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Zīmējot kāpnes, vajadzētu ar bultu norādīt pacēluma(krituma) virzienu un gadījumos, 

kad kāpnes ir vienas virs otrām, pielietot laiduma pārrāvumu – kā to dara 

rasējumos(ēku plānos). 

Bez šīs virziena norādes KP 7-50 atrašanās vieta ir jāuzmin: pusstāvu uz augšu, vai 

pusstāvu uz leju. Arī pats KP situācijas plāns nav viennozīmīgi traktējams, jo nav 

saprotams, kurus kāpņu laidumus savieno starpstāvu laukums.  

Priekšlikums. Šajā gadījumā, pieņemot, ka KP ir pusstāvu uz augšu, tad būtu jāzīmē 

augšupejošās kāpnes ar kāpņu laukumu, kurā atrodas KP un daļa no kāpnēm, kas 

turpinās no šī laukuma uz augšu un pārtraucot kāpnes ar slīpu līniju. Tas dod iespēju 

attēlot arī daļu no lejupejošajām kāpnēm, tāpat tās pārtraucot ar slīpu līniju. Ja vēl 

pielietotu bultu kāpņu laiduma pacēluma virzienā – kā rasējumos (te sanāktu pretēji 

OS kartēs pieņemtajam bergštriha jēdzienam- norādīt kritumu!), tad uzreiz ir skaidrs, 

ka kāpņu laidumi atrodas viens virs otra. 

 

Kartē ir mēģināts attēlot durvju ailas. Visās ailās bija durvis. Vērtnes ir gan stiklotas, 

gan necaurskatāmas. Daļa stikloto durvju bija nostiprinātas atvērtā stāvoklī, daļa 

stikloto durvju bija jāvirina dalībniekiem pašiem – to atceros labi, jo nesteidzīgākie 

tās pieturēja atvērtā stāvoklī, palīdzot citiem. Stiklotās durvis gan atvērtas, gan 

neatvērtas ļauj  uztvert dzeltenās grīdas konfigurāciju pareizi, bet, ja durvis ir 

necaurskatāmas, kartē nav iezīmētas kā durvis un ir aizvērtas, tad ir jāiztēlojas un 

jācer, ka, atverot durvis, aiz tām būs arī dzeltenā grīda (telpa)...   

Priekšlikums. Attēlot durvis un izdalīt caurskatāmas un necaurskatāmas. 

Caurskatāmās būtu tādas, kas nodalīto telpu ļauj vizuāli uztvert kā piegulošās telpas 

turpinājumu. 



Kronvalda bulvāra ēkā. 

 

 
 

 

Ideāli, ja kāpnēm būtu zīmēta bulta laiduma pacēluma virzienā. Lielajā kāpņu mezglā  

ir redzams trepju pārtraukuma piemērs (slīpā līnija), kas ļauj saprast, ka laidumi ir 

viens virs otra un viens ved uz augšu un otrs uz leju. 

Arī durvju attēlojums ir saprotams un palīdz izprast situāciju. 

Lielā slīpā auditorija būtu jāšķeļ divās daļās un puse jāattēlo arī 3.stāvā. Bultas ar 

pacēluma virzienu ļautu sasaistīt 2. un 3. stāvus caur auditoriju. Pašreizējais 

attēlojums nezinātājiem neļauj plānot ieeju auditorijā 2. stāva līmenī ar izeju uz 3. 

stāvu un otrādi. 



LU Torņakalnā. 

 
 

Kā redzam, 1. un 1,5 stāvi attēloti dažādos mērogos. Raksturīgais ēkas stūris ļauj šos 

stāvus savietot. 

Priekšlikums. Daudzstāvu ēkas gadījumā stāvu un arī pusstāvu plāniem būtu jāatrodas 

uz vienas vertikālās ass un šī ass jāzīmē līdzīgi kā ZD līnija. Mērogam jābūt uz kartes 

un tas nemainās visu stāvu plānos. 
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No gaiteņa ir zīmēta telpa, no kuras sākas kāpnes(kāpņu telpa). Šī kāpņu telpa 

ugunsdrošības pasākumu dēļ ir norobežota no gaiteņa ar smagām metāla durvīm, kas 

ikdienā ir aizvērtā stāvoklī un līdz ar to nevizualizējas kā vienlaidus dzeltanā grīda: 

 
Kad atver durvis, ir šāds skats: 

 



Tur pat 2. stāvā ir noeja uz kafejnīcu un trepes uz augšu: 

 
Evakuācijas plānā tas izskatās daudz saprotamāk, jo ir atpazīstami kāpņu laidumi un 

norādīti to pacēluma virzieni (kāpnēm uz kafejnīcu un uz 3. stāvu bultas(pacēluma 

virziens) gan ir aizmirsies iezīmēt, kā arī telpām durvju vietās ir attēlotas ailas. 

 
 

Kopsavilkums. 

Mans viedoklis veidojās pēdējā pusgada laikā, sākot no RĪGA PLAZA apmeklējuma, 

kur saskāros ar to, ka, lai nokļūtu pie KP, bija jāatver aizvērtās CASINO durvis. Kurš 

to nebija līdz šim darījis, bija neziņā. Pēc neilga brīža kāds šīs durvis atvēra un 

nofiksēja atvērtā stāvoklī, un izveidojās pilnīgi cita dzeltenās grīdas telpa.  

Kāpnes, durvis un ailas, dažādu līmeņu grīdas laukumi un to līmeņu starpība, 

norobežojošie elementi - visu šo kartē attēloto elementu faktiskā atpazīstamība ir 

atslēgas elementi Telpu OS’ā. Veicamo ceļu būtu jāvar saplānot skatoties kartē, 

nepielietojot principu: pieskriešu, paskatīšos un tad nolemšu. Piekritīšu, ka iztēle un 

uztvere OS tautai ir dažāda, vieniem padodas tas, kas otriem nekad. 


