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Ievads
Apgaismojumam ir būtiska loma kvalitatīvas dzīvojamās vides veidošanā.
Apgaismojuma ierīkošanas galvenie mērķi un uzdevumi:
Drošība - teritorijas pārredzamība, tumšo un bīstamo vietu izgaismošana diennakts tumšajā laikā samazina
negadījumu, vandālisma un noziedzības riskus.
Uzlabo iespējas orientēties nepazīstamā vidē – Izgaismotas adreses plāksnītes un norādes zīmes, piebraucamie
ceļi un autostāvvietas, gājēju celiņi un ēku ieejas).
Uzlabo iespējas iedzīvotājiem veikt saimnieciskās funkcijas vakara vai agrās rīta stundās.
Palielina iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm brīvajā laikā, izmantojot sporta un rotaļu laukumus vakara
vai agrās rīta stundās stundās.
Nodrošinot patīkamu, komfortablu un estētisku dzīves vidi, pieaug īpašuma vērtība.
Lai namu pagalmos vakara un nakts stundās justos
komfortabli un droši, piemērots apgaismojums
nepieciešams visās galvenajās zonās:
pie nama ieejām,
uz gājēju celiņiem,
autostāvvietās un gar brauktuvēm,
saimniecības zonā – pie konteineriem un veļas
žāvētavas, suņu laukumos,
bērnu laukumos,
sporta zonā.
Tumsas aizsegā izzūd viss neglītais, bet ar gaismu
varam izcelt skaisto un radīt jaunus akcentus.
Lai gan apgaismojuma nozīmi pagalmā vairāk izjūtam kā
funkcionālu nepieciešamību, gaismas daudzveidību varam
izmantot arī, veidojot akcentus pagalma vidē – izgaismojot kokus, ziemassvētku eglīti, ēkas fasādes fragmentu,
bērnu laukuma elementus, u.t.t.
Dekoratīvais apgaismojums:
Paredzēts noskaņas radīšanai, svētku priekam.
Izgaismojot skaistu koku vai augu grupu, īpašu
arhitektūras elementu, var piešķirt pagalmam
individualitāti un radīt pievilcīgu estētisku objektu.
Patstāvīgs dizaina elements – mākslas darbs, piem.,
izgaismota kompozīcija uz ugunsmūra (siena bez
logiem).
Svarīgi nosacījumi, kas jāievēro veidojot dekoratīvo apgaismojumu:
Uzstādīšana noteikti jāsaskaņo ar mājas īpašniekiem un ar iedzīvotājiem, lai tas nebūtu traucējošs faktors.
Jānodrošina ārtelpas prasībām atbilstoši elektrības pieslēgumi – hermētiski droši, atbilstošas jaudas u.t.t.
Kā dizaina elementi var kalpot arī kvalitatīvi un eleganti gaismas ķermeņi – izteiksmīgas formas un krāsas laternas,
prožektoru sistēmas, gaismas virtenes.
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Kopējo dzīvojamās vides kvalitāti ietekmē arī izvēlēto
apgaismes ķermeņu saskaņa ar ēku arhitektūru un
atbilstība konkrētajiem apstākļiem. Daudzstāvu namu
pagalmos nevajadzētu lietot gaismas ķermeņus, kas
paredzēti privātajai teritorijai. Atšķirība ir būtiska gan
dizaina, gan materiāla un konstrukcijas ziņā. Publiskajai
ārtelpai paredzētās laternas ir speciāli veidotas - ar
lielu noturību pret vandālismu, lielāku gaismas atdevi un
ilgmūžību.
Dzīvojamā teritorijā apgaismojuma izvietojums jāveido ļoti
pārdomāti – lai tas netraucētu iedzīvotāju naktsmieru,
nespīdētu logos. Ekonomiska pieeja un sertificētu
speciālistu pieredze ļaus atrast labākos risinājumus ar minimālo gaismas ķermeņu skaitu, tos pareizi izvietojot,
iespējams panākt nepieciešamo gaismas daudzumu.

www.outdooraccentslighting.com
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Esam spiesti rīkoties ļoti ekonomiski, izmantojot kopīgos enerģijas resursus atbilstoši visas mājas iedzīvotāju interesēm. Tāpēc
maksimālā uzmanība jāpievērš ekonomisku risinājumu ieviešanai, izmantojot labāko speciālistu pieredzi:
gaismas ķermeņu tipa izvēlē,
gaismas ķermeņu izvietojumā – pie fasādēm, uz balstiem vai citādi,
spuldžu izvēlē,
regulēšanas sistēmu ierīkošanā, sadalot pagalmu pa atsevišķi izgaismojamām zonām,
ievērtējot prognozējamos apsaimniekošanas izdevumus.

Viens
no
biežāk
lietotajiem
EKONOMISKAJIEM risinājumiem, kā
iespējams uzlabot esošo situāciju un
ātrāk iegūt kvalitatīvu pagalma
APGAISMOJUMU, ir nomainīt jau esošo
laternu plafonus pret modernākiem,
kvalitatīvāka materiāla. Tie būs
ekonomiskāki elektrības patēriņa ziņā
un nodrošinās jaudīgāku, piemērota
spektra apgaismojumu.
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Apgaismojuma plafonu nomaiņa. www.performanceinlighting.com

Plānojot, rekonstruējot vai pārbūvējot apgaismojumu, svarīgi ievērot visus drošības pasākumus un ekonomiskos
aspektus. Apgaismojuma projektēšanu un izbūves darbus, rekonstrukciju vai remontu atļauts veikt tikai šajā jomā
sertificētiem speciālistiem.
Veicot apgaismojuma projektēšanu un izbūvi, obligāti jāievēro visi Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi un citi
likumdošanas akti, kas attiecas uz veicamajiem darbiem: Civillikums, Aizsargjoslu likums, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 211-98 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami", apbūves noteikumi, u.c.

Apgaismojuma izveide vai rekonstrukcija
katrā objektā veicama noteiktā secībā
Tiek sagatavots PASŪTĪTĀJA DARBA UZDEVUMS (saskaņojams ar teritorijas īpašnieku) - pamatojoties uz ekonomiskajām
un tehniskajām iespējām, atbilstoši pagalma plānojumam un funkcionālajām zonām.
Projektēšanas procesu var ierosināt un uzsākt tikai objekta ĪPAŠNIEKS vai tā pilnvarota persona!
Tiek saņemti TEHNISKIE NOTEIKUMI projektēšanai.
Tiek izstrādāts PROJEKTS apgaismojuma elektrotīkliem.
Apgaismojuma projektēšanu drīkst veikt – INŽENIERIS elektrības tīklu projektētājs, kas SERTIFICĒTS atbilstošajā jomā!
Gaismas ķermeņu izvietojumu sadarbībā ar elektrības tīklu projektētāju parasti plāno ARHITEKTS vai AINAVU ARHITEKTS,
kas projektē visu pagalma labiekārtojumu.
Tiek veikta PROJEKTA SASKAŅOŠANA.
Projekta saskaņošanu parasti veic ĪPAŠNIEKA PILNVAROTAIS PROJEKTĒTĀJS, bet var veikt arī pasūtītājs ( ĪPAŠNIEKS).
PAGALMU RENESANSE - apgaismojums
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Tiek veikta APGAISMOJUMA IERĪKOŠANA (IZBŪVE).
Apgaismojuma ierīkošanu veic – SERTIFICĒTI SPECIĀLISTI vai uzņēmums, kas var apliecināt savu pieredzi darbam šādos
objektos.

Apgaismojuma elementu klasifikācija

atbilstoši dzīvojamo māju pagalmu funkcionālajām zonām
Ēku ieejas daļas apgaismojums
(Pandusi, kāpnes, kā arī tuneļi, pazemes vai slēgtās autostāvvietas)
Kāpnes un rampas, kas nodrošina piekļuvi pie ēkām cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
jāapgaismo atbilstoši valstī
spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem, vai rekomendācijām (piemēram, apvienības „Apeirons” izstrādātajām vides
pieejamības rekomendācijām „Vides pieejamības burtnīcas”). Gājēju tuneļos jābūt labi izgaismotām vertikālām virsmām.

www.architecture-buildings.com

Auto stāvlaukumu, brauktuvju apgaismojums
Auto stāvlaukumu apgaismojuma mērķis ir sekmēt visu lietotāju, ieskaitot transporta līdzekļu vadītāju un gājēju drošību.
Auto stāvlaukumu dažādie izmēri, konstrukcijas, novietojums un piekļūšanas iespējas paredz dažādu apgaismojuma
tehniku pielietošanu, lai nodrošinātu to atbilstību konkrētiem apstākļiem.
Lai taupītu enerģiju un izvairītos no gaismas piesārņojuma, apgaismojums jāpieskaņo katras auto stāvvietas vispārējam
plānojumam.
Aprēķini auto stāvlaukumiem jāveic saskaņā ar LVS EN 13201-3:2004.
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Bērnu rotaļu zonās
Apgaismojums kalpo galvenajam mērķim –
drošībai.
Dod iespēju izmantot rotaļu iekārtas fiziskajām
aktivitātēm arī vakara stundās, īpaši rudens un
ziemas tumšajos vakaros.
Nodrošina apkārtnes pārskatāmību,
pasargājot bērnus no nevēlamu cilvēku
klātbūtnes.
Apgaismojuma elementiem jābūt pietiekošā
augstumā, lai neapžilbinātu, lai gaisma
nebūtu par spožu, par tumšu, lai izgaismotos
vajadzīgā teritorijas daļa.

Sporta aktivitāšu zonās
Apgaismojums kalpo galvenajam mērķim – drošībai.
Dod iespēju izmantot sporta laukumus fiziskajām aktivitātēm arī vakara stundās, īpaši rudens un ziemas tumšajos
vakaros.
Pagalmos, nelielos sporta laukumos, reizēm var iztikt ar teritorijas kopējo apgaismojumu, ja laternas izvietotas
piemērotās vietās.
Speciālu sporta laukumu apgaismojumu – prožektorus uz speciāliem augstajiem balstiem – vēlams ierīkot tikai lielos
pagalmos, paredzot gaismas izslēgšanu vakarā pēc 23.00.
Sporta laukumu apgaismojuma veidi ir dažādi, izvēle jāveic, konsultējoties ar speciālistiem.

www.musco.com

www.residential-landscape-lighting-design.com

PAGALMU RENESANSE - apgaismojums

7

Atpūtas zonās
Mierīgās atpūtas zonās apgaismojumam jābūt
netraucējošam (kliedētas gaismas), bet
jānodrošina pārredzamība un drošība.
Apgaismojuma veida izvēle atkarīga no konkrētās
vietas īpašībām - klaja vai apstādījumiem
bagāta teritorija , u.c. kritērijiem.
Teritorijā plānotais apgaismojums nedrīkst būt par
spilgtu, tas nedrīkst žilbināt un radīt agresīvu vidi.

Apgaismojuma elementu veidi
Laternas
Laternas uz balstiem augstumā no 2.5 m – 4.5m parasti lieto pagalmu, nelielu parku un skvēru apgaismošanai .
Laternas uz balstiem augstumā no 5.0 m - 12m uz balstiem augstumā lieto plašu teritoriju, sporta zonu un ielu
izgaismošanai.

Vertikāli nelieli stabveida apgaismojuma elementi (gājēju celiņu akcentēšanai)
Augstums no 0,3 m – 3m. Pielieto mazās teritorijās, augu grupās, vietās, kur nepieciešams vairāk dekoratīvs nekā
funkcionāls gaismas avots. Svarīgi, lai netraucē tumsā orientēties, lai nežilbina.
Izvēlētajiem apgaismojuma elementiem jābūt izturīgiem, no kvalitatīva materiāla, hermētiskiem, atbilstošiem publiskas
ārtelpas prasībām. Uzstādāmajiem apgaismojuma elementiem – stabiem, jābūt saskaņā ar LVS EN 40-1:2000 līdz LVS EN
40-9:2000 prasībām.
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Attēlā: zema augstuma apgaismojuma elementam parasti papildus paredzēti metāla spuldzes aizsargi, kas nodrošina
aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.
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Fasādes apgaismojuma elementi
Dzīvojamās teritorijās kalpo galvenajam mērķim – izgaismot ieejas ēkās vai informāciju par adresi.
Pieejami ļoti dažāda dizaina, kvalitātes, formas un izmēra gaismekļi. Arī ar ekonomiskajām spuldzēm un LED tehnoloģijām.
Izvietojot gaismas elementus pie pie ēku fasādēm un sienām, iespējams racionāli izveidot ārējā apgaismojuma
pieslēgumu pie ēkas iekšējiem elektrotīkliem.

www.gaismasstils.lv

Vertikālās plaknēs iebūvējamie apgaismojuma elementi
Dzīvojamās teritorijās kalpo galvenajam mērķim – drošībai, pakāpienu un pandusu izgaismošanai.

Dažādu izmēru, dizaina. Iebūvējami atbalsta vai dekoratīvajās sieniņās, fasāžu daļās, pakāpienos, pandusu malās,
tuneļos.

Segumos iebūvējamie apgaismojuma elementi

www.thornlighting.com

Dzīvojamās teritorijās un pagalmos izmanto samērā reti. Sarežģīti ekspluatācijā Latvijas klimatā, ziemas apstākļos. Maza
efektivitāte teritorijas izgaismošanā, nav noturības pret vandālismu.
Izvēloties šādus apgaismojuma elementus svarīgi veikt vairāku faktoru analītisko novērtējumu - seguma noslodzes,
klimata, funkcionālās zonas atbilstība. Rūpīgi jāizvērtē šī apgaismojuma veida lietderīgums un atbilstība plānojumam.
Nepareiza apgaismojuma elementa izvēle var radīt draudus videi un sabiedrībai.
Eiropas standarts EN 60598-2-13 definē slodzes un izbūves principus.
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www.inhabitat.com

www.japangarden.co.uk

Apgaismojuma starmeši
Plaši izmanto ēku fasāžu, reljefa, augu grupu, vai atsevišķu koku izgaismošanai.

www.quakerrose.com

Dizains
Vides kvalitāti noteiks arī izvēlēto apgaismes ķermeņu saskaņa ar ēku arhitektūru un atbilstība konkrētajiem apstākļiem.
Daudzstāvu namu pagalmos nevajadzētu lietot gaismas ķermeņus, kas paredzēti privātajai teritorijai. Atšķirība ir būtiska
gan dizaina, gan materiāla un konstrukcijas ziņā. Publiskajai ārtelpai paredzētās laternas ir speciāli veidotas - ar lielu
noturību pret vandālismu, lielāku gaismas atdevi un ilgmūžību.
Apgaismes elementiem ir ne tikai funkcionāla, bet arī dekoratīva nozīme. Pareizi izmantojot ražotāju piedāvātos
risinājumus, izgaismojot pagalmus ir iespējams panākt dažādas noskaņas, salikt jaunus akcentus. Tomēr neaizmirstot, ka
galvenais mērķis ir un paliek - LABI PĀRREDZĒT UN ORIENTĒTIES TELPĀ, justies droši!
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Attēli no Prizma catalogue 2012 arhitectural

Apgaismojuma plānošana
SVARĪGI FAKTORI, kas jāievēro, veicot kopējo objekta teritorijas apgaismojuma projektēšanu:

Gaismas piesārņojums
Gaismas piesārņojums ir nekvalitatīva mākslīgā nakts apgaismojuma radīta gaisma, kas krīt vietās, kur ir nevēlama. Gaismas
piesārņojumu rada nepiemēroti vai nepareizi novietoti apgaismojuma elementi, kuru plafoni ir nepareizas formas un ļauj
daļai gaismas spīdēt debesīs, vai arī ir pārlieku spilgti un vienuviet sablīvēti apgaismojuma elementi.
Gaismas piesārņojums izpaužas vairākos veidos (skat. attēlu nr.1)

Attēls nr.1
Gaismas ielaušanās
Gaismas staru krišana vietās, kur tā nav paredzēta, vai vēlama, piemēram, dzīvojamo māju logos.
Apžilbinoša gaisma
Pārmērīgi spilgta gaisma, kas izraisa vizuālu diskomfortu un reizēm pasliktina redzamību.
Pārmērīga apgaismojuma izmantošana
Apgaismojums tiek izmantots vairāk, nekā tas nepieciešams praktiskiem mērķiem, kā arī, ja izmantotās spuldzes ir gaišākas,
nekā konkrētās vietas vai objekta izgaismošanai nepieciešams.
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Pārmērīgi spilgta gaisma

Pareizi izvēlēts apgaismes veids

www.gregstechblog.blogspot.com

Apgaismojuma gaismas stara krišanas leņķis

Liela uzmanība gaismas piesārņojumam jāpievērš pilsētās un it īpaši dzīvojamo māju rajonos.

Mākslīgās gaismas avotu veidI
Ar pieslēgumu pie elektroapgādes tīkla vai autonoma enerģijas avota

Elektroenerģija
Populārākais enerģijas veids. Svarīgs faktors gaismas padeves elements, tā veids. No apgaismojuma elementa spuldzes
veida atkarīga gaismas jauda, elektroenerģijas ekonomiskums, spuldzes ilgmūžība.
Vairāk izmantotie spuldžu veidi:
Kvēlspuldzes
Zemās energoefektitātes dēļ ir
pārtraukta to ražošana, Eiropas
Komisijas regula Nr. 244/2009. Netiek
izmantotas.
Gaismas krāsa ir tikai silti balta.
Efektivitāte
[Lm/W]
8 - 15

Kalpošanas
ilgums [stundas]
1000

Spuldzes tiek iedalītas septiņās
energoefektivitātes klasēs:
A – visefektīvākās,
G –visneefektīvākās spuldzes.
Uz iepakojuma tiek norādīta spuldzes
jauda vatos (W), gaismas plūsma
lūmenos (lm), spuldzes darbības ilgums
stundās (h).
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Halogēna spuldzes
„Uzlabotās kvēlspuldzes” jeb C vai D energoefektivitātes klases
halogēnspuldzes. Līdzīgas kvēlspuldzēm, tikai kvēldiega vietā ir iebūvēta
halogēnspuldze.
Gaismas krāsa ir silti balta.
Halogēnās kvēlspuldzes ir jaudīgas, kas liek tām stipri sakarst. Siltums ir
koncentrēts maza apvalka virsmā, kur virsma atrodas tuvāk kvēldiegam.
Halogēnspuldžu augstā temperatūra ir būtiska, lai sasniegtu spuldzes lielo
darbmūžu. Ja halogēnas kvēlspuldzes ir atstātas bez aizsardzības, tās var
radīt ugunsgrēku daudz vieglāk nekā parastās kvēlspuldzes. Lielākā daļa
drošības noteikumu pieprasa, lai halogēnās kvēlspuldzes būtu aizsegtas ar
režģi vai stiklu un armatūras metāla korpusu. Tāpat atsevišķās vietās
halogēnās kvēlspuldzes, kuras pārsniedz noteiktu jaudu nedrīkst lietot
dzīvojamos rajonos.
Arī starmešiem tiek izmantotas halogēnspuldzes. Nesatur bīstamas vielas.
Efektivitāte
[Lm/W]
12 -25
25 -30

Zema sprieguma halogēna
Halogēna ar IS pārklājumu

Kalpošanas
ilgums [stundas]
2500
5000

Kompaktās luminiscences spuldzes
Kompaktās luminiscences jeb energoefektīvās spuldzes, jeb dienasgaismas
spuldzes (CFL) . Šīm spuldzēm ir A energoefektivitātes klase, un, salīdzinot ar
kvēlspuldzēm, to jauda pie līdzīgas gaismas plūsmas ir par 80% mazāka nekā
kvēlspuldzēm.
Energoefektīvās spuldzes tiek ražotas ar silti baltu, neitrāli baltu vai pat auksti
baltu – zilganu gaismu.

Kompaktas luminiscences spuldzes
(KLS)

Efektivitāte
[Lm/W]
50 - 69

Kalpošanas
ilgums [stundas]
6000 –15000

LED
LED –gaismu emitējošas diodes. Gaismu emitējošas
diodes ir balstītas uz pusvadītājiem, kas
elektroenerģiju pārveido gaismā. LED ir speciālu
pusvadītāju kristālu mazas elektroniskas mikroshēmas.
LED uzreiz dod skaidru gaismu un ir pakāpeniski
dimmējama (gaismas līmeņa maiņa)
•nesatur dzīvsudrabu un ir viegli pārstrādājamas,
•nav UV un IS radiācijas,
•triecienizturīgas un nav jutīgas pret vibrācijām,
•tirgū pieejami dažādi kvalitātes līmeņi,
•plašas krāsu variācijas.
Efektivitāte
[Lm/W]
50 - 69

Kalpošanas
ilgums [stundas]
6000 –15000
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Nātrija spuldzes
Rīgā ielu laternās pārsvarā tie lietotas dzeltenīgās nātrija lampas. Satur 16mg
dzīvsudraba. Izteikti dzeltena gaisma. Uzsilšanas laiks ilgst no 1-2 minūtēm.
Zemspiediena nātrija spuldzes mazefektivitātes un slikto krāsu īpašību dēļ, tiek
samazināta to izmantošana, tiek aizstātas ar ekonomiskās klases spuldzēm.
Āra apgaismojums

Efektivitāte
[Lm/W]
Augstspiediena nātrija spuldzes (ASN) 90 -150
Zemspiediena nātrija spuldzes (ZSN) 120 -200

Kalpošanas
ilgums [stundas]
16000 –25000
12000 –20000

Dzīvsudraba spuldzes
Dienasgaismas spuldzes. Visvairāk dzīvsudraba ir senāk ražotajās
dienasgaismas spuldzēs, kuras diezgan plaši izmanto vēl šobrīd. Tā kā
moderno energoekonomisko spuldžu darbība balstās uz gāzizlādes
principa, dzīvsudrabs, lai arī pavisam nedaudz (0,2 līdz 0,3 mg), ir arī šajās
spuldzēs.
Ministru kabineta noteikumi Nr.723 Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas
ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

Baltas gaismas toņi

Vēsi balta

Silti balta

Neitrāli balta
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Solārā (saules) enerģija
Ilgtspējīgs risinājums, plānojot dzīvojamās mājas un teritorijas kopumā. Jāizvēlas atbilstoši risinājumi, kas nodrošina
nepieciešamās jaudas.

Gāze
Pirmās apgaismojuma laternas Rīgā bija ar gāzes padevi. Šādus elementus izmanto mūsdienās reti, īpašās retro stila
teritorijās, skvēros, parkos. Neekonomisks un mazefektīvs risinājums.
Spēkā esošā likumdošana:
Direktīva 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu eko dizaina prasības attiecībā uz produktiem, kas patērē
enerģiju.
Komisijas regula Nr. 245/2009 attiecībā uz eko dizaina prasībām luminiscences spuldzēm bez iebūvēta balasta,
augstas intensitātes izlādes spuldzēm, kā arī šādu spuldžu ekspluatācijā izmantojamiem balastiem un gaismekļiem.
Dotie norādījumi paredzēti dzīvojamo pagalmu uz zonu labiekārtošanā.
Citas izmantošanas teritorijās, svarīgi var būt atciti apgaismojuma izvietošanas principi!

Svarīgi!
Projektēšanas procesu var ierosināt un uzsākt tikai objekta ĪPAŠNIEKS vai tā pilnvarota persona.
Apgaismojuma projektēšanu drīkst veikt – INŽENIERIS elektrības tīklu projektētājs, kas SERTIFICĒTS
atbilstošajā jomā.
Gaismas ķermeņu izvietojumu sadarbībā ar elektrības tīklu projektētāju parasti plāno ARHITEKTS vai
AINAVU ARHITEKTS, kas projektē visu pagalma labiekārtojumu.
Projekta saskaņošanu parasti veic ĪPAŠNIEKA PILNVAROTAIS PROJEKTĒTĀJS, bet var veikt arī pasūtītājs
( ĪPAŠNIEKS).
Apgaismojuma ierīkošanu veic – SERTIFICĒTI SPECIĀLISTI vai uzņēmums, kas var apliecināt savu pieredzi
darbam šādos objektos.
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