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Ievads
Pagalma telpas plānojumam pilsētā ir ļoti svarīga loma mūsu ērtības un garīgās labsajūtas nodrošināšanā. Pilsētas
daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji zina, ka ļoti daudzas mūsu sadzīvei nepieciešamās funkcijas iespējams nodrošināt tikai
KOPĪGAJĀ PAGALMĀ.
Vairākus saimniecības darbus mēs varam paveikt tikai ārpus dzīvokļa – pagalmā, piemēram, izžāvēt veļu,
izdauzīt putekļus no paklājiem, izpurināt segas, arī pačurināt savu mīluli suni. Parasti to vēlamies izdarīt, cik
iespējams nemanāmi – tālāk no kaimiņu acīm. Darbus var paveikt ērtāk, ja pagalmā ir iekārtota kompakta, labi
aprīkota un norobežota saimniecības zona, kas netraucēs pārējo pagalma dzīvi - atpūtu, sportu un rotaļas.
Arī savus sadzīves atkritumus vēlamies izmest konteinerā tuvu dzīves vietai, tomēr neviens no mums negribētu redzēt
konteineru laukumu tieši zem sava loga.
Tātad saimniecisko funkciju izvietošana daudzdzīvokļu nama pagalmā ir samērā komplicēta un prasa speciālus
risinājumus.
Iespējams, tieši saimnieciskās zonas sakārtotība ir viens no dzīvojamo rajonu vides kvalitātes rādītājiem.
Daudzos pagalmos šobrīd galvenie ainavas elementi ir autostāvvieta un atkritumu konteineru laukums.

Esoša situācija pagalmos Rīgā Pļavniekos un Vecmīlgrāvī, 2012

Daudzos Rīgas pagalmos diemžēl jau esam pieraduši pie situācijas, kad lieli plastmasas vai metāla konteineri ir novietoti
parastā laukumā, ceļa malā. Bieži uz samērā sliktas kvalitātes asfalta vai betona seguma, kas ir jau nolietojies, bedrēs
veidojas peļķes, dubļi.
Parasti nav īpaši piedomāts par estētiku, par atkritumu savākšanas laukuma vietas izvēli un vizuālo izskatu. Galvenais - lai
atkritumu mašīnai viegli piebraukt un izbērt konteinerus.
Bet varētu būt arī citādi. Tāpēc sniegsim vispusīgu ieskatu par atkritumu savākšanas laukuma plānojuma un dizaina
variantiem.
Mūsdienu cilvēku dzīvesveids ir saistīts ar daudzu dažādu pārtikas produktu un sadzīves priekšmetu patēriņu, kas rada arī
lielu daudzumu atkritumu. Pilsētā tas ir nedaudz citādi nekā laukos, kur visus organiskos atkritumus, arī pārtikas, var uzreiz
kompostēt un izmantot dārzu mēslošanai.
Pilsētā pareiza atkritumu savākšana un apsaimniekošana, t.sk. šķirošana, ir īpaši svarīga. Gan sanitāro, gan
ekonomisko un ekoloģisko iemeslu dēļ. Atkritumu laukumam tātad jābūt plānotam sevišķi rūpīgi, ievērojot visus
aspektus. Svarīga būs gan konstrukcija un materiāli, gan pareizi aprēķināta ietilpība, gan ērta piekļūšana un uzkopšanas
iespējas.
Protams, arī lapu savākšana rudenī un nopļautās zāles kompostēšana vasarā ir nozīmīga saimnieciska funkcija. Ja
pareizi izmantojam pagalmā savākto organisko materiālu – nezāles, nopļauto zāli, koku lapas – varam
kvalitatīvi un ekonomiski ilgtermiņā uzturēt sava pagalma dekoratīvos apstādījumus.
Var vizuāli aizsegt konteineru laukumus ar aizsedzošiem dekoratīviem sienu režģiem un vīteņaugu konstrukcijām.
Lai atkritumu laukumi un autostāvvietas nekļūtu par galvenajiem pagalmu ainavas elementiem, bet skats no loga būtu
patīkams un pagalms piemērots dažādām aktivitātēm, piedāvāsim dažādus risinājumus, kā pareizi izbūvēt un kā novietot
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pagalma piemērotākajā vietā dažādus saimniecības elementus:
atkritumu konteineru novietnes,
konstrukcijas veļas žāvēšanai,
konstrukcijas putekļu izdaudzīšanai no paklājiem,
saimniecības piederumu glabātuve,
smilšu glabātuve ziemas vajadzībām,
kompostēšanas vieta organiskajiem augu atkritumiem –zālei, lapām,
suņu tualetes laukums,
malkas vai kurināmā materiāla novietnes - šķūnīši.

Galvenie principi,

kas jāievēro, plānojot atkritumu konteineru novietnes pagalmā:
Konteineru laukums (vai speciāla būve ar vieglas konstrukcijas sienām un jumtu) ir jāveido atbilstošā lielumā, lai
pietiktu vietas nepieciešamajam (aprēķinātajam) atkritumu apjomam uz iedzīvotāju skaitu.
Konteineru laukums vai speciāla būve visiem lietotājiem precīzi norāda ierobežoto, vietu, kur drīkst izbērt vai novietot
visu veidu atkritumus. Vēlams izvietot arī lietošanas noteikumus labi redzamā vietā.
Konteineru novietnes plānojums un novietojums pie piebraucamā ceļa – jābūt ērti izstumt un iestumt konteinerus,
jānodrošina apkalpes transporta piekļūšana, brīva brauktuve.
Konteineru novietne jāplāno tā, lai neatrastos tieši pie dzīvokļu logiem vai ieejām ēkā (ne tuvāk par 10 m) , lai
nevienam dzīvokļa īpašniekam netiktu pasliktināta dzīves kvalitāte, īpašumam nepazeminātos vērtība.
Sienu konstrukcijas veidojamas tā, lai nosedz skatu, bet ļauj labi vēdināties.
Jumts pasargā atkritumu glabātuvi no salīšanas un apsnigšanas.
Arhitektūra – stilistiski saderīga ar dzīvojamo ēku un pagalma kopējo stilistiku. Izturīgas konstrukcijas, kvalitatīvi un ilgi
kalpojoši materiāli.
Segta konteineru novietne var būt gan brīvi pieejama, gan aizslēdzama.
Jābūt viegli tīrāmai pamatnei –betona vai cita cietā seguma grīdai.
Svarīgi arī, lai konteineriem piegulošā zona vismaz 1.0-1.5m platumā būtu brīva un viegli tīrāma, izbūvēta ar cieto
segumu.

Atkritumu novietnes
Koka nojumes, pergolas
Atkritumu konteineru glabāšanai visbiežāk tiek izmantotas vienkāršas metāla konstrukcijas nojumes ar koka redeļu sienām.
Konteineru nojumes izvieto uz bruģēta, asfaltēta vai cita veida cieta ieseguma laukuma. Laukuma izmēriem jābūt pietiekamiem, lai atkritumu mašīna varētu ērti piekļūt konteineriem un apkārtējā zona būtu viegli apkopjama.

Kopenhāgena, Dānija

Kopenhāgena, Dānija
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Kopenhāgena, Dānija

Kopenhāgena, Dānija

Hamburga, Vācija

Kopenhāgena, Dānija

Plānojot atkritumu konteineru novietnes, jāņem vērā, ka tās nevajadzētu izvietot pārāk tuvu ēku logiem – minimālais
attālums no fasādes – 10 m.

Brēmene, Vācija

Kopenhāgena, Dānija

Atkritumu konteineru novietnes labi integrētas kopējā pagalma arhitektūrā, kopā ar velosipēdu novietnēm veidojot
vienotu saimniecības zonu. Arī saimniecības zona var būt vizuāli pievilcīga.
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Kopenhāgena, Dānija

Betona un metāla konstrukcijas nojumes
Betona un metāla konstrukcijas novietnes ir vizuāli smagnējākas, tās gaisīgākas padara vīteņaugu akcenti.

Minhene, Vācija

Minhene, Vācija

PAGALMU RENESANSE - saimniecības laukumi 5

Kopenhāgena, Dānija

Kopenhāgena, Dānija

Apvienota atkritumu tvertņu un velosipēdu novietne
Kopenhāgena, Dānija

Berlīne, Vācija

Pagalmos, kuru teritorija ir ierobežota un saimniecības
laukumam daudz vietas neatliek, labi noformēta atkritumu
konteineru novietne var atrasties pat blakus bērnu rotaļu
zonai. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, novietnes
konstrukcijai ieteicams būt gaisa caurlaidīgai un ažūrai.
Sarežģītākās atkritumu novietnes tiek veidotas ar jumta
pārsegumu, vienkāršākas – ar sētu vai režģi, nereti
aizslēdzamas.

Minhene, Vācija
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Minhene, Vācija

Minhene, Vācija

Apvienota atkritumu tvertņu un velosipēdu novietne
Kopenhāgena, Dānija

Berlīne, Vācija
Helsinki, Somija

Kopenhāgena, Dānija

Apstādījumos labi integrētas akritumu konteineru novietnes.

Nelielas atkritumu konteineru novietnes un
saimniecības piederumu glabātuves
Nelielos pagalmos speciālām atkritumu konteineru novietnēm vietas nepietiek, tādā gadījumā konteinerus var novietot
nelielās nišās pie ēku fasādēm, vai paredzēt tiem oriģinālu dizaina risinājumu.

Hamburga, Vācija

Zandama, Nīderlande
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Kopenhāgena, Dānija

Malme, Zviedrija

Pārvietojamas kastes saimniecības inventāra glabāšanai
Kopenhāgena, Dānija

www.houzz.com

Nīderlande

Alternatīvi saimniecības zonu risinājumi
Jaunos dzīvojamo kvartālu pagalmos Eiropā iezīmējas ekoloģiskas saimniekošanas principi – iedzīvotājiem izveidotas
individuālas saimniecības zonas ar nelielu dārziņu, inventāra glabātuvi un iespējām radoši izpausties, saimniekojot mazajā
zemes pleķītī.
Ekoloģiskā saimniekošana ietver sevī arī pārtikas u.c. organisko atkritumu kompostēšanu un izmantošanu augu mēslošanai.

Individuālas saimniecības zonas daudzstāvu dzīvojamo ēku kvartālā, Malme, Zviedrija
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Individuālas saimniecības zonas, Minhene, Vācija

Nīderlande

Suņu pastaigu laukumi un tualetes
Publiskajā ārtelpā netiek aizmirsts arī par
četrkājainajiem draugiem – suņu pastaigu laukumi
un tualetes ir normāla parādība Eiropas pilsētās.
Visbiežāk tie ir integrēti pilsētu parkos un skvēros,
taču sastopami arī nelieli laukumi ielu malās.
Laukumi parasti ir ar smilts segumu, norobežoti ar
sētu un marķēti ar attiecīgu informatīvu norādi.
Neatņemama laukumu un tualešu sastāvadaļa ir
atkritumu urnas, bet lielākos laukumus - dažādas
suņu treniņierīces.

Suņiem ieeja atļauta! Vīne, Austrija

Suņu tualetes. Beļģija, Dānija

Nīderlande
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Suņu laukums. Helsinki, Somija

Suņu tualete. Kopenhāgena, Dānija

Radošas idejas un ekonomiski risinājumi
saimniecības laukumu ierīkošanā
Publiskajā ārtelpā netiek aizmirsts arī par
četrkājainajiem draugiem – suņu pastaigu laukumi
un tualetes ir normāla parādība Eiropas pilsētās.
Visbiežāk tie ir integrēti pilsētu parkos un skvēros,
taču sastopami arī nelieli laukumi ielu malās.
Laukumi parasti ir ar smilts segumu, norobežoti ar
sētu un marķēti ar attiecīgu informatīvu norādi.
Netaņemama laukumu un tualešu sastāvadaļa ir
atkritumu urnas, bet lielākos laukumus - dažādas
suņu treniņierīces.
Akritumu konteineru novietne ar dekoratīvu jumtu. Kopenhāgena, Dānija

Ar skulptūru “Kaķis un vāvere” palīdzību atjautīgi
atrisināts elektrības transformatora novietojums
ļoti pamanāmā vietā.
Tas pilnveidots ar mākslas objektiem.
Helleforsa, Zviedrija

Vienkāršas konstrukcijas pergola, Galgebakken, Dānija

Atkritumu konteineri novietoti aiz uzbērta zemes vaļņa. Kopenhāgena, Dānija
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Vīteņaugu režģi un konstrukcijas
saimniecības zonu nodalīšanai, aizsegšanai
Vīteņaugu režģi un pergolas pilsētvidē noder ne tikai kā atpūtas vietu dekors, bet arī kā labi telpas veidotāji un dažādu
funkcionālo zonu atdalītāji. Aiz glīta vīteņaugu režģa nereti veiksmīgi paslēptas atkritumu urnas, riteņu novietnes,
autostāvvietas un saimniecības piederumu glabātuves.

Garlaicīgas saimniecības būves fasāde atsvaidzināta ar saskanīgu vīteņauga lapojuma un
sienas krāsas saspēli. Malme, Zviedrija

Vīteņaugi balstīšanai izmantotas īpašas troses.
Malme, Zviedrija.

Vienkāršs, bet efektīgs risinājums neglītu skatu un saimniecības zonas aizsegšanai ar
vītenaugiem apaudzēts dekoratīvs koka režģis. Vīteņauga lapojuma krāsa un koka
režģa tonis rada harmonisku saskaņu. Malme, Zviedrija

Malme, Zviedrija
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Malme, Zviedrija

Malme, Zviedrija

Kopenhāgena, Dānija

Malme, Zviedrija

Malme, Zviedrija
Kopenhāgena, Dānija

Nirnberga, Vācija

Konstrukcijas veļas žāvēšanai
Veļas žāvēšana daudzstāvu dzīvojamo kvartālu rajonu pagalmos nav aizliegta, taču nereti tiek uzskatīta par neētisku
publiskās telpas sastāvdaļu. Atrisinot to funkcionāli un vizuāli, tā var kļūt par ikdienišķu saimniecības laukuma sastāvdaļu.
Jāpiebilst, ka šādas konstrukcijas vieglāk ieplānot lielākos pagalmos, kur tos vieglāk norobežot no pārējām teritorijas
zonām. Konstrukcijas var būt dažādas - no vienkāršiem metāla statīviem līdz koka pergolām un oriģināla dizaina
izstrādājumiem. Metāla statīvus veļas žāvēšanai iespējams izvēlēties no ārtelpas mēbeļu ražotāju katalogiem. Koka
konstrukcijas var pagatavot pašu spēkiem.
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www.lappset.com

www.lappset.com

www.my50syear.blogspot.com

www.youthink.com

www.houzz.com

Oriģināli risinājumi. www.curbly.com

www.simplifiedbuilding.com
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Konstrukcijas paklāju un segu purināšanai
Lai arī šī nodarbe var likties teju vai vēsturiska, tomēr, ja pagalmā atrastos atbilstošs aprīkojums, netrūktu arī čaklu paklāju
dauzītāju. Līdzīgi kā veļas žāvējamās konstrukcijas, arī šos izstrādājamu piedāvā vairāki ārtelpas mēbeļu ražotāji.

Metāla stieņu konstrukcijas. www.lappset.com.

Laukums ar daudzveidīgi izmantojamām stieņu konstrukcijām.
Parasti tas ir bērnu aktīvās atpūtas – vingrošanas laukums ar mākslīgo gumijas segumu.
Nepieciešamības gadījumā varētu arī izmantot, lai izpurinātu paklājus.
Nīderlande
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Tehniskie risinājumi saimniecības laukumu izveidē

koka režģis

betona bruģis
smilts
šķembas
betons

Impregnēts
koka balsts
skūves

Atkritumu konteineru novietnes konstrukcija, paredzēta trīs
atkritumu urnām. Virs betona vai mūra sienas montēts koka režģis.
Der groβe gartenplaner. Peter Wirth.

U-veida
metāla enkurs
Metāla
stiprinājumi

betons

U-veida
metāla
enkurs
Skrūves ar
dībeli

betons
betons

augsne

U-veida stiprinājums
H-veida
metāla enkurs

Impregnēts
koka balsts
skrūves

betons

H-veida metāla enkurs
betons

H-veida stiprinājums

augsne
Stiprinājums bez
betona pamata

Koka balstu nostiprināšanas veidi. Der grose gartenplaner. Peter Wirth.
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6 mm dzelzsbetona armatūra, cilpa 15 x 15 mm

Viegla dzelzsbetona armatūras konstrukcija atkritumu konteineru novietošanai, ieteicams apaudzēt ar vīteņaugiem.
Labiekārtots dārzs. Ingalds Andersons.

Blīvas koka sienas konstrukcija atkritumu konteineru novietošani.
Labiekārtots dārzs. Ingalds Andersons.
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Vienkāršs koka latu režģis konteineru novietošanai. Viena konteinera novietošanai nepieciešams 70 x 105 cm liels laukums.
Laukuma pamatne klāta ar betona vai akmens bruģi. Koka balsti ievietoti metāla stiprinājumos un betonēti. Režģa malās
stādīti vīteņaugi vai dekoratīvi krūmi.
Labiekārtots dārzs. Ingalds Andersons.

Dubulta koka spraišļu norobežojoša siena
saimniecības zonu atdalīšanai. Stabi un spraišļi
izgatavoti no impregnētas koksnes.
Labiekārtots dārzs. Ingalds Andersons.

PAGALMU RENESANSE - saimniecības laukumi 17

