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Līdz ar šīs rokasgrāmatas izveidošanu ir uzsākts ceļš uz vieno-
ta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) stila izveidi. Cik 
gan bieži gadās, ka, dzīvojot blakus unikāliem dabas objektiem, 
cilvēki par tiem nekā nezina. Pievērst uzmanību dabas vērtībām 
un izglītot cilvēkus dabas aizsardzības jomā ir viens no vienotā 
stila uzdevumiem, taču – ne vienīgais.

ĪADT vienotā stila izveides uzdevums ir arī palīdzēt pašām 
aizsargājamām dabas teritorijām attīstīt apmeklētājiem draudzīgu 
infrastruktūru, pieturoties pie kopējiem, visā valstī vienādiem 
pamatprincipiem. Ar šī uzdevuma izpildi tiks sasniegts
mērķis – Latvijas ĪADT kopējā tēla izveide, kas nodrošinātu 
Latvijas un tās dabas bagātību atpazīstamību pasaulē. Kopēja 
stila izveide palīdzētu uzturēt tūristu interesi ne tikai par 
plaši apmeklētiem objektiem, bet arī par mazāk zināmām 
aizsargājamām teritorijām un to unikālajiem dabas objektiem.

Pavisam Latvijā ir vairāk nekā 600 ar likumu vai Ministru 
kabineta noteikumiem apstiprinātu īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju. Katra no tām atbilst kādai no septiņām aizsargājamo 
teritoriju kategorijām, kas savstarpēji atšķiras ar teritorijas 
izveidošanas mērķiem, platību un aizsardzības pakāpi. Līdzās 
aizsargājamām teritorijām, kuru infrastruktūra ir pārmantota no 
agrākiem laikiem un kuru attīstība tiek plānveidīgi turpināta, ir 
arī aizsargājamās teritorijas, kuru infrastruktūra ir attīstīta vāji 
vai nav attīstīta nemaz. Daudzām ĪADT nav savu administrācijas 
informatīvo materiālu, infrastruktūras objektu stila utt. Terito-
rijas apsaimniekotāji katrs pats domā par savas teritorijas tēla 
izveidi un saskaras ar daudzām grūtībām. 

CEÒÅ UZ VIENOTU STILU
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Lai palīdzētu aizsargājamām teritorijām iekļauties kopējā valsts 
dabas aizsardzības sistēmā, nepieciešams unificēt aizsargājamo 
teritoriju infrastruktūru stilu. Tāpēc Dabas aizsardzības 
pārvalde ar  Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu at-
balstu sākusi šo programmu, kas nākotnē var kļūt par ceļa 
rādītāju jaunveidojamām un esošām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām.

Šī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotā stila rokasgrāmata 
tapusi ciešā sadarbībā ar aizsargājamo teritoriju pārstāvjiem. 
Būtiskie jautājumi tika apspriesti semināros, tika uzklausīti 
ierosinājumi un pētīta ārvalstu pieredze. Rokasgrāmatā norādītas 
gan obligātās prasības, gan tās, kurām ir rekomendējošs raksturs.

Lai veicas!
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1. Informatīvā zīme aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai 
(turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar 
stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK 
un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons)  
gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai 
ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));
2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;
2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums –
tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, 
vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));
2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

1. pielikums Ministru kabineta 2003. gada 22. jülija noteikumiem Nr. 415

INFORMATÈVÅ ZÈME 
AIZSARGÅJAMO TERITORIJU 
APZÈM‰ŠANAI UN TÅS 
LIETOŠANAS KÅRTÈBA
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3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;
3.1.2. 150 x 150 mm;
3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfi skajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot 
kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet 
ne mazāku kā 5 x 5 mm;
3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 
3.2. apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot 
kvadrāta proporcijas;
3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).
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MATERIÅLI, TO IZV‰LE 
UN APSTRÅDE

Íajå noda¬å dota pamatinformåcija par izmantoja-
miem materiåliem un to apstrådi, kå arî praktiska in-
formåcija par stendu un noråΩu kalpoßanas ilguma 
palielinåßanu un izturîbas uzlaboßanu.

Materiåli
Visu dabas teritorijås paredzéto objektu pamatmateriåls ir koks. 
Var izmantot mizotus apa¬koksnes ba¬˚us diametrå no 60 lîdz 
280 mm vai citos izméros atkarîbå no to konstruktîvå lietojuma. 
Atseviß˚iem izstrådåjumiem kå alternatîvu materiålu  var iz-
mantot kvadråtveida apzå©étas koka brusas no 80x80 mm lîdz 
230x230 mm atkarîbå no to konstruktîvå lietojuma.

Kå savienoßanas elementi izmantojamas koka skrüves, 
bultskrüves un naglas, vélams, ar cinka vai kådu citu pretkoro-
zijas pårklåjumu vai arî no nerüséjoßå térauda vai misiña.

Elementu savienošanā nekādā gadījumā nedrīkst izmantot 
tā sauktās melnās skrūves un skrūves, kas paredzētas 
ģipškartonam. Šīs skrūves var mazināt elementu savienojumu 
drošību un noturību.

Der zinåt!
Pretkorozijas pårklåjums aizsargå metåla deta¬as no rüsas, 
tådéjådi palielinot tå kalpoßanas ilgumu un samazinot iespé-
jamås izmaksas un resursus laboßanas un atjaunoßanas 
darbiem.

Informåcijas izvietoßanai domåtås horizontålås un vertikålås 
virsmas paredzéts izgatavot no masîvkoka dé¬iem vai arî no 
üdensizturîgå saplåkßña RIGA TEX (Latvijas Finieris) atkarîbå 
no to konstruktîvå risinåjuma. Informåcijas stendu planßetém 
optimåls ir 9–12 mm saplåksnis, norådém un plåksnîtém ne-
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soßås virsmas izgatavoßanai – 18–24 mm saplåksnis. Mainåmås  
informåcijas plåksnes un norådes var izgatavot no 6,5–9 mm 
saplåkßña atkarîbå no virsmas laukuma un izméra. 

Apstråde
Materiålu ieteicams apstrådåt, lai samazinåtu virsmas raupjumu 
un lielu skabargu veidoßanos, novérßot savainoßanås iespéju. 

Bütu vélama koka apstråde pret püßanu, peléju-
mu un citiem koksni bojåjoßiem faktoriem, it 
seviß˚i to da¬u un deta¬u, kuras atrodas zemé un 
uz kuråm pastiprinåti iedarbojas mitrums. Viens  
no pamata aizsardzîbas veidiem  ir antisepti˚i:  
PINOTEX BASE gruntéßanai un PINOTEX 
ULTRA  tonéjuma iegüßanai (raΩotåjs Sadolin) 
vai VIVAPROTEKT gruntéßanai un KOLOREX, 
KOLOREXAKVA tonéjuma iegüßanai (raΩotåjs 
Vivacolor). Ío lîdzek¬u lietoßanas pamåcîbas 
iegüstiet raΩotåju reklamåcijas materiålos un pie 
izplatîtåjiem veikalos. 

Izvéloties antisepti˚i koka izstrådåjumiem un 
konstrukcijåm, kuras kalpo kå balsti, stendiem, norådém,
virzienu norådém, robeΩzîmém un robeΩstabiem, lietojams 
sarkanîgi brünais tonis PINOTEX – sarkankoks (tonis 378), 
KOLOREX un KOLOREXAKVA (tonis 3155). Påréjåm kon-
strukcijåm, virsmåm un deta¬åm jåizmanto bezkråsas vai viegli 
ieza¬gana toña antisepti˚is. Ar bezkråsas antisepti˚i jåapstrådå 
stendu jumtiñu dé¬i, to konstrukcijas deta¬as, soli, galdi, kåpnes 
un laipas, to margas, kå arî nojumes un tualetes jumta segumu 
dé¬i un deta¬as un  påréjås deta¬as, kuras ßajå gråmatå attélotajos 
raséjumos nav iekråsotas sarkanbrünas.

Kråsojuma paraugs stendam

Koka deta¬u tonéjumi
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Zemé ierokamås koka da¬as pastiprinåti apstrådåjamas ar 
antisepti˚i, un papildus tås ieteicams pårklåt ar darvu vai 
piesücinåt ar e¬¬u. Ja kokmateriålam iespéjams noteikt koka 
augßanas virzienu no sakném uz galotni, tad zemé ieteicams 
rakt tießi galotnes da¬u, ja tå izvélétajam materiålam nav tievåka 
attiecîbå pret saknes da¬u.   

Der zinåt!
Kokam sula tiek vadîta no sakném uz galotni. Arî cirsts koks 
mitrumu vairåk uzsüc ßådå virzienå. Tåpéc, ierokot galotnes 
galu, büs samazinåta mitruma uzñemßana caur koksnes gala 
ß˚iedråm, paléninot tå püßanu un paildzinot kalpoßanu. 

Alternatîvi apstrådes veidi
Ir iespējami alternatīvi kokmateriālu apstrādes veidi: 
apdedzināšana un piesūcināšana ar eļļu. 

Apdedzinot  koksne pārklājas ar pārogļojušos kārtu, kas pasargā 
koksni no mitruma uzsūkšanas. Apdedzināšana ieteicama kā 
alternatīvs apstrādes veids, ja koka detaļas paredzēts ierakt 
zemē. Jāņem vērā, ka apdedzināšanu ieteicams veikt mitram 
kokmateriālam, lai nepārogļotos biezāka kārta par 10 mm un 
neciestu materiāla izturība. 

Kokmateriālu apstrādei ar eļļu jālieto speciāli šim nolūkam 
domātās industriåli raΩotås e¬¬as koka deta¬u apstrådei vai citas, 
piemēram, linsēklu eļļa.

Der zinåt!
Izvietošanai vidē vēlams izmantot pareizi izžāvētus, nevis 
mitrus, tikko mizotus kokmateriālus.
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Stiprinåßana zemé
Visus stabus, kuri paredzéti lielajåm konstrukcijåm (stendiem, 
norådém un nojumém), vélams ierakt zemé 900–1000 mm 
dzi¬umå. Papildu stabilitåtei informåcijas stendu balsta 
ba¬˚iem   apakßå perpendikulåri stenda platumam var stiprinåt 
ß˚érskokus. 
NoråΩu stabiem un informåcijas plåksném obligåti jålieto krusts. 
Íåds konstrukcijas risinåjums samazina iespéju  stabus izßüpot 
un izraut no grunts, kå arî novérß iespéju, ka spécîgås vétras 
varétu izgåzt lielos informåcijas stendus. Papildu stabilitåtei, 
stabu bedres aizrokot, starp bedres sienåm un ba¬˚i jåsaber ak-
meñi, kuri ie˚îlésies un labi saturés stabu zemé.

Izgatavoßana
Stendu izgatavoßanå jåievéro visi procesi. Jåsåk ar piemérotu 
kokmateriålu izvéli un apstrådi – tas ¬aus stendiem kalpot ilgåk 
un nodroßinås pietiekamu izturîbu pret cilvéku ¬aunpråtîgu dar-
bîbu un apkårtéjås vides ietekmi. Svarîgi ir arî ievérot norådîtos 
izmérus, tådéjådi saglabåjot vizuålås proporcijas un standartus.

 

Stabu krusti

Stabu ierakßana
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Íajå sada¬å apkopota informåcija par dabas teritorijås izvieto-
jamo noråΩu un informåcijas stendu izmériem, materiåliem un 
montåΩu.

Stendu dalîjums
Informatîvie stendi dalås divås kategorijås: 
vertikålie informatîvie stendi un katedrtipa 
stendi. 

Lielie informåcijas stendi iedalås arî péc to 
izmériem. 

Visas stendu virsmas (uz kuras tiek izvietota 

informåcija) izméru sistémas 
pamatå ir papîra A formåta starp-
tautiskå sistéma. Lielå informåci-
jas stenda planßetes pamatizmérs 
ir A0 (841x1189 mm). Izgatavojot 
deta¬as, ir pie¬aujamas nelielas 
atkåpes – norådîtos izmérus 
iespéjams noapa¬ot.

INFORMÅCIJAS STENDI 
UN NORÅDES

Informåcijas stendu dalîjums péc lieluma un izmériem

Lielie informåcijas stendi Mazie informåcijas stendi

Vienda¬îgs Divda¬îgs Trîsda¬îgs
Ar diviem 
balstiem

Ar vienu 
balstu

Formåti planšetém:
A0 - 841x1189 mm
A1 - 594x841 mm
A2 - 420x594 mm
A3 - 297x420 mm
A4 - 210x297 mm

Vertikålais stends Katedrtipa stends
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Izgatavojot planßetes, jåñem vérå, ka norådîti apdrukas laukuma 
izméri. Planßetei jåbüt vismaz par 30–50 mm lielåkai uz katru 
malu, lai bütu vieta apmales lîstîtei stendiem, kam tå paredzéta. 
Jåievéro, ka skrüvju galviñas nedrîkst aizsegt informåciju.
  
Atkarîbå no informåcijas apjoma un rakstura var lietot 
vienda¬îgo, divda¬îgo vai trîsda¬îgo stendu, kur planßetes tiek 
liktas vertikåli (garåkå mala) blakus viena otrai. Ja nepiecießams 
izvietot mazåku informåcijas apjomu, var lietot vienkårßotåkas 
konstrukcijas stendu ar planßeti A0 (841x1189 mm) horizontålå 
virzienå vai arî mazåku – A1 (841x594 mm) – vertikålå virzienå 
uz viena balsta staba. 

Visiem ßiem stendiem, izñemot pédéjo, ir divi balsta stabi un 
jumtiñß. Lielajiem stendiem tas ir pietiekami liels un funk-
cionåls, kalpo informåcijas planßetes aizsardzîbai no saules un 
nokrißñiem un var büt kå aizsegs apmeklétåjiem pékßña lietus 
gadîjumå.

Lielais informåcijas stends

Trîs cilvéku garumi  
1,80 m, 1,60 m, 
1,20 m;  redzes leñ˚i 
attiecîbå pret stenda 
plakni

150–180
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Mazais informåcijas stends

Informåcijas stendi
Informåcijas stendu vidéjå da¬a veidota kå reΩ©is no nezémeré-
tiem 70–100 mm platiem, 25 mm bieziem délîßiem (atstarpes 
starp délîßiem 50–80 mm), kas kalpo informåcijas planßetes 
stiprinåßanai un (gadîjumos, kad informåcija nav izvietota) kå 
dekoratîva plakne, kas kopå ar stenda konstrukciju iek¬aujas ap-
kårtéjå ainavå kå vides objekts.

Jumtiña konstrukcija veidota péc dakstiñu principa, kur cits virs 
cita pamîßus ar naglåm pie garenbrusåm pienagloti nezémeré-
ti 120–180 mm plati un apméram 18–25 mm biezi dé¬i. Kores 
salaiduma vietå tie nosegti ar jumta kores sili. Informatīvā stenda 
jumts var tikt nosegts ar lobskaidām vai niedru segumu.
Informåcijas planßete izgatavota no 9 mm mitrumizturîgå sa-
plåkßña, kas pie dé¬u reΩ©a pieskrüvéts ar skrüvém. Pie  planßetes 
malåm pieskrüvétas koka lîstîtes, kas pasargå stenda informåciju 
no tîßas nopléßanas malås un stüros un veido dekoratîvu råmi.

150–180

Jumta kores 
sile
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Katedrtipa stendu izméri

Katedrtipa stendi
Íie stendi izmantojami pie atseviß˚iem dabas objektiem, 
aizsargåjamiem augiem un kokiem. Lietojams gan A4, gan 
A3 formåts vertikålå un horizontålå virzienå. Par turétåja kåju 
kalpo zemé ierakts ba¬˚is 150–180 mm diametrå vai 

Praktiski pieméri

150–180
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120x120 mm lîdz 150x150 mm brusa. Katedrtipa stenda 
pamatne izgatavota no 18–24 mm saplåkßña un pieskrüvéta pie 
kåjas un ß˚érskoka, kas papildu stiprîbai iestrådåts kåjå.

Otrs lielåks stends A2 horizontålå formåtå paredzéts lielåkam 
informåcijas apjomam vietås, kur ir svarîgi izlasîto uzreiz 
aplükot dabå (piem., purvos, ainavås). Íådas plåksnes var 
izvietot vairåkas vienå rindå. 

Norådes

Informåcijas 
plåkßñu 
montåΩa 
norådém

pamatne

mainåmå
virsma

Noråde, kurå informåciju var iegrebt vai uzkråsot.
Lietojama tikai teritorijas nosaukuma izvietoßanai 

Virziena norådes stabs

Noråde un stabs zîmes vai 
piktogrammas izvietoßanai

150–180

Í˚érskoku
montåΩas 
varianti un 
informåcijas 
plåkßñu 
montåΩa

ß˚érskoks

kåja

pamatne

mainåmå
virsma
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Lai norådes nevarétu salauzt, tås jåizvieto samérå neaiz-
sniedzamå augstumå apméram 2,0–2,5 m no zemes. Tåpéc staba 
resnums jåizvélas proporcionåli tå garumam, apméram 
1/21 da¬a no staba kopéjå garuma. Informåcijas plåksnes 
piestiprinåmas divos veidos: iefrézéjot ba¬˚î caurumu vai arî 
izveidojot iezå©éjumu. Iezå©éjuma priekßrocîba ir tå, ka plåksni 
iespéjams piestiprinåt vidusda¬å vai jebkurå citå vietå. Pie viena 
norāžu staba nevajadzētu stiprināt vairāk par trim norādēm. Ja 
konkrētajā takas posmå jåizvieto norådes uz vairåk kå trim 
apmekléjuma punktiem vai vietåm, jāierīko vēl viens norāžu 
stabs. 

Plåksnîßu stiprinåßanas veidi

Papildu plåksnîßu lietoßana uz virziena norådes stabiem
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Stabu nobeigumus vélams veidot koniskus – tas padara kon-
strukciju mazliet atraktîvåku un kalpo kå dabisks lietusüdens 
novadîßanas veids. Ío konusu vélams îpaßi labi apstrådåt ar 
antisepti˚i.

Taku mar˚éjums
Taku marķējuma stabi tiek izvietoti taku sākumā, beigās, 
un vidusda¬å péc nepiecießamîbas. Marķējuma izveidošanā 
ar nelielām atšķirībām tiek saglabāti norāžu stabu izveides 
principi. Ozollapas plāksnītes vietā uz taku marķējuma stabiem 
stiprināmas plāksnītes ar piktogrammām, kuras norāda virzienu 
vai takas specifi kāciju: vai tā ir velotaka, gājēju taka utt. Taku 
marķējuma apaļkoka stabu diametram vajadzētu būt robežās no 
150 līdz 180 mm, virszemes augstumam – 1200–1700 mm. Lai 
taku marķējumu nevarētu izšūpot un/vai izraut, stiprinājumam 
zem zemes jāizmanto krusts.

Robežu mar˚éjums
Robežu marķējums tiek izmantots, lai iezīmētu aizsargājamās 
dabas teritorijas robežas. Robežstabi tiek izvietoti pie ceļiem un 
takām, kas iet cauri aizsargājamai dabas teritorijai, kā arī gar 
ceļiem un takām, kas robežojas ar šīm teritorijām. Pie lielākajiem 
teritorijā ieejošajiem ceļiem tiek izvietots robežstabs ar plāksnīti, 
uz kuras norādīts teritorijas nosaukums, aizsargåjamås teritorijas 
kategorija un aizsargājamās teritorijas administrācija, ja tåda ir. 
Citās vietās izmantojams kāds no robežstabu variantiem.

Marķējumam izmantojami apaļkoka baļķi (vēlamais diametrs 
150–180 mm), kuru augšdaļā 
izzāģējama plakne informācijas 
izvietošanai. Ja nepieciešamās 
informācijas daudzums pār-
sniedz plaknes virsmu, 
izzāģējumu var paplašināt. 
Izzāģējuma augšmalai un 
apakšmalai vajadzētu būt slīpai 
(135° attiecībā pret izzāģējuma 
virsmu). Informatīvajai plāks-
nītei jāatrodas virs ozollapas 
plāksnītes.

Informåcija uz robeΩstabiem

Taku mar˚éjumi

150–180
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Robežu marķējuma stabus ieteicams apstrādāt ar bezkråsainu 
antiseptiķi, lai aizsargātu koksni (sk. 9. lpp.). Robežzīmes 
augšējais gals jāveido konisks. Ir divi robežstabu varianti. A 
robežstaba variantā staba virszemes augstumam vajadzētu būt 
robežās no 1500 līdz 1700 mm, un zem ozollapas plāksnītes 
jāiekrāso teritorijas marķējums: trīs svītras – balta, zaļa, balta ar 
proporcijåm 1:1:1. B variantā robežstaba virszemes augstumam 
nevajadzētu pārsniegt 1200 mm. Uz augšējā gala virsmas 
stiprināma ozollapas plāksnīte. Arī šajā variantā iekrāsojams 
teritorijas marķējums – zaļa, balta, zaļa svītra – apmēram 
100 mm zem augšējās slīpnes.

150–180

A B 
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1. Teritorijas nosaukuma norāde pie ieejas teritorijā.
2. Stabs ar piktogrammu, kas norāda uz automašīnu stāvvietu.
3. Lielais informācijas stends ar kopējo informāciju par teritoriju izvietots pie 
    ieejas teritorijā.
4. Takas sākuma marķējuma stabs.
5. Atkritumu tvertnes taku sākumā un beigās.
6. Soliņš atpūtai izvietots teritorijas sākumā.
7. Virziena norāžu stabs taku krustojumā.

Objektu izvietoßanas 
shéma dabå
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8. Mazais informācijas stends ar atgādinošu informāciju.
9. Katedrtipa stendi pie dabas objektiem.
10. Robežu marķējuma stabi ar teritorijas administrācijas nosaukumu pie 
      lielākajām takām un ceļiem.
11. Robežu marķējuma stabi gar ceļiem un vietās, kur iespējama cilvēku  
      ienākšana teritorijā.
12. Atgādinošs stabs ar piktogrammu izvietots pie objekta.
13. Taku mar˚éjums gar takåm vai veloceliñiem.
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INFORMÅCIJAS IZVIETOJUMS
UZ STENDIEM UN APDRUKA 

Informåcija un tås izvietošana
Šajā sadaļā apskatīti pamatjautājumi, kas saistīti ar informāciju 
un tās izvietošanu uz aizsargājamās dabas teritorijas informācijas 
stendiem un stāvstendiem.

Pirms informācijas izvietošanas vēlams konkretizēt 
aizsargājamās dabas teritorijas mērķauditoriju, izvēlēties 
piemērotāko vietu stendam un izveidot uzmetumu, kas pēc 
testēšanas varētu tikt labots un uzlabots.

Kå noteikt mér˚auditoriju?
Nosakot aizsargājamās teritorijas mērķauditoriju, jāņem vērā, 
ka nav tādas mērķauditorijas „visi”. Katrai apmeklētāju gru-
pai ir sava specifika un motivācija, kāpēc šie cilvēki ieradušies 
konkrētajā vietā. Katra konkrētā vieta piesaista noteiktu 
mērķauditoriju, kuru apvieno interese par šo objektu. In-
terese ir galvenais dzinulis, tāpēc izvietotajai informācijai tā ir 
jāpastiprina un ideālā variantā jāveicina  intereses noturība un 
vēlme apmeklēt aizsargājamo dabas teritoriju vēlreiz.

Mērķauditoriju var noteikt ar anketēšanas, aptaujas, viesu 
grāmatas, intervēšanas vai novērošanas palīdzību. Vidējais 
rādītājs liecinās par aizsargājamās dabas teritorijas caurmēra 
apmeklētāju. Piemēram, ja dabas objektu pārsvarā apmeklē dabas 
zinātnieki, arī attiecīgajai informācijai jābūt vairāk zinātniskai 
nekā tad, ja objektu lielākoties apmeklētu tuvējās sanatori-
jas iemītnieki. Ja objektu pārsvarā apmeklē bērni, informācija 
nedrīkst būt sarežģīta un apjomīga, tajā drīzāk jāizmanto  spēles 
vai atklāšanas elementi. Ja lielākā apmeklētāju daļa interesējas 
par konkrētiem objektiem, tad  izvietotajai informācijai būtu 
jāfokusē uzmanība uz šiem objektiem, izraisot interesi arī par 
citiem.  
Mērķauditorijas noteikšana nav vienas dienas darbs. Protams, 
var teorētiski definēt mērķauditoriju, bet atbilstība reālajam 
stāvoklim šajā gadījumā nav garantēta. Vieglāk ir izveidot 
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mērķauditoriju jaunai aizsargājamai dabas teritorijai, nosakot  
apmeklētāju grupu jau tapšanas procesā un mērķtiecīgi strādājot 
tieši konkrētajai mērķauditorijai. Esošajās aizsargājamās dabas 
teritorijās mērķauditoriju var noteikt ar anketēšanu, kurai seko 
informācijas izveide un testēšana, proti, informācija tiek iedota 
mērķauditorijas pārstāvjiem, un tiek pārbaudīts, kā tā strādā. 

Kur izvietot stendus?
Novietojot informācijas stendus, vajadzētu ņemt vērā šādus 
nosacījumus:

• stendam jāatrodas vietā, kur tas piesaista uzmanību;
• stendam jāatrodas vietā, kurai garām virzās lielākā 
   apmeklētāju daļa;
• stends jānovieto vietā, kur pie tā var pulcēties liela cilvēku 
  grupa, netraucējot cits citam iepazīties ar informāciju.

Kåpéc vajadzîgs uzmetums?
Pirms informācijas izvietošanas būtu vēlams uzmetums, kas 
tiktu pārbaudīts no dažādiem aspektiem. Uzmetums palīdz  
novērtēt:

• vai teksts un ilustrācijas papildina cits citu;
• vai ir izmantoti mērķauditorijai atbilstoši līdzekļi;
• vai ir atbilstošs burtu lielums, teksta izvietojums un dau-  
dzums, rindkopu garums utt.;
• vai informācijas teksts ir viegli uztverams.

Uzmetuma testēšana mērķauditorijā palīdz novērst nepilnības 
un uzlabot informācijas materiālu.

Informåcijas teksta raksturojums
Jāņem vērā, ka informācijas stends ir pirmais, kas sagai-
da aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētājus, sniedz 
ievadinformāciju un rosina izpētīt objektus. Savukārt stāvstendi 
pie objektiem pievērš apmeklētāju uzmanību konkrētam objek-
tam, ko ir gribējuši teritorijas veidotāji. 
Tekstam ir jābūt skaidri saprotamam, atbilstošam 
mērķauditorijai. Jāņem vērā, ka apmeklētājs nav ieradies, lai ilgi 
lasītu  informāciju pie stenda, bet gan lai iegūtu nepieciešamās 
ziņas. Tāpēc vispirms ir jākonkretizē galvenais, par ko informē 
stends vai stāvstends. 
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Teksta apjoms un struktüra
Teksta apjomam uz stenda nevajadzētu pārsniegt 50% procentus 
no virsmas. Pārējo ieteicams aizpildīt ar vizuālo materiālu un 
kartēm, kas tekstu padara vieglāk uztveramu.

Teksta strukturēšanā izmantojama informācijas svarīguma 
piramīda – tā sauktā apgrieztā piramīda.

Ja apjoms pārsniedz vēlamo, ar apgrieztās piramīdas metodi 
strukturēts teksts ļauj atbrīvoties no nesvarīgākās informācijas, 
kas izvietota teksta beigās. Tā, noņemot mazsvarīgo informāciju, 
tiek sasniegts vēlamais teksta apjoms. Pētījumi liecina, ka, 
piemēram, lielākā daļa avīžu lasītāju vispirms aplūko virsraks-
tus. Ja tie ir rosinoši, tiek izlasīta pamatinformācija, kas atrodas 
teksta sākumā. Ja šī informācija ir radījusi interesi, tiek lasīta 
arī tā sauktā balasta jeb papildinformācija, taču parasti visu 
informāciju izlasa tikai neliela auditorijas daļa. 

Ņemot to vērā, tekstu vajadzētu izvietot tā, lai apmeklētājam 
pietiekamas informācijas iegūšanai būtu nepieciešams pēc 
iespējas īsāks laiks.

Informåcijas daudzums
Arī informācijas daudzumam jābūt pārdomātam. Parasti sten-
du veidotāji cenšas ievietot pēc iespējas vairāk informācijas, 
taču tas nav pareizi. Ir jāizvērtē mērķauditorijas zināšanas 
un jāsniedz tikai tā informācija, kas varētu viest skaidrību, 
papildināt  zināšanas un vērst uzmanību uz kaut ko. No vienas 
puses, cilvēki dodas uz aizsargājamām dabas teritorijām nevis 
lai kļūtu par staigājošām enciklopēdijām, bet lai atpūstos un 
gūtu baudījumu. No otras puses, apmeklētājiem parasti vispār 
nav vai ir trūcīgas priekšzināšanas par attiecīgo aizsargājamo 
teritoriju. Tāpēc sniedzamās informācijas daudzums ir jåsaba-
lansé, un katrå konkrétå gadîjumå tas var büt atß˚irîgs. Jāpievērš 
uzmanība arī tam, lai informācija uz stenda nedublētu ziņas uz 
stāvstendiem pie dabas objektiem. 

Teksta saturs un uzrunas forma
Pirmais, ko ierauga apmeklētājs, pamanījis stendu, ir virsraksts. 
Virsrakstam vajadzētu būt ieinteresējošam, intriģējošam 
un uzrunājošam. Virsrakstā var tikt ietverta uzrunājoša 



25

pamatinformācija, piemēram, „Iepazīsti noslēpumaino purvu 
pasauli!” vai jautājuma formā „Kādus noslēpumus glabā purvs?” 
Strukturējot tekstu, var tikt paredzēta vieta apakšvirsrakstam, 
kurā tiek ietverta svarīgākā informācija.

Informācijas tekstam jābūt viegli uztveramam un uzrunājošam. 
Galvenais – runāt ar cilvēkiem draudzīgā un vienkāršā valodā 
kā līdzīgam ar līdzīgu. Kopā brīnīties, kopā uzdot jautājumus 
un meklēt atbildes. Apmeklētājiem patīk viņiem saprotami 
salīdzinājumi, stāsti, leģendas, noslēpumi utt. Arī aicinājums uz 
aktīvu darbību nepaliks bez atbildes, ja tiks izteikts rosinošā un 
pozitīvi uzmundrinošā formā. 

Ieteicams radīt cilvēkos izjūtu, ka viņi ir gaidīti, sniegt 
informāciju par teritoriju, aicināt ievērot aizliegumus un notei-
kumus, paskaidrojot to iemeslus. Vēlams izmantot ilustrācijas 
un kartes, kas var daudz labāk pastāstīt par teritoriju nekā teksts. 
Obligāti ir jānorāda informācija par aizsargājamās teritorijas 
apsaimniekotājiem, kā arī kontakttālrunis. 
Tekstā ieteicams lietot darbîbas vårdus îstenîbas izteiksmes 
daråmås kårtas tagadnes formå, kas pastiprina realitātes un 
aktīva procesa izjūtu. Vēlams veidot īsus teikumus un nelielas 
rindkopas, lietot vienkāršus, visiem saprotamus vārdus, izvai-
roties no svešvārdiem. Vārdu skaitam teikumā nevajadzētu 
pārsniegt 20,  rindkopai nevajadzētu būt garākai par 10 rindām.

Teksta uztvere
Teksta uztvere ir saistīta ar daudziem aspektiem. Tā ir atkarīga 
no uzrunas formas, teksta struktūras, ilustrācijām, informācijas 
rakstura, emocionālajiem marķieriem, grafiskā noformējuma 
utt. Visi šie aspekti ir jāskata nevis katrs atsevišķi, bet kopumā. 
Lai noteiktu informācijas uztveramību pēc atsevišķiem rak-
sturlielumiem, var izveidot aptaujas anketa. Tomēr ir arī 
vienkāršāks veids.
Ir izveidots vispārējs rādītājs jeb teksta uztveramības koeficients 
(TUK), pēc kura var  noteikt, vai informācijas stends ir viegli 
uztverams. 
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TUK aprēķins tiek veikts šādi:
1. Izskaitiet tekstā vārdus (A).
2. Izskaitiet teikumus (B).
3. Izdaliet A ar B, un jūs iegūsiet vidējo teikuma 
    garumu (VTG).
4. Izskaitiet vārdus, kuros ir vairāk par 6 burtiem (C).
5. Izdaliet C ar A un reiziniet rezultātu ar 100. Tā jūs iegūsiet 
    garo vārdu procentuālo daudzumu (GVD).
6. Saskaitiet VTG un GVD, noapaļojiet to līdz veselam 
    skaitlim, un jūs iegūsiet TUK.

 TUK skaitļi  Uztveres pakāpe
 Līdz 24   ļoti viegls
 25–34   viegls
 35–44   vidēji grūts
 45–54   grūts
 55 un vairāk  ļoti grūts

Teksta uztveres grūtības pakāpei nevajadzētu būt grūtai vai ļoti 
grūtai, ja aizsargājamā dabas teritorija ir paredzēta masveida 
apmeklējumiem, taču arī ļoti viegls teksts var kaitēt informācijai, 
padarot to bērnišķīgu un vienkårßotu. Katrā atsevišķā gadījumā 
ir jāizvērtē mērķauditorija un jāpiemēro tai informācijas
uztveres grūtības pakāpe. 

Ļoti viegli uztverams teksts ar īsiem teikumiem un vienkāršiem 
vārdiem ir piemērots bērnu auditorijai. Ja konkrētos objektus 
galvenokārt apmeklē ar dabas zinātnēm saistīti cilvēki, viegls 
teksts viņiem var šķist infantils. Zinātniekiem piemērots vidēji 
grūts vai pat grūts teksts.

Grafiskais noforméjums 
Informācijas stenda izveidē jāievēro vairāki grafiskā 
noformējuma noteikumi, kas atvieglo informācijas uztveri:

• ilustrējošā materiāla un karšu izmantošana rada iespēju 
  vieglāk nodot apmeklētājiem nepieciešamās ziņas; 
• tekstam nevajadzētu aizņemt vairāk par 50% no stenda 
   laukuma;
• teksta izvietojumam jābūt sabalansētam ar ilustrējošo 
   materiālu;
• nepārtraukta lielo burtu izmantošana un kursīvs traucē
  uztvert tekstu;
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• attālums starp rindiņām jāsaskaņo ar burtu lielumu
(ja burtu lielums ir 14 punktu, atstarpei starp 
   rindiņām jābūt 15 punktu). Jo lielāki burti, jo 
   lielāks attālums starp rindiņām;
• vienas teksta slejas platumam nevajadzētu pārsniegt 
  35 rakstu zīmes; 
• attēliem jābūt pietiekami lieliem, lai tos varētu saskatīt 
   vismaz no 5 m attāluma.

Noteiktam attålumam piemérots burtu lielums
 Lielums  Attālums
 12  450 mm
 18  700 mm
 24  900 mm
 28  1,15 m
 36  1,35 m
 48  1,8 m
 60  2,3 m
 72  2,75 m

Šie noteikumi jāņem vērā, arī izvietojot informāciju uz 
stāvstendiem. Stāvstendi vērš apmeklētāju uzmanību uz ob-
jektu, sniedzot informāciju, ieintriģējot, iesaistot u. tml. Katrā 
atsevišķā gadījumā aizsargājamās teritorijas apsaimniekotājiem 
jāizvēlas attiecīgajam objektam vai teritorijai visatbilstošākais 
paņēmiens.

Informåcijas izvietošanas sistéma 
uz stendiem
Laukuma sadalîjums
Informåcija uz stendiem tiek izkårtota péc noteiktas gra-
fiskas sistémas, kur stenda laukums tiek sadalîts divås da¬ås:
• stenda galviñå;
• informatîvajå laukumå.

Stenda galviña tiek veidota kå za¬as kråsas josla (C-70, M-0,
Y-100, K-0), kas aizñem 1/6 da¬u no formåta augstuma. Uz tås 
tiek izvietots ozollapas simbols ar tam pievienoto tekstu „Èpaßi 
aizsargåjama dabas teritorija”.  
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Planßetes laukuma sadalîjums atkarîbå no formåta

Sleja Spogulis Galviña

Informatîvais
laukums

Informåcijas josla
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Uz A2, A3 un A4 formåta stendu galviñas izvieto arî teritori-
jas, dabasparka vai objekta nosaukumu. Zem za¬ås joslas atro-
das ßauråka josla vienå no çetråm kråsåm, kas atbilst teritoriju 
iedalîjumam. Uz tås jåraksta teritorijas iedalîjuma atßifréjums.

Stenda laukuma apakßéja da¬å ir za¬a josla 1/21 da¬as platumå 
no stenda planßetes augstuma, uz kuras izvieto informåciju par
dabas teritorijas administråciju, atbalstîtåjiem, sponsoriem u. c. 

Informatîvais laukums tiek veidots ar noteiktåm åréjåm robeΩåm 
(spogulis), påri kuråm informåcija netiek izvietota. Stendu 
spogulis A0 un A1 formåtam ir 50–40 mm no stenda apdrukas 
laukuma malas, A2–A4 formåtam spogu¬a robeΩa ir 30–20 mm 
no apdrukas laukuma malas.

Spogulis ir sadalîts slejås, kuru robeΩås izkårto tekstus un vi-
zuålo materiålu (attélus, zîméjumus, shémas, kartes, piktogram-
mas). Teksta slejas vidéjais platums ir 170–210 mm. Attålums 
starp slejåm 18–20 mm. Sleja ir pamatvienîba viså sistémå un  
nosaka materiåla izvietoßanu. Vizuålo materiålu atkarîbå no 
tå satura un izmériem iespéjams izvietot laukumå, apvienojot  
divu un vairåku sleju platumu.

Teksti tiek veidoti, izmantojot divus burtu ßriftus, Times 
un Helvetica. Teksta blokiem izmanto Times, normal
18 pt (punktu) lielumå ar atstarpém 22 pt. Virsrakstiem Helve-
tica, bold 22 pt, attélu parakstiem Helvetica, bold 14 pt latvießu 
valodai un ori©inålvalodai (latîñu vai citai) Helvetica, italic 
12 pt. A0 formåta stendiem var izmantot par 2 pt lielåku burtu 
lielumu. 

Teritoriju iedalîjumiem atbilstošås kråsas
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Teksta un attélu 
izvietoßanas 
pieméri

Teksta šriftu izmantošana un ilustratîvå 
materiåla izvietojums A3 formåta planßetei

Helvetica, bold 22 pt

Times, normal 18 pt/22 pt

Helvetica, bold 14 pt

Helvetica, italic 12 pt

Teksta bloku virsraksti

Teksta bloku teksts

Attélu paraksti

Ori©inålvalodas teksts

Attéls

Teksts

Informatîvais teksts
Helvetica, normal 18 pt Helvetica, bold 20 pt

Apzîméjumi
Helvetica, normal 20 pt
Apzîméjumu atßifréjums

Helvetica, bold
Teritorijas nosaukums
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Informatîvå laukuma fons jåietoné viegli iedzeltenå kråså (C-0, 
M-5, Y-25, K-0), kas atvieglo informåcijas lasîšanu, jo saulai-
nås dienås baltas kråsas fons rada påråk lielu atstarotås gaismas 
daudzumu un apgrütina lasîßanu.

Tabulås doti pieméri, ar kådåm tehnolo©ijåm var iegüt ne-
piecießamos kråsu toñus un kådas apdrukas tehnikas izman-
tot konkrétajås situåcijås, kad nepiecießams izgatavot stendus, 
norådes u. c. vizuålos materiålus.

Kråsu toñu iegüßana, izmantojot daΩådas tehnolo©ijas

Lietojamås apdrukas tehnikas

Apdrukas tehnikas
Informåcija uz stendiem, planßetém un plåksném atkarîbå no tås 
rakstura, apjoma un specifikas iedalåmas trijås grupås.

1. Èsa informåcija: nosaukums lîdz trîs vårdiem vai ziña simbola 
veidå (vietas nosaukums, apzîméjums, piktogramma, zîme).

2. Izvérståka informåcija: var saståvét no vairåkiem vårdiem 
vai pat îsiem teikumiem (vietu nosaukumi, dabas teritorijas 
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Helvetica, bold 22 pt

Times, normal, 18 pt/22 pt

Helvetica, bold 14 pt

Helvetica, italic 12 pt

Helvetica, bold 16 pt

Times, normal 14 pt/18 pt

Helvetica, normal 20 pt

Helvetica, italic
Teksts

Teksta bloku virsraksti

Teksta bloku teksts

Attélu paraksti

Ori©inålvalodas teksts

Virsraksti sveßvalodåm

Teksti sveßvalodåm

Informatîvås joslas teksts

1/6 h

1/21 h

Teksta ßriftu izmantošana un 
grafisko elementu izvietojuma paraugs
A0 formåta informåcijas planßetei

 h=planšetes augstums

1/40 h
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Helvetica, 
bold 22 pt

Helvetica, 
normal 20 pt

Noteikumu virsraksts

Noteikumu apraksts

Valodu karodziñi 15x25 mm

Helvetica, 
bold 22 pt

Helvetica, 
normal 20 pt

Apzîméjumu atßifréjumi

Apzîméjumu atßifréjumi

Helvetica, bold
Nosaukums

2/3 Y Y

Laukums 
C-10, Y-30

Lînija 2 mm 
C-70, Y-100

Laukums 
M-10 Y-50

Lînija 2 mm 
M-100, Y-100, K-30

Josla 
C-70, Y-100

Josla 
C-70, Y-100

Informatîvå laukuma 
fona tonis M-5, Y-25
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iedalîjums, administråcijas nosaukums, 
logo). 
 3. Komplicéta, liela apjoma informåcija ar 
attéliem, ilustråcijåm un kartém (lieliem in-
formåcijas stendiem, plåksném, norådém).

Atbilstoßi informåcijas veidam jåizvélas ap-
drukas tehnika.
1. Èsa informåcija
Informåciju iespéjams uzkråsot vai iegrebt. 
Uzkråsot ar trafareta palîdzîbu, uzklåt siet-
spiedes tehnikå, iegrebt ar kaltu vai iefrézét  
ar frézi. Labåkam kontrastam un salasåmîbai 
frézéjumus var iekråsot. Lai pasargåtu krå-
soto informåciju, to var pårklåt ar laku. Íå-
dus grafikas uzneßanas veidus var izmantot 
uz masîvkoka dé¬iem. 

2. Izvérsta informåcija
Informåciju iespéjams uznest sietspiedes 
tehnikå, uzlîmét ar paßlîméjoßajåm plévém 
vai izdrukåt uz lîmpléves. Var izmantot 
vairåkas kråsas vai pilnkråsu drukas tehni-
ku uz lîmplévém. Lai pasargåtu grafiku 
no nopléßanas, tå jåpårklåj ar caurspîdîgu 
lîmplévi vai laminåtu. Drukåto informåci-
ju vélams pårklåt ar laminåtu, kas izturîgs 
pret UV stariem. Íåda informåcija izvieto-
jama uz mitrumizturîgå saplåkßña. ‰rtåkai 
lietoßanai izmanto mainåmo plåksni 
6,5–9 mm biezumå, kuru skrüvé uz nesoßås 
18–24 mm biezas plåksnes. Tå iespéjams 
arî paslépt nesoßås plåksnes stiprinåjumu 
skrüves.Apdrukas tehnikas

lîmpléve
ar apdruku

mainåmå 
virsma

nesoßå
virsma

lîmpléve
ar apdruku

nesoßå
virsma

laminåts
vai UV pléve

mainåmå 
virsma

nesoßå
virsma

ploteréta 
grafika

3. Komplicéta informåcija
Ío informåcijas veidu iespéjams atainot, tikai drukåjot pilnkrå-
su tehnolo©ijå ar lielformåta printeriem uz lîmplévém ar üdens-
droßåm kråsåm. Íai tehnikai laminåts vai otrs lîmpléves slånis 
vairs nav nepiecießams. Lîmplévi lîmé uz mainåmås planßetes. 
Ja ir nepiecießamas kådas izmaiñas informåcijå vai ir jåsalabo 
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Informåcijas stendu planßetes apmales

bojåtås vietas, lîmpléves da¬u vienkårßi var izgriezt un ielîmét 
tur jaunu. 
Pilnkråsu tehnolo©ija ir visoptimålåkais pañémiens, kå veidot 
lielås informatîvås planßetes uz stendiem.

Der zinåt!
Stendu aplīmēšanu vajadzētu uzticēt profesionāļiem, lai arī 
šķiet, ka tas ir vienkāršs process. Gadījumā, ja pašu līmētā plēve 
atlīmēsies vai uz tās izveidosies burbuļi, plēves piegādātāji 
neuzņemsies atbildību un nekompensēs zaudējumus.

Der arī zināt, ka iespējams aplīmēt stendus ar plēvēm, kuras 
sastāv no nelieliem savstarpēji atdalāmiem gabaliņiem. Šādas 
plēves noder vietās, kur stendi tiek regulāri bojāti, – šādā 
gadījumā neapzinīgie apmeklētāji var sabojāt tikai niecīgu 
plēves daļu.
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Grafika uz norådém

NoråΩu izméri un grafiskås proporcijas



37

Virzienu noråΩu izméri un grafiskås proporcijas

Teritoriju iedalîjumam atbilstoßo kråsu joslu lietoßana
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NoråΩu paraugs teritorijås bez 
administråcijas

Robežzîmes izméri un 
grafiskås proporcijas 

Piktogrammas RobeΩstabi
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Galdi un soli
Tiek piedåvåti divu veidu galdi un soli. Viens veids ir masîvi 
galdi un soli no resniem pusba¬˚iem, otri – no bieziem dé¬iem 

vai koka brusåm. Tas tåpéc, ka ne visås vietås iespéjams piek¬üt 
ar smago transportu, lai piegådåtu masîvås un smagås solu un 
galdu deta¬as vai jau gatavus saliktus izstrådåjumus. No dé¬iem 
veidotå konstrukcija nogådåjama izjauktå veidå ar cilvéku 
spékiem vai kådu vieglo transportu.

Atpütas vietu aprîkojums – vieglie soli un galdi

ATPËTAS VIETAS

Atpütas vietu aprîkojums – masîvie soli un galdi

Pagarinåjums,
kas paredzéts értåkai 
piek¬üßanai cilvékiem 
ratiñkréslå
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Apstråde
Arî galdiem un soliem nepiecießama apstråde ar antiseptikas 
lîdzek¬iem pret koksnes trupéßanu, ziléßanu un peléßanu. Vé-
lams izmantot bezkråsas antisepti˚i, jo tonétie var notraipît 
ap©érbu. Arî vidé labåk iek¬ausies dabiska sidrabpeléka koka 
toña objekti. Masîvajiem galdiem, lai atvieglotu sédéßanu pie 
tiem, var veidot izzå©éjumus ce¬galiem.

Izvietoßana
Solus un galdus iespéjams komplektét un izvietot péc 
konkrétås vietas apmeklétîbas. Var veidot tikai galda un 
sola komplektu vai divu solu un galda komplektu, vai 
vairåkus komplektus vienuviet. Arî garumu iespé-
jams variét gan péc materiålu sagatavém, gan vajadzî-
bas. Masîvos solus nav nepiecießams ierakt zemé,  tos
vienkårßi novieto uz zemes. Galdu kåjas, ierokot 600–800 mm 
dzi¬umå, papildu stabilitåtei vélams nostiprinåt ar akmeñiem.

Vieglajiem galdiem jålieto krusti gan solu, gan galdu no-
stiprinåßanai, jo tos iespéjams izkustinåt un izcelt. Ierokot vé-
lams akmeñu blîvéjums.

Iesakåms noteikt koka augßanas virzienu un rakt zemé ar ga-
lotnes galu, pirms tam apstrådåjot ar antisepti˚i un/vai darvu.

Nojumes
Viens no kompleksākajiem atpūtas vietu risinājumiem ir no-
jumes. Tajās aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētāji var 
patverties no nokrišņiem vai saules vai arī vienkārši atpūsties. 
Nojumes izvietojamas vietās, ko par piemērotām uzskata   
konkrētās aizsargājamās teritorijas apsaimniekotāji. Galvenais 
nosacījums, – saglabāt kopējos teritorijas noformējuma princi-
pus, par paraugu ņemot informācijas stendus (sk. 14. lpp.). No-
jumes konstrukcijas pamatā ir četri zemē ierakti balsti, pie ku-
riem tiek stiprināts jumtiņš, kā arī solu un galda detaļas. Šāda  
konstrukcija (sk. attēlu) atvieglo  visu elementu savstarpēju 
stiprināšanu, samazinot izmantojamo materiālu daudzumu.
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Atkritumu tvertnes
Atkritumu tvertnes izgatavojamas no veseliem vai uz pusém 
pårzå©étiem apa¬koku ba¬˚îßiem. Atseviß˚ie ba¬˚îßi tiek 

savienoti ar dé¬iem, izvei-
dojot kårbas formas tvert-
ni, kas tiek ierakta zemé 
kå vesels objekts, tådéjådi 
pasargåjot no atseviß˚o 
ba¬˚îßu izraußanas. Koka 
deta¬as tiek apstrådåtas 
péc paredzétås shémas 
(sk. 9. lpp.).

Atkritumu tvertnēm būtu 
vēlams vāks, lai dzīvnieki 
un putni neiznēsātu 
atkritumus. Vāka vidū 
būtu jāparedz caurums 

Atpütas vietu aprîkojums – nojume ar galdu un soliem

Atkritumu tvertnes 
sånu malu 
materiåla veidi –
apa¬i un uz pusém 
pårzå©éti ba¬˚îßi

Atkritumu tvertne

200–250
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Pretskats un sånskats

tā, lai vāks būtu ērti noņemams un 
uzliekams.

Atkritumu tvertnes tilpums atbilst 
apmēram 120 litru atkritumu 
maisiem. Lai nodrošinātos pret 
ūdens uzkrāšanos atkritumu maisos, 
atsevišķās maisu vietās būtu vēlams 
izdurt vairākus caurumus.

Sanitårtehniskås celtnes
Attēlā redzams tualetes kopskats, kāds jāievēro, veidojot 
aizsargājamās teritorijas koptēlu. Tualešu izgatavošanas pamat-
principi atbilst vispārējiem kopējā tēla veidošanas principiem 
(sk. 8. lpp.). Ar bezkrāsas antiseptiķi apstrādājamas abas jum-
ta plaknes, ar sarkanbrūnu antiseptiķi – tualetes priekšpuse un 
aizmugure. Tualetes interjers un tā veidošana, kā arī tvertņu til-
pums ir aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekotāju ziņā.

Atkritumu tvertnes våks
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Der zinåt!
Sanitārtehnisko celtņu izveidošana un aprīkošana jāsaskaņo 
ar atbildīgajiem valsts vides dienestiem un Valsts sanitāro 
inspekciju. Šīm celtnēm jāatbilst Nacionālā vides veselības 
centra prasībām.

 

Pirms tualešu izvietošanas aizsargājamās dabas teritorijas 
apsaimniekotājiem jāpārdomā, lai tualešu ekspluatācija būtu 
ērta, t. i., lai tām būtu viegla piekļūšana, kā un cik bieži tās tiks 
tīrītas, kādam jābūt tvertņu tilpumam attiecīga noslogojuma 
gadījumā. 

Tualetes ieteicams izvietot pie atpūtas vietām un taku sākumā 
vai/un beigās. 
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LAIPAS UN KÅPNES

Laipas
Laipu iedalîjums un izvietoßana
Tiek izmantotas divu veidu laipas: ar garenvirziena dēļiem 
un no šķērsvirziena dēlīšiem. Laipas ar garenvirziena dēļiem 
ierīkojamas vietās, kur līdz minimumam samazināts slīdēšanas 
risks, t. i., klajās un līdzenās vietās. Laipas ar šķērsvirziena 
dēlīšiem ierīkojamas vietās, kur iespējama slīdēšana, t. i., mežos, 
kur uz laipām sakritušas lapas var veicināt paslīdēšanu, kā arī 
reljefā vidē, kur nokrišņi var samērcēt laipu un kļūt par iemeslu 
slīdēšanai.

Ik pēc zināma laipu posma ieteicams veidot platformas. Tās  
domātas gan objekta apskatei, gan apmeklētāju atpūtai un tam, 
lai cilvēki varētu izmainīties un palaist cits citu garām. 

Laipu apraksts
Garenvirziena laipas purvos un miklās vietās tiek veidotas uz 
gulšņu baļķiem. Gulšņu diametram būtu jābūt vismaz 200 mm. 
Laipas laidumam starp gulšņiem – ne lielākam par 2000 mm. 
Gulšņiem jābūt nomizotiem un piesūcinātiem ar antiseptis-
kajiem līdzekļiem.  Pie gulšņiem garenvirzienā tiek stiprināti 
2–4 neēvelēti dēļi, kuru kopējam platumam būtu jābūt vismaz 
600 mm (līdz 1 m platumam). Starp dēļiem nedrīkst būt par 
30 mm platākas spraugas, lai pēc iespējas samazinātu risku 
iesprūst starp dēļiem.

Laipu platumi gåjéjiem un cilvékiem ar ratiñiem un ratiñkrésliem

Laipu veidi:
no garenvirziena 
dé¬iem un no 
ß˚érsvirziena 
délîßiem
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Apskates vai bīstamās vietās, t. i., pie akačiem, klinšu kraujām 
u. tml., laipai obligāti jāpiemontē marga ar šķērskoku vidusdaļā 
bērnu drošībai.

Der zinåt!
Neatkarīgi no apstrādes veidiem vidē izvietoto laipu dēļi 
mainīgu laika apstākļu ietekmē var deformēties. Koksnes 
šķiedras blīvums ir lielāks tuvāk baļķa serdei, tāpēc dēļa ārējās 
malas mainīga mitruma ietekmē lieksies virzienā uz virsmu, 
kurā šķiedras blīvums ir mazāks. Liekšanās dēļa garumā ir 
atkarīga no pareizas žāvēšanas un ķīmiskās apstrādes.

Vietās, kuru apmeklētāju lokā ir bērni ratiņos vai invalīdi 
ratiņkrēslos, ieteicams veidot speciālas laipas, kuru pla-
tums ir no 1000 līdz 1300 mm un kuru abas malas  sargā 
drošības dēlīši, lai samazinātu ratiņu risku nobraukt no lai-
pas. Iekārtojot šādas laipas, jāvairās no spraugām starp dēļiem, 
veidojot precīzus salaidumus. Ja šo laipu posmi pārsniedz 
100 m, vēlams veidot platformas vismaz ik pēc 50 m, lai ar 
ratiņiem varētu izmainīties vai pagriezties pretējā virzienā.

Šķērsvirziena laipas mežos un reljefās vietās tiek veidotas uz 
diviem balstiem, pār kuriem šķērsām ir piestiprināti 60–80 mm 
plati neēvelēti, ar bezkrāsainu antiseptiķi apstrādāti dēlīši. 
Spraugām starp dēlīšiem nevajadzētu pārsniegt 30 mm. Mar-
gas šīm laipām ir nepieciešamas tieši tādos pašos gadījumos kā 
garenvirziena laipām.

Reljefā vidē, kura nav tik stāva, lai būvētu kāpnes, taču arī uz 
šķērsvirziena dēlīšu laipas iespējama slīdēšana, vēlams darināt 
laipas ar spraislīšiem, t. i., ar 20–25 mm platām līstītēm, kas 

Laipu laidumi starp balstiemLaipu platforma

Dé¬u iespéjamais 
liekßanås virziens
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Kåpñu standarta izméri

pienaglotas laipas virspusē ik pēc 150 mm. Ja reljefā vidē tiek 
izmantotas šķērsvirziena laipas, to balstiem jābūt stiprinātiem 
zemē vismaz ik pēc 10 m.

Platformas
Ja laipu garums pārsniedz 100 m,  vēlams veidot platformas 
vismaz ik pēc 50 m, lai apmeklētāji varētu atpūsties, palaist garām 
citus vai atgriezties atpakaļ. Platformām būtu jābūt ierobežotām 
ar margām. Ja aizsargājamās teritorijas apsaimniekotāji vēlas, 
uz platformām var izvietot soliņus, atkritumu tvertnes un 
informatīvas norādes. Platformas ieteicams veidot uz balstiem, 
starp kuriem attālums nav lielāks par 1000 mm.

Kåpnes
Kåpñu iedalîjums un izvietoßana
Kāpņu veidošanā iespējami divi varianti: kāpnes no pāršķeltiem 
apaļkoka baļķīšiem vai dēļiem. Kāpņu izvietošana ir atkarīga 
no reljefa. Pirms kāpņu uzstādīšanas aizsargājamās teritorijas 
apsaimniekotājiem jāpārdomā, kur reljefa slīpums prasa kāpņu 
izvietošanu un kur ērtāk būtu ierīkot šķērsvirziena dēlīšu laipas 
ar spraislīšiem.

Kāpņu veidošanā ir vispārpieņemts standarts 
(sk. attēlu). Ja reljefs liedz ievērot standarta aug-
stumu starp pakāpieniem vai pakāpienu pla-
tumu un kāpņu slīpumu, aizsargājamās teri-
torijas apsaimniekotājiem jādomā par citiem 
risinājumiem, piemēram, zigzagveida kāpņu 
izvietošanu. Protams, ir iespējamas atkāpes no 
standartiem, taču tie ir veidoti, rūpējoties par 
apmeklētāju drošību un ērtu pārvietošanos, tāpēc 
šie principi ir jāievēro.

Veidojot kāpnes, neatkarīgi no to stāvuma un garuma margas ir 
obligātas. Būtu vēlams domāt arī par bērnu drošību un margu 
vidusdaļā pievienot papildu margu.

Kåpñu apraksts
Kāpņu veidošanā tiek izmantotas apaļkoka brusas un/vai dēļi. 
Materiāli jāapstrādā ar antiseptiskiem līdzekļiem (sīkāku 
informāciju sk. 9. lpp.). Kāpņu pamatā ir divas nesošas paralēlas 
brusas vai dēļi. 
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Kāpņu platumam jābūt vismaz 700 mm. Viena laidiena garu-
mam – ne garākam par 6 m. Montējot kāpnes, vismaz ik pēc 
4 m nepieciešams stiprinājums zemē. Ja tas nav iespējams, 
jādomā par alternatīviem stiprinājuma veidiem. Vienam kāpņu 
posmam bez atpūtas platformas nevajadzētu pārsniegt 20 m. 
Ja kāpņu posms ir garāks, būtu vēlams izvietot ar margām 
ierobežotu atpūtas platformu, uz kuras, pēc aizsargājamās teri-
torijas apsaimniekotāju vēlmēm, var izvietot soliņus, atkritumu 
tvertnes un informatīvas norādes. Soliņiem nevajadzētu traucēt 
tiem, kas pārvietojas pa kāpnēm. 

Kåpnes no dé¬iem

Kåpnes no apa¬koku ba¬˚îßiem               
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Minimālais platformu lielums 
ir divu kåpñu platumå ~1,5 m 
un 1 m garumå.

Vietås, kur reljefa leñ˚is 
pårsniedz 50 grådu vai arî 
citu iemeslu dé¬ nav iespé-
jams uzstådît garenvirziena
kåpnes,  ieteicams veidot 
ß˚érsvirzienå zigzagveidå 
ejoßus kåpñu laidumus vai  
kombinétus garenvirzienå un 
ß˚érsvirzienå ejoßus kåpñu 
laidumus. Atkarîbå no reljefa 
virsmas îpatnîbåm jåizvélas at-
bilstoßas kåpñu konstrukcijas
stiprinåjumu un balstu vietas, 
kå arî kåpñu laidumu garums, 
kåpñu platformu lielums un 
daudzums. Kåpñu margåm 
jåbüt izturîgåm, margu virs-
mai – pietiekami gludai, lai 
nevarétu savainot rokas. 

Š˚érsvirzienå ejoßas zigzagveida kåpnes       

Vietās, kur kāpņu ekspluatācija ir minimāla, nav aizsargåjamu 
biotopu un reljefs to pieļauj, var izmantot alternatīvu kāpņu 
veidu – zemē iebūvētas pusbaļķu kāpnes. Lai nokrišņu dēļ 
netiktu izskalota zeme ap un zem pakāpieniem, obligāti jāparedz 
noteces gar kāpņu malām, kā arī notece kāpņu pakājē.

Zemé ierakti pusba¬˚i ar vertikåliem balstierm
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Grafiskais stils

Šajå sada¬å sniegta informåcija par to, kå veidot poligråfiskos 
izdevumus, doti bukletu un papîru formåti, kå arî prasîbas, kas 
jåievéro, lai ieturétu stilu un veicinåtu îpaßi aizsargåjamo terito-
riju popularizéßanu un atpazîstamîbu.

Formåti
Poligråfiskå materiåla pamatformåts ir 1/3 da¬a no A4 formåta 
salocîtå veidå – 99x210 mm. Íis ir izplatîtåkais no bukletu for-
måtiem. Tas iek¬aujas papîru A sistémas standartå un nerada 
sareΩ©îjumus drukas un papîra izvélé. Arî ßåda formåta bukletu 
izvietoßanai der vairåkums standarta bukletu turétåju, kas jau 
atrodas (vai ieceréts tos iegådåties) vietås, kur paredzéts izplatît 
informåciju.

Bukleti  iedalåmi péc to locîßans principiem un atvértå formåta 
izmériem. Tie norådîti tabulå 50. lpp. 

Grafiskie elementi
Bukletu grafiskais dizains veidots vienotå stilå ar informatîva-
jiem stendiem un norådém. Arî ßeit izmantotas tås paßas kråsas 
dabas teritoriju iedalîjuma apzîméßanai. Obligåti jålieto ozol-
lapas simbols uz våka, kå arî Times un Helvetica burtu ßrifti.

Bukleta pirmais våks saståv no trims da¬åm:
1. Galviña joslas veidå za¬å kråså (C-70, M-0, Y-100, K-0) – 
  tås augßéjå da¬å izvietots ozollapas simbols ar pievienoto 
   tekstu tå labajå malå „Èpaßi aizsargåjama dabas teritorija”.
  Zem ozollapas tiek izvietots dabas teritorijas vai objekta 
   nosakums vienå vai divås rindås, atkarîbå no teksta garuma 

variéjot ar burtu lielumu. Zem za¬ås joslas atrodas ßauråka 
josla vienå no çetråm kråsåm, kas atbilst konkrétås teritori-
jas iedalîjumam (sk. 29. lpp.) un uz kuras rakstîts iedalîjuma 
atßifréjums.

2. Attéla da¬a. Tajå izvietojams tikai viens attéls fotogråfijas 
veidå, kas raksturo teritoriju vai objektu. Nav pie¬aujama 
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Bukletu formåti un locîßanas veidi

Bukletu våki ar teritoriju 
iedalîjumu kråsåm
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kolåΩu veidoßana, ne arî måkslinieka ar roku radîtu skiçu 
un zîméjumu izvietoßana. Uz fotoattéla, ja nepiecießams, 
var izvietot îsu skaidrojoßu tekstu baltå vai melnå kråså 
atkarîbå no fotomateriåla toña. Tekstam ir jåbüt skaidri 
salasåmam.

3. Informatîvå da¬a. To veido tådas paßas kråsas josla, kåda 
atrodas bukleta galviñas apakßéjå da¬å. Te izvietojams îss 
teksts par teritorijas administråciju vai kåda cita informåci-
ja. Vajadzîbas gadîjumå ßo joslu iespéjams paplaßinåt 2 vai 
3 reizes no tås pamata augstuma, lai izvietotu logotipu vai 
papildu informåciju, kas saistîta ar konkrétås administråci-
jas vai teritorijas apsaimniekotåju.

Salikums
Neatkarîgi no bukletu formåtiem to salikumos izmantojams 
viens princips. Informåcijas izvietoßanas laukumå tiek izveidots 

spogulis (sk. 28. lpp.),  kas tiek sadalîts reΩ©î. ReΩ©is nosaka 
teksta sleju platumu un robeΩas, attélu izvietoßanas principus un 
citas ar maketéßanu saistîtås nianses. 

Par informåcijas apkopoßanu un apjoma apzinåßanu lasiet sada¬å 
Informåcija un tås izvietoßana (22. lpp.).

Bukletu våki

Galviña

Attéls

Informatîvå da¬å

Teritorijas 
iedalîjums

Papildu teksts

Nosaukums
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Helvetica 8 pt

Helvetica, bold 8 pt Helvetica 8 pt

Helvetica, bold 10 pt

Helvetica 10 pt
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Helvetica 10 pt

Josla C-70, Y-100

Informatîvå laukuma teksts
Helvetica 10 pt

62 mm

6 mm

12 mm

17x17 mm

Teritorijas iedalîjuma atßifréjums

Helvetica 8 pt

Papildu teksts

Helvetica, italic 14 pt

Teksta garnitüru izmantošana un 
grafisko elementu izvietojuma paraugs
A3 formåta bukleta åréjai da¬ai
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Teksta garnitüru izmantošana un 
grafisko elementu izvietojuma paraugs
A3 formåta bukleta iekßéjai da¬ai

Helvetica, bold 12 pt

Times 10 pt/12 pt

Helvetica, italic 9 pt

Helvetica, 
bold 14 pt

Papildu teksts

Teksta bloku virsraksti

Teksta bloku teksts

Attélu paraksti

Spogulis

Maketéßanas reΩ©a vertikålås lînijas

8 mm

7 mm

6 mm

12 mm
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5 mm 7 mm
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Vienkråsas druka
Sagatavojot poligråfisko materiålu vienkråsas drukai, maketé-
jot jåievéro tie paßi nosacîjumi, kas pilnkråsu CMYK drukai. 
Drukåjot ar speciålo kråsu, jålieto Pantone 3425. Kråsu toñu 
attiecîbas vienkråsas drukas tekstiem ir 100% kråsas tonis, ja 
teksti ir uz balta fona (papîra) un lîdz 40% kråsas toña fona; 
balti burti jålieto, ja fons ir no 50% lîdz 100% kråsas tonim. 
Våkam vienkråsas drukå ozollapas simbola pamata fons ir 50% 
kråsas tonî.

Kråsu toñu attiecîbas vienkråsas drukå

tint 50%

tint 20%

tint 50%

tint 100%

tint 100%

tint 50%

tint 100%
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Informåcijas joslas lietoßana bukletiem

2
xh 3x

h

h

h=informatîvås joslas pamataugstums



58

Kartes un shémas
Veidojot kartes un shémas, var izmantot çetrus daΩådus apvidus 
atainoßanas veidus:

1. Topogråfiskås kartes – smalkas un precîzas kartes ar ¬oti 
daudziem apzîméjumiem un nosaukumiem. Topogråfiskås 
kartes veido kartogråfijas uzñémumi, un tås parasti nav 
redi©éjamas bez îpaßåm autortiesîbu at¬aujåm. Lai parådîtu 
atseviß˚us nelielus objektus (pieméram, takas), nepiecießamas 
liela méroga kartes. Tomér ne visiem tajås ir viegli orientéties, 
tåpéc topogråfiskås kartes vélams izmantot kopéjas uzskatåmî-
bas iegüßanai tikai lielu apvidu atainoßanå.

2. Shematiskås kartes ir vizuåli vienkårßas, labi pårskatåmas 
un saprotamas. Tas ir vienkårßots topogråfiskås kartes variants. 
Íåda veida shémas ¬oti labi noder nelielu teritoriju apvidus atai-
noßanai, ja nav nepiecießami ¬oti precîzi mérogi un topogråfiski 
apzîméjumi, pieméram, türisma takåm, dabas parkiem un ap-
skates objektu marßrutiem. 

3. Zîmétås shémas ir lîdzîgas shematiskajåm kartém, tikai 
vienkårßotåkas. Tajås iespéjams ievietot apskates objektu 
zîméjumus, interesantu vietu fragmentåras skices, lai rosi-
nåtu apmeklétåja iztéli un ieintri©étu doties aplükot objektus.

4. Telpiskie ainavas zîméjumi. SareΩ©îtåki måkslinieka zîméju-
mi, kur dabas apvidus atainots it kå no augståka skatpunkta, kå 
telpisks attéls, kur tiek parådîts reljefs. Arî ßåda veida karte – 
shéma ir labi uztverama, un ar to var daudz vienkårßåk orienté-
ties apkårtéjå vidé, saskatot vizuålas lîdzîbas ar apkårtni.
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Topogråfiskå karte

Shematiskå karte
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Zîmétå shéma

Telpiskais ainavas zîméjums
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Eiropas un Latvijas kartes ar teritorijas atraßanås vietu lietojamas bukletiem 
sveßvalodås (aizmuguréjås lapas augßéjå da¬å)

Latvijas kartes ar teritorijas atraßanås vietu lietojamas latvießu 
valodas bukletiem (aizmuguréjås lapas augßéjå da¬å)
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Peldošo informåcijas bloku izvietojuma 
un lietošanas principi

59
4

55
10

17
5

25

10
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Teksta garnitüru izmantošana 
un grafisko elementu izvietojuma 
paraugs A2 formåta plakåtam

Helvetica, bold 40 pt

Times 18 pt

Helvetica, bold

Helvetica

Helvetica 12 pt

Helvetica 24 pt

50x50

15

15

Maksimålais 
teksta laukums
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Plakåti
Plakåtu grafika veidota vienotå stilå ar påréjiem poligråfiska-
jiem materiåliem. 

Plakåtu veido çetri elementi:
1. Plakåta augßéjå da¬a, galviña za¬as kråsas joslas veidå, ku-

ras vidéjå augßéjå da¬å izvietots ozollapas simbols ar tam 
pievienoto tekstu „Èpaßi aizsargåjama dabas tritorija”. Uz 
za¬ås joslas izvietojams pa vidu centréts informåcijas gal-
venais teksts un, ja nepiecießams,  arî pa vidu centréts pa-
skaidrojoßais teksts

2. Ilustratîvå da¬a. Tajå izvieto fotoattélu ar plakåta saturam 
atbilstoßu informåciju.

3. Informåcijas bloki. Taisnstüra formas laukumi vienå no 
çetråm pamatkråsåm, kas atbilst teritoriju iedalîjumam. 
Kråsu lietoßana atbilst teritoriju iedalîjumam, ja tas satur-
iski nepiecießams, vai arî péc brîvas izvéles – kura labåk 
saskan ar plakåta fotomateriålu. Peldoßie informåcijas bloki  
izvietojami gar abåm plakåta malåm un arî brîvi ståvoßi. Uz 
plakåta laukuma drîkst lietot tikai vienu bloku. Informåci-
jas blokå izvietojama papildu teksta informåcija vai kombi-
néta teksta un fotomateriålu informåcija.

4. Informatîvå josla. Tå atrodas plakåta apakßéjå da¬å za¬å 
kråså. Uz tås izvietojama informåcija par organizatoriem, 
atbalstîtåjiem gan teksta, gan grafisko elementu (logo) for-
må. Labajå apakßéjå malå izvietojama visa nepiecießamå 
kontaktinformåcija.

Plakåtus var veidot A3, A2 un A1 formåtå, ievérojot norådîtås 
pamatproporcijas. Kå alternatîva plakåtiem, var tikt izmanto-
tas gatavas ßablonveida plakåtu pamatnes, uz kuråm ar låzera 
vai tintes printeri tiek uzdrukåta informåcija, kura paredzéta 
nelielam skaitam eksemplåru.

Prezentåciju materiåli
Prezentåciju mapes grafika veidota, balstoties uz vienoto  stilu. 
Mapes augßéjå za¬ajå joslå izvietojams ozollapas simbols un da-
bas teritorijas nosaukums. Vidéjå da¬å lietojama fotogråfija, kas 
raksturo konkréto teritoriju, vai arî neitråls ar dabas motîviem 
saistîts attéls. Apakßéjå da¬å uz joslas izvietojama informåcija 
par apsaimniekotåju, logo u. c. Mapes aizmuguréjå da¬å jånorå-
da kontaktinformåcija.
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Pantone 362 - 10% 

Pantone 362 46
23

42
0

210

Íablonveida plakåti (informåcijas apdruka ar printeriem)
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Prezentåciju mapes paraugs

25x25

18

85
5

5
30

Helvetica 12 pt
Helvetica 10 pt

Helvetica bold



68

Kråsu salikumu paraugi prezentåciju mapém
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PIKTOGRAMMAS

Informåcijas un brîdinåjuma piktogrammas

Ståvvieta Telts vieta Kempings Treileru novietne Gåjéju taka

Veloceliñß Atkritumus 
mest ßeit

Laivas Makß˚eréßanas
vieta

Peldvieta

Sporta laukums Ugunskura vieta Izjådes Slépoßanas
trase

Skatu tornis

Autoce¬ß ‰dinåßana Uzmanîbu,
krauja!

Slidens 
lietus laikå!

Attålums
lîdz objektam

Apskates objekts Informåcija Medicîniskå
palîdzîba

Tualete
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Aizlieguma piktogrammas

Aizliegts
celt teltis

Aizliegts kurinåt 
ugunskuru

Neplükt augus Neråpties klintî Neizmest atkritumus

Netrokßñot Aizliegts braukt
ar velosipédu

Aizliegts peldéties Aizliegts iet Aizliegts makß˚erét

Nenovirzîties
no takas

Aizliegts ienåkt
ar suñiem


