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SILTO SMILŠU IEKĀRTA 

REFERĀTS 

 

Izgudrojuma objekts ir silto smilšu iekārta, kas ir izveidota kā noteiktā attālumā  virs  pamatnes, 

telpas grīdas vai citas virsmas novietots  smilšu laukums iekštelpās vai brīvā dabā, ir norobežota no 

apkārtējās vides un ir aprīkota  ar siltās grīdas tipa apsildes sistēmu.  Tā ir izmantojama gan individuāli 

(pagalmā, mājā, dzīvoklī u.c.), gan publiskajā telpā (bērnudārzos, skolās,  medicīnas iestādēs, studijās, 

bērnu laukumos  u.c.) kā specializēta  rotaļu vide, piem., silto smilšu kastes formā,  ar vispārattīstošu, 

pedagoģisku, rekreatīvu iedarbību vai  kā iekārta specializētu fizioterapeitisko un citu procedūru 

veikšanai. 

   

IZGUDROJUMA APRAKSTS 

  

Izgudrojums attiecas galvenokārt uz iekštelpām Latvijas un Ziemeļvalstu klimatiskajos  

apstākļos, kurās uzturās bērni izglītojošos, izklaides vai rehabilitācijas nolūkos, kā ari uz ārtelpā esošu 

bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu, kas var tikts izvietots publiskā vai privātā vidē. Piedāvāta iekārta ir 

izmantojama arì kā specializēta, siltumu uzturoša profesionalās darbības vide. Tās izmantošanai ir 

ilgtspējas raksturs.  

 

Latvijā gada siltajos mēnešos no seniem laikiem bērni ir spēlējušies smiltīs -  jūras, upju, ezeru 

krastos, karjeros un piemājas pļavās. Siltas smiltis allaž ir patikušas bērniem un pieaugušajiem 

cilvēkiem. Kontinentos, kur siltās smiltis un ūdeņi ir pieejami ģeotermisko īpatnību dēļ (Īslandē, Japānā, 

Kuriļu salās, Jaunzēlandē), cilvēki  lietderīgi izmanto zemes siltumu arī ārstnieciskos nolūkos. Latvijas 

1. republikas laikā un  Padomju varas gados silto smilšu peldes tika ieteiktas kā ārstnieciska procedūra. 

Arī siltās grīdas ideja bija pazīstama jau senajā Grieķijā un  Romā, kur grīdu apsildei tika 

izmantots karsts tvaiks vai dūmgāzes. Pasaules praksē plaši tiek izmantotas siltās grīdas, kuru tehniskie 

risinājumi aizvien tiek pilnveidoti un efektīvi tiek pielietoti visdažādāko ēku un būvju apkurei. Siltās 

grīdas tiek uzstādītas gan koka, gan mūra mājās, privātās celtnēs un lielos sabiedriskos objektos.  Silto 

grīdu apkures sistēmas var montēt gan būvniecības procesā, gan uzstādīt jau gatavā objektā. Ir iespējama 

grīdas apsilde gan ar elektrisko strāvu, gan, piem.,  ar ūdeni  kā siltumnesēju, to sagatavojot  pie   

siltumcentrāles pieslēgtā sitummezglā vai pilnībā autonomās apsildes sistēmās, piem.,  lokālās 

katlumājās vai siltummezglos, kas aprīkoti ar ar siltumsūkņiem un/vai saules enerģijas kolektoriem. 

 

Izgudrojuma mērķis  ir izveidot  ar apsildes sistēmu  aprīkotu, speciāli norobežotu un 

siltumizolētu smilšu laukumu telpās vai brīvā dabā, vispārīgā gadījumā  nosauktu par  silto smilšu 

iekārtu  vai speciālā  realizācijas variantā nosauktu par silto smilšu kasti, kas ir paredzēta  gan dažāda 

vecuma bērnu un  pieaugušu cilvēku radošām aktivitatēm, gan specializētu fizioterapeitisko un citu 

procedūru veikšanai.   

 

Piedāvātajā silto smilšu iekārtā ir apvienotas divas pasaulē pazīstamas tehniskās pazīmes: viena 

ir visā planētā sastopama un pieejama Dabas sastāvdaļa  – smiltis, otra ir plaši  pazīstamā sadzīves 

apstākļu termoregulēšanas sistēma, ko vispārināti var raksturot kā siltās grīdas sistēmu, kas ir cilvēka 

radošā prāta produkts. Izgudrojuma novitāte izpaužas tieši faktā, ka iepriekš nav zināms šāds minēto abu 

elementu apvienojums  un šāda kompleksa risinājuma pielietojums. 

 

 

 

 

 

 


