:

Attēli no: http://gardentherapy.ca/ 
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Atraktīvas velo novietnes pagalmā

Attēli no: www.pinterest.com, www.dexigner.com, www.flickr.com by endworker, http://www.infinitecanopies.co.uk, http://www.lushome.com

Mūsdienu pilsētnieks aizvien biežāk savā ikdienā par ērtāko transporta līdzkeli izvēlas velosipēdu, tādēļ kļūst svarīgi pie 
daudzstāvu dzīvojamiem namiem (veikaliem, skolām, sabiedriskām iestādēm u.c.) nodrošināt arī piemērotu velo 
novietošanas iespēju. 

Apgāzta “U” formas velo statīva izvēle ir visdrošākā, ja pie tā tiek paredzēta velosipēda rāmja pieslēgšanas iespēja. Šāda 
veida velo statīvi būtu jāizvēlas visās vietās, kur nav citu veidu kā pasargāt velosipēdu no “garnadžu” rokām. Noslēgtos 
iekšpagalmos, savukārt, iespējams izvēlēties arī atraktīvākus velo novietošanas veidus, kas ļauj statīvā ievietot tikai vienu no 
velosipēda ratiem. Atbilstoši kopējai pagalma labiekārtojuma dizaina koncepcijai, iespējams veidot dažādas rāmju 
instalācijas, kuras iespējams izmantot arī kā īslaicīgas atpūtas vietas sēdēšanai. Radošo Rīgas kvartālu iekšpagalmos 
noteikti varētu iederēties arī viegli pagatavojams statīvs no koka paletēm, kuru var papildināt arī ar interesantu krāsojumu. 

Radoši plānojot labiekārtojumu pagalmā un meklējot īslaicīgas velo novietošans iespējas, tām var pielāgot gan dažādas 
norobežojošās barjeras, gan dekoratīvu stabiņu rindu (no koka, metāla vai betona).
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Attēli no: www.e-architect.co.uk, www.europaconcorsi.com, http://riga2014.laab.lv/ 

Apgaismojums pagalmā

Noslēguma vietā

Domājot par apgaismojumu pagalmā, termini “radoši un ekonomiski” jāuztver arī kā tālredzīgi un daudzfunkcionāli.
Apgaismojuma ierīkošana vienmēr ir saistīta ar nopietniem finansiāliem tēriņiem, tādēļ ieteicams (kopā ar speciālistu) 
vispirms izvērtēt jau esošo situāciju pagalmā: apgaismes ķermeņu izvietojuma iespējas pie fasādes, pie jau esošiem 
mūriem vai stabiem… Noteikti ekonomiski izdevīgāki būs apgaismes ķermeņi ar kustību sensoru, kā arī der izskatīt iespēju 
izmantot saules baterijas.
Ja pagalmā nepieciešami jauni apgaismes ķermeņi, plānojot to izvietojumu, noteikti jāizvērtē arī iespēju šo funkciju apvi-
enot vai pievienot vēl kādam pagalmā nepieciešamam labiekārtojuma elementam: varbūt tie ir norobežojošie stabiņi, 
kas atdala gājēju zonu no braucamās daļas vai autostāvvietas, vai arī atbalsta mūrītis pie ieejas ēkā, kuru var izmantot 
kā soliņu. Gaismu bērnu rotaļu zonā krēslas stundās var palīdzēt ilgāk saglabāt “gaismas kubi”, kas ir droši un piemēroti 
bērnu rotaļām arī dienas gaišajā laikā. 
Ar gaismas ķermeņiem pagalmā var izgaismot visus svarīgos gājēju un auto kustības virzienus, sporta, rotaļu un atpūtas 
zonas, kā arī radīt īpašu noskaņu, - un tai nav jābūt tikai izgreznotai Ziemassvētku eglītei ziemā, - tie var būt arī krāsaini 
lukturi vai prožektori, kas palīdz radīt neatkārtojamu sajūtu un “vakara stāstu” tieši jūsu pagalmā!

Uzsākot radošās pārvērtības pagalmā, vienmēr ir jāpārdomā, ko mēs saprotam ar jēdzienu “radošs”. Nav “radoši” nolikt 
pagalmā pie soliņa atkritumu urnas vietā tukšu krāsu bundžu, atpūtas vietu pagalmā ierīkot no salauzta dīvāna un vecas 
taburetes, ierīkot puķudobi autoriepā, kas novietota zāliena vidū... Harmoniska pagalma vide veidojas tikai tad, kad savā 
starpā tiek saskaņotas visas iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, kā arī vides īpatnības un tikai uz tā pamata tiek plānota 
visa pagalma telpa kompleksi, ņemot vērā arī katras paredzētās funkcionālās zonas novietojuma un aprīkojuma 
specifiskās prasības. 
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Piemēri ar nepieņemamiem labiekārtojuma risinājumiem

Attēli no: http://landscape-expert.com, www.pinterest.com

Attēli no: http://riga2014.laab.lv/, www.sabadellartiga.com, htpp://landscape-expert.com 

Lai harmonijas vietā pagalmā netiktu radīts haoss, pirms uzsākat veikt reālas pārmaiņas, noteikti nepieciešams konsultēties 
ar speciālistiem. Savlaicīgas konsultācijas palīdzēs izvairīties no nevajadzīgām kļūdām, kas var tikai apslāpēt pozitīvo 
“radīšanas dzirksti” un galarezultātā sadārdzināt arī pagalma labiekārtojuma izbūves izmaksas. 
Ainavu arhitekti var sniegt konsultācijas jautājumos par pagalma labiekārtojuma (gājēju celiņu, laukumu, autostāvvietu, 
velo novietņu, bērnu rotaļu un sporta zonu, atpūtas vietu un saimniecības zonu) plānošanu, labiekārtojuma elementu 
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(soliņu, atkritumu urnu, velo statīvu, bērnu un sporta laukumu aprīkojuma, saimniecības laukumu aprīkojuma, nožogojuma, 
apgaismojuma) izvietošanu un pilsētas augšanas apstākļiem atbilstoša augu sortimenta izvēli, kā arī sniegt konsultācijas 
par piemērotāko ieseguma materiālu izvēli. Ainavu arhitekti sniedz konsultācijas arī par saistošiem normatīviem aktiem un 
labiekārtojuma projektu saskaņošanu.
Iespēju pagalmā radoši izpausties ir daudz, vajag tikai visiem kopā izvēlēties piemērotāko risinājumu!
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