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DIVI GADI VĒJA ĀTRUMĀ

Ar 
šo numuru APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS  
var atzīmēt 2 gadu jubileju – šo numuru ieskaitot, iznākuši 11 numuri.  
Tas šajos pēdējo gadu šķēršļu apstākļos ir kaut kas! Joprojām modernākā 
digitālā versija BEZ maksas pieejama jebkuram, kā arī drukas versiju uz laba 
papīra, kas ir ekskluzīvs pasākums, sūtām galvenajiem nozares dalībniekiem 

un pasūtītājiem. Un tagad ĪPAŠI SVARĪGI – mēs nedzīvojam no kādu fondu iedalītas naudas, 
bet meklējam finansējumu no tirgus dalībniekiem, tāpēc pie mums ir dažādība, iespējami 
lielākā neatkarība, oriģināls, dzīvs saturs bez politinformācijas un garlaicīgu presrelīžu 
pārpublicēšanas.
Arī svētku reizē nevaram nerunāt par visvairāk samilzušo – agrāk noslēgto līgumu 
situācijas NErisināšanu mežonīgā materiālu un energoresursu cenu kāpuma apstākļos. 
KUR IR Ekonomikas ministrijas koordinēta darbība ar citām institūcijām – CFLA, Finanšu 
ministriju, Tieslietu ministriju, IUB u.c.? Publiskie pasūtītāji bez attiecīgas normatīvās 
bāzes baidās pieņemt lēmumus, jo pēc kāda laika pasūtītāju taču var apciemot vai nu 
Ģenerālprokuratūra, vai Valsts kontrole. KUR IR iestāšanās par būvuzņēmējiem – nodokļu 
maksātājiem – Eiropas līmenī? Mēs, redzot šo situāciju, atļaujamies nosūtīt vēstuli EK. 
Kamēr notiek tūļāšanās, sākas objektu apstādināšana, būs darbinieku atlaišana un visas 
pārējās mūsu jau iepriekšējos APSKATA numuros minētās sekas.
Bet, ja par 2 gadu APSKATA pastāvēšanu, tad no sirds paldies katram mūsu  
APSKATA komandas posmam, paldies mūsu reklāmdevējiem, atbalstītājiem!  
Paldies arī Jums, kas lasa. Esiet kopā ar mums arī turpmāk! Tuvojas arī citi notikumi – 
gaidām no Jums pieteikumus forumam−konkursam Sieviete arhitektūrā būvniecībā  
dizainā un konkursam Ilgtspējība arhitektūrā būvniecībā dizainā!
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GUNITA JANSONE, 
biedrības BDCC vadītāja

TOMS TRUBINS
BŪVFIRMAS INBUV  

VADĪTĀJS

Konstrukcijas stiprināšanai 
izmantotie uzgriežņi vien svēra 
2 t, bet visu koka elementu 
kopgarums ir mērāms 6 km. Vēl 
fakti: būvniecībā izmantotās 
masīvkoksnes apjoms ir 98 m3, 
tērauda detaļu kopējais svars – 11 t.
64. LPP.

GITA MŪRNIECE
SMILTENES EV. LUT. DRAUDZES 

PRIEKŠNIECE

Smiltene man ir ļoti mīļa, dzimta 
te mīt jau četrus gadsimtus, tāpēc 
Smiltenes baznīcas sakopšanu 
uzskatīju par savu misiju, jo ir lietas, 
kas jānodod tālāk – nākamajām 
paaudzēm.
54. LPP.

EGILS ELKSNIS
BŪVDARBU UN RESTAURĀCIJAS 

VADĪTĀJS, VELVE-AE

Nozīmīga bija misiņa kroņlukturu 
restaurācija, uz viena no tiem 
atradām gadaskaitli 1655 
un dāvinātāja Otto Wenzlow 
iegravējumu, veltītu Smiltenes 
baznīcai, visus kroņlukturus 
atjaunojām pēc vecām 
tehnoloģijām.
54. LPP.

VIESU NAMA DONAS  

SAIMNIEKI – 

ILZE KALNIŅA-DAUGA, 

ANDIS DAUGA
Savukārt otrajā stāvā iekārtots 
elegants salons ar kamīnu, rokoko 
un art deco stila mēbelēm, kā 
arī septiņi dizaina numuriņi. To 
nosaukumi aizgūti no Blomes pagasta 
vietvārdiem – Biksēja, Purēnieši, 
Jeberi, Jānmuiža, Drandi un Kaiberis.
46. LPP

VLADIMIRS 

PUČKOVS
LAGRON ATBILDĪGAIS  

BŪVDARBU VADĪTĀJS

Mūsu uzdevums saskaņā ar projektu 
bija kardināli mainīt ēku siltuma 
noturību, to būtiski paaugstinot. 
Viens no apjomīgākajiem darbiem 
bija jumta koka konstrukcijas 
atjaunošana, maiņai tika pakļauti 
vairāki elementi, kā arī liela daļa 
esošo būvelementu tika pastiprināta.
26. LPP.

JEĻENA  

LAPINSKA
DAUGAVPILS ŪDENS  

VALDES LOCEKLE

Uzņēmuma Daugavpils ūdens 
teritorijā atrodas arī unikāla 
vēsturiska ēka, arhitektūras 
piemineklis – sūkņu stacija Gajoks 1, 
kas būvēta pirms 130 gadiem. Šobrīd 
ēkai ir divējas funkcijas – tur atrodas 
saimniecības telpas un arī ūdensvada 
muzejs.
26. LPP.

ALEKSANDRS 

ČEPIGUSS
ARHITEKTS,  

DUAL ARHITEKTI  

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Pats sarežģītākais projekta 
izstrādes laikā bija tikt galā ar zāles 
nepareizo akustisko konfigurāciju 
un pielāgot zāli multifunkcionāliem 
priekšnesumiem, jo zāli izmanto arī 
Rīgas Baleta skola un Rīgas Doma 
kora skola.
30. LPP.

ĀGENSKALNA 

TIRGUS
Āgenskalna tirgus prasmīgās rokās 
ir atdzimis un ir gatavs kļūt par 
mūsdienīgu, multifunkcionālu 
sabiedrisko centru visā Pārdaugavā.
12. LPP.

 

ANDREJS ELKSNIŅŠ,
DAUGAVPILS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Ir vairākas ieceres arī attiecībā uz 
jaunu līniju izbūvi – tramvaju līnijas 
izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos 
divas nozīmīgas pilsētas apkaimes – 
Ķīmiķu rajonu un Stropus.
20. LPP.

 

JĀNIS  

PRODNIEKS
CEĻUPROJEKTS  

BIM VADĪTĀJS

Lai būtu prasmīgs BIM procesu 
vadītājs, ar iemācīšanos nepietiek, 
jābūt ķērienam, aizrautībai, interesei 
un spējai domāt gan izteikti loģiski, 
gan ārpus rāmjiem.
78. LPP.

EDGARAS  

NENIŠKIS
ARHITEKTS

Izstrādājot arhitektonisko konceptu, 
fundamentālais jautājums bija,  
kā sakārtot Druskininku vidi 
veidojošos elementus (kuru ir ļoti 
daudz) organizētā struktūrā, kas 
rezultētos harmoniskā un uz cilvēku 
orientētā vidē, kurā tiktu saglabāts 
balanss starp cilvēku un dabu.
2. LPP.
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DZIEDINOŠĀ 

ARHITEKTŪRA –

PIECZVAIGŽŅU 

VIESNĪCA 

DRUSKININKOS

PAULA JANSONE
Foto arhitektu biroja arches  
(www.arches.lt), Jung arhīvs 
un Ieva Saudargaiteš

P
irmsākumi tūrisma industrijai meklējami tieši atveseļojošā 
tūrisma virzienā – sanatorijās vai profilaktiskajās medicīnas 
iestādēs. Kā gan šeit neatcerēties Tomasa Manna Burvju kalnā 
pieminēto tuberkulozes sanatoriju gleznainajos Šveices Alpos! 
Mūsdienās viens no galvenajiem atveseļojošā tūrisma 

galamērķiem Baltijas valstīs ir Lietuvas pilsēta Druskininki, kurā 
nupat atvērta pirmā pieczvaigžņu viesnīca Amberton Hotel. Tomēr 
šis ir tas gadījums, kad zvaigznes ir tikai viena no viesnīcas rakstu-
riezīmēm. Itin viss, sākot ar būves arhitektonisko veidolu, vizuālo 
konceptu un pamatojumu un beidzot ar gaisotni numurā, ir pārdo-
māts līdz sīkākajām detaļām, lai ne tikai sniegtu cilvēkam mentālu 
un fizisku atpūtu, bet arī radītu harmonisku un vidē iederīgu objektu.

Arhitektūras koncepts struktūras organizēšanā

Edgaras Neniškis, arhitekts, projekta koncepta autors
Izstrādājot arhitektonisko konceptu, fundamentālais jautājums 
bija, kā sakārtot Druskininku vidi veidojošos elementus (kuru ir 
ļoti daudz) organizētā struktūrā, kas rezultētos harmoniskā un uz 
cilvēku orientētā vidē, kurā tiktu saglabāts balanss starp cilvēku 
un dabu. Druskininki ir apgabals, kur dominē meži, un tā ir viena 
no visblīvāk apstādītajām mežu zonām Lietuvā. Tāpat Druskininki ir 
kūrorts ar vēsturi, kas uzliek savas specifiskās prasības –  
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cilvēki brauc uz šejieni atpūsties jau kopš 19. gadsimta, kad šeit tika 
atklāti minerālie avoti. Tas ir saistīts ar health tourism uzplauku-
mu, kas attīstījās līdz ar industriālo revolūciju, parādoties tādiem 
Eiropas mēroga kūrortiem kā Bādenbādenei Vācijā, Karlovivari 
Čehijā, Druskininki Lietuvā un Zakopane Polijā. Pēdējā ir būtiski 
ietekmējusi Druskininku arhitektonisko mantojumu. Zakopanes 
arhitektūra ir īpašs stils, kam raksturīgas mazstāvu koka villas ar 

cakām, koka grebumiem un 
ornamentiem. Druskininku 
priedes ir pilsētas simbols, 
kā rezultātā arī šeit izplatījās 
Zakopanes stila arhitektūra. 
Druskininki ir arī Lietuvas slave-
nākā komponista un mākslinie-
ka Mikaloja Čurļoņa dzimtene 
– viņš bija impresionisma 
pārstāvis un strādāja trauslajā 
pasteļu tehnikā, kuru raksturo 
vieglums un maigu zemes toņu 
krāsu palete. Tieši viņa gleznās 
var atrast daudzas Druskininku 
iezīmes – zilu debesu atspulgs 
caur koku galotnēm, autentis-
kās Zakopanes stila koka villas 

un priežu meži. Interjerā radīt priežu mežu liegumu, gaismas 
caurspīdīgumu un trauslumu bija galvenais uzdevums. 
Turklāt no viesnīcas zemesgabala ir redzama Nemunas upe, kas 
ir Lietuvas likteņupe ar spēcīgu mitoloģisko mantojumu. Visu 
minēto elementu apkopojums arī bija par pamatu ēkas kopējam 
arhitektoniskajam un interjeru tēlam.
Ēkas apjomus un telpisko kompozīciju noteica apkaimei 
raksturīgo koka villu mērogs, radot mājīgu un mierpilnu vidi. 
Lai apjomus sadalītu, talkā tika ņemta arī gaisma. Piemēram, 
dienvidu saule sadala ēku uz pusēm, virzoties uz galvenās 
ieejas pusi. Papildus tam fasāžu arhitektūrā iekodētas pilsētas 
ģerbonī attēlotās priedes, kas kļuvušas par vēl vienu būtisku 
semantisko elementu. Integrējot arhitektūrā saikni ar dabu, pirm-
kārt, tiek radīta harmoniska telpiskā vide, otrkārt, daba palīdz 
arhitektūrai kļūt emocionāli labvēlīgai cilvēkam un piešķir tai 
dziednieciskas īpašības. Ne velti pēdējos gados īpašu vērību 
ir guvis healing architecture virziens. Projektā priekšroka 
tika dota dabiskas izcelsmes materiāliem, un fasādēs galvenais 
elements bija Latvijas priede, kas piedod īpašu materialitāti un 
siltumu. Iekštelpās ļoti būtiski bija radīt vidi, kas respektētu cilvē-
ka vēlmi pēc privātuma vai socializācijas atkarībā no viesa tābrīža 
noskaņojuma. Šajā kontekstā visas koplietošanas telpas – restorā-
ni, SPA, atpūtas zonas – ir izvietotas nulles stāva līmenī, turpretim 
numuri atrodas augšējos stāvos. 

EDGARAS NENIŠKIS
Studijas arches partneris, arhitektūras 
profesors un humanitāro zinātņu 
doktors, Lietuvas Arhitektu savienības 
padomes loceklis
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Dizainēts miegs

Mūsdienu dinamiskajā un ar tehnoloģijām pārsātinātajā ritmā cilvēkiem 
aizvien grūtāk ir atlicināt laiku savai veselībai un emocionālajai labsa-
jūtai. Arī braucot atpūsties, fokuss visbiežāk ir uz kultūras pieminekļu 
apskates maratonu, kā rezultātā, lai pilnvērtīgi atpūstos, pēc atvaļināju-
ma ir nepieciešams vēl viens atvaļinājums. Viens no fundamentālajiem 
priekšnoteikumiem, lai atjaunotu spēkus ne tikai atpūtā, bet arī ikdienā, 
ir kvalitatīvs miegs, kuru ietekmē ļoti daudzu aspektu kopums, tostarp 
trauksme, matrača parametri, apkārtējā telpiskā vide u.c. Tiek lēsts, 
ka visā pasaulē aptuveni līdz pat 30% pieaugušo sastopas ar hronisku 
bezmiegu, neskaitot dažādas citādas ar miegu saistītas problēmas. 
Rezultātā šī ir viena no sastopamākajām ikdienas kvalitāti ierobežo-
jošām problēmām, kas rezultējas arī citās slimībās. Tādējādi viesnīcas 
autoriem – pasūtītājam un arhitektam – radās ideja par viesnīcas vēstī-
jumu padarīt veselīga miega atgūšanu. Jo īpašu nozīmi tas iegūst, zinot 
Druskininku bagāto atveseļojošo kūrortu vēsturi, jau no 19. gadsimta 
uzņemot viesus no dažādām Eiropas vietām. Lai palīdzētu viesiem atgūt 
veselīgu miegu, ar arhitektūras un interjera dizaina instrumentiem tika 
radīta ļoti nomierinoša atmosfēra, kas skar visas cilvēka maņas, kā arī 
izvietoti atsevišķi ārstu kabineti un SPA zonas. Piemēram, interjerā gal-
venais estētiskais vadmotīvs bija radīt sapņu valstības sajūtu, tajā pašā 
laikā velkot paralēles ar Druskininku vidi un panorāmu. Pēc arhitekta 
ieceres, interjerā šeit tika radīta sajūta, kas pārņem, saules stariem 

spīdot cauri priežu silam. Dienasgaismai krītot cauri virsmām, rodas 
interesantas gaismas un ēnas spēles, kas uz dažādām tekstūrām pa-
stiprina īpašo meža sajūtu. Tieši dabas klātbūtnes motīvs bija viens 
no galvenajiem pamatojumiem tekstūru, smaržu un materiālu izvēlē. 
Īpašās gultas ir pasūtītas no ASV un ar speciālas aplikācijas palīdzību 
fiksē cilvēka miega fāzes un miega parametrus, pēc kuriem ārsts var 
noteikt turpmāku ārstēšanu.

Tomas Stemplys,  JUNG eksporta departamenta vadītājs:
− Projekta ietvaros tika izmantots automatizētais risinājums: JUNG 
sērijas F40 LS990 viedās mājas kontrolieri un mini JUNG KNX 
klātbūtnes sensori, kā arī citas JUNG KNX iekārtas apgaismojuma un 
mūzikas izvēles automatizēšanai, kas ne tikai rada patīkamāku vidi 
viesiem un personālam, bet arī veido estētisku vidi, kas pilda savu 
funkciju, nepievēršot lieku uzmanību. JUNG elementi šim projektam 
tika izvēlēti no LS Dark dizaina līnijas, kas ir elegants, vienkāršs, bet 
ilgtspējīgs risinājums, ideāli piemērots viesnīcas konceptam. JUNG 
dizaina vērtības ir vērtīgi materiāli ar skaidrām formām un har-
moniskām krāsām, piemēroti ikvienam dizainam. JUNG slēdži 
un regulatori ne tikai atvieglo tādu ierīču darbību, kas izskatās 
glītas, bet arī izceļas ar augstāko vācu kvalitāti. Inteliģentā 
vadības sistēma nodrošina komfortu un netraucētu atpūtu viesim, 
maksimālas ērtības personālam un ekonomisku un efektīvu elektro-
enerģijas izmantošanu viesnīcas īpašniekam.
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MARJAN BORKOWSKI, RHEINZINK TEHNISKAIS

KONSULTANTS BALTIJAS VALSTĪS:

− U
zņēmums Rheinzink ir vadošais titāncinka jumtu un fasāžu ražotājs pasaules mērogā, kas nodrošina ne-
pārspētu vācu līmeņa kvalitāti. Titāncinks jau vairāk nekā 200 gadu ir pazīstams kā augstvērtīgs un plaši 
izmantojams būvmateriāls, ko arhitekti un būvnieki iecienījuši tā ilgmūžības, plastiskuma un ekoloģisku-
ma dēļ. Izmantojot titāncinku, iespējams izveidot visdažādākās jumta formas, tajā skaitā sarežģītas jumta 
detaļas. Materiāls lieliski izmantojams izbūvju, frontonu, balkonu un skursteņu apdarē, piešķirot jaunu un 

neordināru skatu ierastām lietām. Titāncinka ilgo ekspluatācijas laiku vēl pagarina patina, kas laika gaitā rodas uz cin-
ka virsmas dabīgās oksidācijas ceļā. Arī no ekoloģiskā viedokļa titāncinks ir augstvērtīgs materiāls – 95% būvniecībā 
izmantotā titāncinka iespējams otrreiz pārstrādāt bez kaitējuma videi un ar minimālu enerģijas patēriņu. Pateicoties tā 
būvfizikālajām īpašībām, titāncinks ir piemērots materiāls kombinācijai ar citiem dabiskajiem materiāliem. Īpaši skais-
ti un harmoniski izskatās titāncinka kombinācija ar koka fasādēm, kā tas ir izdarīts Amberton viesnīcā, kur, pateicoties 
lietotajai tehnikai un materialitātei, bija iespējams iegūt seno koka villu izskatu.
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ĀGENSKALNA 

TIRGUS 

ATDZIMŠANA
INĀRA APPENA
Foto BDCC arhīvs (Renārs Koris)

K
ad sarunās tiek pieminēts Āgenskalns, tad pirmais, kas nāk 
prātā, ir tieši Āgenskalna tirgus, kas jau vairāk nekā simts gadu 
bijis apkaimes centrs, uz kuru veda visi apkārtnes ceļi. Tāda 
laikmetam līdzi ātrāk vai lēnāk pukstoša sirds, kurai vienā brī-
dī diemžēl draudēja apstāšanās, jo rūpes par ēku tika atstātas 

novārtā un atrasties tirgus ēkā jau kļuva ne tikai estētiski nepatīkami, 
bet arī bīstami. Taču atradās bruņinieki – brāļi Dambergi −, kas šo 
tikpat kā nāves miegā dusošo skaistuli apņēmās atmodināt un 
atgriezt pilnvērtīgai dzīvei. Tas ir izdevies. Āgenskalna tirgus 
prasmīgās rokās ir atdzimis un ir gatavs kļūt par mūsdienīgu, mul-
tifunkcionālu sabiedrisko centru visā Pārdaugavā.

Rīgas tirgi – pilsētas vērtība

Rīga izsenis bija slavena ar savu Daugavmalas tirgu un daudziem 
citiem mazākiem pārtikas un rūpniecības preču tirgiem, kas īpaši 
daudz tika ierīkoti 19. gs. beigās. 1892. gadā pilsēta atvēra pārtikas 
tirgu Iļģuciemā, 1906. gadā – Bišumuižā, 1914. gadā – Torņakalnā, 
un 1898. gadā tika nodibināts pārtikas tirgus Āgenskalnā  
L. Nometņu un Zeļļu ielas rajonā. Pēc slavenā Rīgas pilsētas 
arhitekta Reinholda Šmēlinga (1840–1917) 1911. gadā izstrādātā 
projekta jauna Āgenskalna tirgus paviljona būvniecība tur tika 
sākta 1913. gadā un pilnībā pabeigta jau pēc I pasaules kara 1925. 
gadā. Tirgus darbojās visus šos gadus, līdz 2018. gada janvārī Rīgas 

Arhitekte Liene Griezīte:

− Āgenskalna tirgus ir svarīgs pilsētbūvniecisks 
punkts Pārdaugavas vidē, ko vēlējāmies atdzī-
vināt ar lakoniskiem, neuzbāzīgiem, vēsturisko 
arhitektūru respektējošiem paņēmieniem. Mūsu 
izvēlētais ceļš bija sakārtot drošus pārsegumus 
un sienas, kur tas bija nepieciešams, un atgriezt 
ēkas iekštelpām sākotnējo majestātiskumu! 
Nevēlējāmies izveidot noslīpētu mūsdienu 
dizaina telpu, bet radīt platformu tirgus burzmai 
vēsturiskā vidē. Saglabājām arī 20. gs. būvdetaļas, 
piemēram, vienkāršos paviljona logus, ja to vizuā-
lais izskats netraucēja koptēlam. Savukārt ieejas 
laukuma fasādē likās svarīgi atgriezt vēsturiskos 
koka logus. Arī interjerā paredzēts tirgotājiem 
ļaut būt dabiskiem un dažādiem un vienlaikus 
saglabāt telpām arī multifunkcionālu raksturu.
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dome slēdza tirgu tā sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, taču atklātā izsolē 
tiesības turpmākos 30 gadus saimniekot Āgenskalna tirgū un tam pie-
gulošajā teritorijā ieguva Kalnciema kvartāla īpašnieki brāļi Dambergi. 
2018. gada 3. augustā Āgenskalna tirgus atsāka darbību pagalmā, bet 
ēkai nekavējoties tika izstrādāts un pēc tam realizēts restaurācijas 
projekts. 2022. gada 7. maijā durvis apmeklētājiem vēra atjaunotais 
Āgenskalna tirgus paviljons, kas atzīts par valsts nozīmes arhitektū-
ras pieminekli.

Šmēlinga rokraksts

Vēsturiskajā tirgus ēkas fasādē atrodami arhitekta Reinholda Šmēlinga 
racionālā jūgendstila projektiem raksturīgie apdares paņēmieni – sarka-
nie ķieģeļi apvienojumā ar gaiša apmetuma virsmām un izteiksmīgiem 
tornīšiem. Savukārt iekštelpu plānojums paredzēja divus savstarpēji 
savienotus korpusus – divstāvu apjomu ar fasādi pret Nometņu ielu un 
aiz tā plašu vienjoma tirdzniecības telpu ar sānu galerijām otrajā stāvā, 
kas savienotas ar pārejām, bet zem ēkas visā tās platībā ierīkotas plašas 
pagraba telpas ar noliktavām, aukstuma kamerām un darbinieku telpām.
Restaurācijas procesa galvenais uzdevums bija atjaunot ēku 
sākotnējā izskatā, noņemot visus nevajadzīgos uzslāņojumus un 
piebūves. Fasāde tika saudzīgi notīrīta, saglabājot daļu no laika radī-
tās patinas, bet gaišās, ar apmetumu klātās detaļas tika pārkrāsotas, 
piešķirot koptēlam svaigāku skatu.
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Kur nāks un ies pircēji?

Tirgus ēkā paredzēta ieeja no visām četrām pusēm, bet galvenā 
ieeja ar lielu arkveida portālu arvien bijusi no Nometņu ielas puses, 
kur pirms gada ierīkots labiekārtots priekšlaukums, kas tapis pēc 
Āgenskalna biedrības iniciatīvas. Laukums vairs nekalpo par auto-
mašīnu stāvvietu, bet gan par atpūtas vietu ar soliņiem, apstādījumu 
kastēm un ūdens krānu četrkājaino draugu dzirdināšanai. Laukuma 
segums ir ar samērā raibu krāsojumu, taču labi pamanāms un 
optimistisks. Tirgus galvenās ieejas durvis šobrīd tiek atstātas 
esošajā variantā ar plašu stiklojumu alumīnija rāmi, un nākotnē 
plānots vēl arī stiklots vējtveris. Savukārt skaistas, svaigi restau-
rētas jūgendstila stiklotas koka durvis ir ēkas pretējā pusē, kas 
ved uz autostāvvietu. Tās nav oriģinālās, bet nākušas no kāda 
Rīgas īres nama, kur īpašniekiem vairs nebija vajadzīgas, bet šeit 
tās ir tik iederīgas, ka pat nerodas šaubas – tās te atradušās vienmēr.
Paviljona logi ir saglabāti esošie, taču nomainīti koka logi galvenās 
ieejas fasādē. Restaurēti tikai divi ar metāla stiegrojumu stiprināti 
sīkrūtoti logi, kas nodala garo tirdzniecības paviljonu no šķērskorpusa.
Tirgus funkcionālais dalījums paredz pārtikas preču tirdz-
niecību pirmajā stāvā un sabiedrisko ēdināšanu un dažādas 
publiskas aktivitātes tirdzniecības zāles otrajā stāvā. Arī pagalms 
joprojām tiks atstāts āra tirdzniecībai, ir ieplānots mainīt tirgotāju 
galdu un nojumju izvietojumu, tādējādi uzlabojot gan kopskatu, gan 

Melnā elegance

Iekštelpās tika atsegtas visas nesošās metāla konstrukcijas, kas 
atkarībā no vērotāja noskaņojuma var tikt uztvertas vai nu kā ažū-
ras mežģīnes, vai ēku balstošs, stabils skelets. Tika izveidots tikai 
viens jauns papildu stiprinājums gala sienai pretī stāvlaukumam, kas 
vizuāli neatšķiras no vēsturiskajiem – sakniedētajiem − profildzelžiem. 
Ar melno pretrūsas krāsu noklātās konstrukcijas kontrastē ar balti 
krāsotajām sienām un veido dekoratīvu, grafiski izsmalcinātu koptēlu. 
Tirgus grīdām visos stāvos un telpās izmantots betons. Patīkamu, me-
daini brūnu toni ieguvuši restaurētie koka griesti. Tas jānovērtē, jo 
pēc sākotnējiem vairākkārtējiem mēģinājumiem atrast vajadzīgo 
krāsu un lēmuma griestus vienkārši nokrāsot tomēr tika saprasts, 
ka koka dēlīšu restaurācijā ieguldītais darbs atmaksāsies un dabī-
gā koka tonis lieliski harmonēs ar baltajām sienām un melnajām 
konstrukcijām. Bet neapšaubāms paviljona interjera akcents ir divas 
milzīgas kristāla griestu lustras, kas savu vietu tirgū atradušas, pārceļo-
ties no kāda autosalona, kad tur notikusi interjera maiņa. Domas dalās, 
kā vienmēr – ir, kam patīk, ir, kam nepatīk. Bet kāpēc gan nepiešķirt tik 
utilitārai celtnei arī nedaudz greznības? To īpaši varēs baudīt otrā stāva 
galerijās iekārtoto ēdināšanas iestāžu apmeklētāji.
Melnās krāsas estētika turpināta arī griestos stiprināto sildelementu 
un kopējās ventilācijas sistēmas izvēlē, taču tā daļa, kas pieguļ gaiši 
krāsotajām sienām, diskrēti tām pieskaņota.
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tirgus apmeklētāju pārvietošanās iespējas. Savulaik tirgus pagalma 
daļa aiz paviljona bijusi apzaļumota, tur auguši lieli koki. Paplašinoties 
tirgus darbībai, tie likvidēti, taču varbūt jaunajiem tirgus apsaimnieko-
šanas principiem varētu atbilst apstādījumu atjaunošanas ideja. Kaut 
vai lielu toveraugu veidolā. Zaļojošs un dzīvi apliecinošs, mutuļojošs 
tirgus ir vīzija, kurai varam vēlēt piepildīties.

Laimīgie laiku neskaita

Apjomīgā pagrabstāva sakopšanas laikā tika attīrītas visas telpas, 
ieklātas jaunas betona grīdas, nokrāsotas sienas un griestu daļa, ko 
veido dzelzsbetona velves uz metāla sijām. Pagrabā ieplānotas nolikta-
vas un darbinieku telpas, taču, iespējams, daļa, kas vērsta pret Bāriņu 
ielu, būs publiski pieejama. Atjaunošanas darbu gaitā tika atklāts, ka 
dažās telpās – aukstuma kamerās − vēl saglabājies vēsturiskais kūdras 
slāņa sienu apšuvums, kas kalpojis par izolāciju. Šis atradums varētu 
tikt atbilstoši eksponēts un būtu labs uzskates materiāls iespējamām 
ekskursijām par tirgu un tā vēsturi. Virs galvenās ieejas durvīm pare-
dzētā vieta pulkstenim vēl atstāta tukša, jāsagādā atbilstošs laikrādis, 
kas tur iederētos. Lai gan varētu domāt, ka laimīgie tirgus apmeklētāji 
laiku neskaita, tomēr saprast, vai tirgus apmeklējums vēl ir iespējams, 
vajadzētu gan. Savukārt tirgū jau nokļuvušo apmeklētāju ērtībām 
paredzētas sanitārās telpas pagraba un pirmajā stāvā, kur tām līdzās 
ierīkotas lielas un ērtas izlietnes roku un augļu mazgāšanai.

18 19 APSKATS. ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #2 APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #2



līdz Daugavpils cietoksnim, kas tika sākta 2020. gada decembra 
sākumā un kuras ietvaros tika uzstādīta jauna kontaktlīnija, 
ieklāts jauns tramvaja sliežu ceļš un nomainītas pazemes inže-
nierkomunikācijas, kas atrodas tieši zem tramvaja sliežu ceļa. 
Līdztekus tramvaja sliežu rekonstrukcijai tika veikti būtiski 
labiekārtojuma darbi pieguļošajās teritorijās. Līdz šim tramvajs 
kursēja maršrutā Stropi–Stacijas iela, taču kopš infrastruktūras 
uzlabošanas projekta veiksmīga noslēguma tagad tā kustība 
atkal tiek nodrošināta līdz pieturai Cietoksnis, uzlabojot dau-
gavpiliešu mobilitāti.
Kopējais rekonstruējamās līnijas garums bija 1,5 km, projekta 
kopējai vērtībai sasniedzot 2,4 miljonus eiro. Tika izbūvētas 
jaunas sliedes, un vietās, kur iespējama īpaši spēcīga nodiluma 
iespējamība, izbūvētas rūdītas sliedes. Lai nodrošinātu stabilā-
ku tramvaja vagona gaitu pieturvietās un krustojumos ar ielām, 
sliežu ceļi tika izbūvēti uz betona plāksnēm. Savukārt ielās ar 
paaugstinātu kustību, piemēram, Kandavas un Cietokšņa ielas 
krustojumā, tramvaja sliedes tika iebūvētas betona plāksnē. 
Lai uzlabotu pārmijas darbību ziemas apstākļos, tika uzstādīta 

T
ramvaja līnijas kustība vēsturiski bijusi viens no 
Daugavpils simboliem, tomēr ceļš uz to nebija ne viegls, ne 
ātrs. Sabiedriskā transporta kustība Daugavpilī bija nepie-
ciešama jau 19. gadsimta beigās, un 1895. gadā tika sāktas 
pārrunas par tramvaja sistēmas būvniecību. 20. gadsimta 

sākumā pat tika ierosināti tramvaja būvniecības projekti, bet 
līdzekļu trūkums un Pirmais pasaules karš ieviesa savas korek-
cijas, un plāniem nebija lemts piepildīties. Tāpēc tramvaju satik-
sme Daugavpilī tika atklāta vien 1946. gada 5. novembrī, tādējādi 
šī ir visjaunākā tramvaju sistēma Latvijā. Toreiz Daugavpils 
Tramvaju uzņēmumā strādāja 75 darbinieki, tika ekspluatēti des-
mit vagoni un tramvaju sliežu garums sasniedza 5,7 kilometrus. 
Pašlaik tiek operēts ar 38 pasažieru vagoniem četros maršrutos 
ar sliežu kopgarumu 41 km.

Vērienīgi uzlabojumi Daugavpils tramvaja 
infrastruktūrā

Kopš 2017. gada AS Daugavpils satiksme īsteno projektu Videi 
draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 
kas veicinātu pasažieru skaita pieaugumu, ērtākas pārvieto-
šanās iespējas pilsētniekiem un, protams, ilgtspējīga un videi 
draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu. Viens no 
objektiem ir tramvaja sliežu rekonstrukcija tramvaja 3. maršrutā 

DAUGAVPILS 

TRAMVAJU 

KUSTĪBAS 

ATTĪSTĪBA
PAULA JANSONE
Foto AS A.C.B. arhīvs

Pasūtītājs  
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Andrejs Elksniņš,
Daugavpils domes priekšsēdētājs

Daugavpils ir viena no patiesi retajām Latvijas pilsētām, 
kur iespējams izmantot tramvaju - videi draudzīgo 
sabiedrisko transportu. Tāpēc arī sliežu infrastruktū-
ras sakārtošanai tiek pievērsta īpaši liela uzmanība. 
Konkrēti šī līnijas posma sakārtošana ļāva padarīt 
daudz komfortablāku nokļūšanu līdz Daugavpils 
Cietoksnim, kas ir viens no svarīgākajiem pilsētas tū-
risma un apskates objektiem, un arī, starp citu, nebeidz 
pārsteigt ar pozitīvām pārmaiņām, ko pastāvīgi piedzīvo 
pēdējo gadu laikā. Tramvaju kustība kļuvusi līdzenāka, 
drošāka un ātrāka.
Mēs negrasāmies apstāties pie paveiktā: pilsētā jau ir 
nomainīta lielākā daļa tramvaju sliežu ceļu, un drīzumā 
tiks sakārtots pēdējais nepārbūvētais posms: šogad plā-
nojam uzsākt darbus vairākos ceļu posmos Smilšu ielā. 
Šī projekta ietvaros tiks renovētas gan tramvaja sliedes, 

gan ceļa ar lielu satiksmes intensitāti braucamā daļa.
Ir vairākas ieceres arī attiecībā uz jaunu līniju izbūvi - tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas 
posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu un Stropus. Tas pada-
rīs daudz ērtāku nokļūšanu gan līdz Stropu aktīvās atpūtas un rekreācijas zonai, gan līdz 
Daugavpils Reģionālajai slimnīcai. Notiek darbs arī pie jaunu tramvaju vagonu iegādes.

firmas Voossloh (Vācija) pārmija ar papildu ūdens novadīšanas 
sistēmu no pārmijas asmeņiem. Bet, lai samazinātu tramvaja 
radīto troksni, pie sliedēm tika pielīmēti speciāli skaņu izolējoši 
pieliktņi. Par izejmateriālu gumijas pieliktņiem tika izmantoti 
būvniecības atkritumi – otrreizēji pārstrādātas gumijas. Tāpat 
pieturvietās tika uzstādīti moderni paviljoni ar LED apgais-
mojumu, kas darbojas ar saules baterijām. Rūpējoties par visu 
iedzīvotāju ērtībām, visām pieturvietām ir nodrošināta vides 
pieejamība. Projekts ir neatsverams ieguldījums Daugavpils 
transporta attīstībā – tiek nodrošināta tramvaju kustības regu-
laritāte un samazinās tehnisko avāriju risks, tramvaja kustība 
kļūst līdzenāka, klusāka, drošāka un ātrāka, kā arī pieejamāka 
plašākam pilsētnieku skaitam.

Būvniecība pandēmijas ēnā  
un citi izaicinājumi

Tramvaja sliežu ceļa nomaiņas darbi posmā no Cietokšņa un 
Parādes ielas krustojuma līdz gala pieturas aplim ilga mazāk 
nekā gadu, bet projekta īstenošanas gaitā nācās saskarties 
ar dažādām grūtībām, ko radīja tieši Covid-19 pandēmija 
(piegādes, saslimuši strādnieki) un kritiskais sliežu stāvoklis. 
Rekonstruējamā posmā esošās sliedes bija 15 līdz 30 gadu 
vecas, turklāt daļa sliežu bija dzelzceļa sliedes, kas nebija pie-
tiekami piemērotas tramvaja kustībai un kuru uzturēšana bija 
dārga un laikietilpīga. Tā kā zem sliežu ceļiem nebija speciālu 
konstrukciju, pilsētas ielu krustojumos veidojās asfaltbetona 
ieēdumi un plīsumi. Īpaši kritiskā stāvoklī bija tramvaja apgrie-
šanās aplis galapunktā pie cietokšņa, kam regulāri vajadzēja 
īpašu remontu un tehnisko apkopi. Neraugoties uz to, būvnieki 
paveica savu uzdevumu laikā, un tagad tramvaji ne tikai pārvie-
tojas no pieturas līdz pieturai laidenā gaitā, bet ir uzlabojies arī 
tramvaja sliežu ceļa vizuālais izskats. Pa atjaunoto sliežu ceļu 
bez problēmām var pārvietoties arī tramvaji, kas darbojas ar 
pantogrāfa sistēmu.

Daugavpilī turpinās jaunu tramvaja līniju izbūvi 
un jaunu tramvaju iegādi,  
izmantojot ES līdzfinansējumu

2021. gada augustā tika pieņemts Daugavpils domes lēmums 
iesniegt jaunu projekta Videi draudzīga un integrēta mobilitāte 
Daugavpils pilsētā pieteikumu Eiropas Savienības finansē-
jumam, kur mainītas projekta galvenās aktivitātes, paredzot 
tramvaja līniju pārbūvi jaunos posmos un 6 jaunu videi drau-
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NEIEROBEŽOTA DIZAINA BRĪVĪBA

Piemeklējot tehniskos risinājumus, ēkas projektēšanas procesā 
bieži nākas saskarties ar kompromisiem, kuru rezultātā jāupurē 
estētiskie vai funkcionālie aspekti. Tomēr ceļā uz ideālo būvi 
šādi kompromisi nav pieļaujami, it sevišķi, kad tas skar funda-
mentālas un acīmredzamas lietas, pie kurām pieskaitāmi arī 
logi un durvis. Tāpēc mūsdienās sistēmu izstrādātāju galvenais 
uzdevums ir radīt tādu produktu, kas pilnībā atbilstu funkcio-
nalitātes, ilgtspējas un estētiskajām prasībām, meklējot iespējas 
arī vizuālajām variācijām, jo tieši individuālie un pielāgojamie 
risinājumi rada labāko iespaidu un palielina kopējo ēkas investī-
ciju vērtību nākotnē.
Reynaers uzņēmums ir uzkrājis vairāk nekā pusgadsimtu 
ilgu pieredzi, izstrādājot un pētot alumīnija logu sistēmas. 
MasterLine 10 ir viens no jaunākajiem uzņēmuma piedāvāta-
jiem durvju un logu sistēmu risinājumiem. Tas nodrošina pano-
rāmas logus līdztekus ar ļoti zemu siltuma caurlaidību, tādējādi 
ļaujot ieplūst telpā maksimālam dienasgaismas apjomam, kam 
ir ne tikai vizuāli un funkcionāli, bet arī emocionāli ieguvumi. 
Daudzkārtēji pētījumi ir apliecinājuši, ka, nodrošinot adekvātu 
dienasgaismas apjomu slēgtā telpā, mazinās cilvēku nogurums, 
uzlabojas produktivitāte un kopumā tiek radīta veselīgāka vide 
dzīvošanai un strādāšanai. Ne velti telpu insolācija un kvali-
tatīvs skats pa logu ir pamatkritēriji emocionāli labvēlīgas un 
veselīgas vides radīšanā, kas parādās BREEAM, LEED un WELL 
būvniecības standartos.

AUGSTVĒRTĪGI SILTUMCAURLAIDĪBAS  

UN DROŠĪBAS PARAMETRI

MasterLine 10 sistēma ir projektēta, iekļaujot ļoti augstus siltumcaur-
laidības parametrus, turklāt tā ir atbilstoši sertificēta arī lietošanai pasīvo 
ēku būvniecībā. Lai nodrošinātu vēl lielāku dizaina brīvību, sistēma ir 
pieejama 3 dažādās variācijās – Functional, Renaissance un Deco −, 
sniedzot iespēju piemeklēt harmoniskāko risinājumu ikvienai arhitektū-
ras videi. Visu šo īpašību kombinācija padara MasterLine 10 sistēmu par 
ideālu risinājumu gan privātmājām, gan publiskajiem projektiem.

GALVENIE TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI:
siltuma caurlaidība (U-vērtība) – Uw=0,8* 
ūdensnecaurlaidība E900 (900Pa)
testētas akustiskās vērtības līdz Rw, (c, ctr) = 46 (-1; -4) db**
cikliskā atvēršanas/ 
aizvēršanas testēšana  (3. klase – 20 000 cikli)
pretuzlaušanas klase  RC2; RC3
* Atkarīgs no loga izmēra un konfigurācijas. 
** Atkarīgs no izmantotās stikla paketes.

ARHITEKTŪRAS  

RADOŠUMA LIDOJUMS 

LOGU UN DURVJU 

RISINĀJUMOS

REYNAERS

MASTERLINE 10  

SISTĒMA 

reynaers.com

dzīgu vagonu iegādi. Šāda nepieciešamība radās, izstrādā-
jot detalizētus būvdarbu apjomus plānotajam jaunajam 
tramvaju maršrutam posmā no Stacijas ielas līdz apkaimei 
Jaunā Forštadte, kur būvdarbu tāme ievērojami pārsniedza 
visu plānoto projekta budžetu. Tādējādi tika nolemts uzdot 
AS Daugavpils satiksme sagatavot projekta pieteikumu 
iesniegšanai jaunās atlases kārtas ietvaros, kurā tiks pare-
dzētas šādas galvenās aktivitātes: jaunas tramvaja līnijas 
izbūve, kas savienos pilsētas centru ar Cietokšņa apkaimi, 
2,2 km; esošās tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā 
no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, ieskaitot pagriezienu 
uz Jātnieku ielu, 0,7 km; esošās tramvaju līnijas pārbūve 
Jātnieku ielas posmā no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai, 
0,9 km; esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2. mar-
šrutā posmā no 18. novembra un Ventspils ielu krustojuma 
līdz Jāņa ielai, 2,9 km; jaunu tramvaju vagonu iegāde,  
6 vagoni.
Esošās tramvaju līnijas tiks pārbūvētas posmos, kur to 
stāvoklis ir kritisks un nav drošs satiksmei, rezultātā tiks 
sakārtotas tramvaja sliedes un tām pieguļošā infrastruk-
tūra. Tādējādi pēc paredzētajiem esošo tramvaja sliežu 
rekonstrukcijas darbiem Daugavpils pilsētā praktiski visos 
tramvaja maršrutos tiks pilnībā nodrošināta vides pieeja-
mība un ērtības iedzīvotājiem.

FUNCTIONAL 

HIDDEN VENT 
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ļiem un ar visumā vienkāršiem arhitektūras risinājumiem, kas tās 
padarīja pelēcīgas un neizteiksmīgas. Mūsu uzdevums saskaņā ar 
projektu bija kardināli mainīt ēku siltuma noturību, to būtiski 
paaugstinot. Viens no apjomīgākajiem darbiem bija jumta 
koka konstrukcijas atjaunošana, maiņai tika pakļauti vairāki 
elementi, kā arī liela daļa esošo būvelementu tika pastiprināta, 
lai nodrošinātu slodžu noturību. Jaunā jumta seguma risinā-
jumam tika izvēlētas metāla plātnes Ruukki Classic. Bēniņu 
pārseguma siltinājums neļaus ēkai uzkarst vasarā un arī izsalt 
ziemas laikā. Jauni siltuma mezgli tika uzstādīti tehniskajās telpās 
ūdens sildīšanai. Pilnībā nomainīta elektroinstalācija – tas izslēdz 
dažādus uguns izcelšanās riskus. Protams, jauna ventilācija un 
apgaismojuma sistēma garantē biroju darbiniekiem komfortablu 
vidi darbam. Kā arī veikti daudzi citi pasākumi energoefektivitātes 
uzlabošanai. Papildus iespēju robežās labiekārtota teritorija – 
nakts stundās tā tagad ir izgaismota. Jāsaka, ēkas pēc pārbūves 
izskatās elegantas, demonstrējot, kā padomju mantojums ir 
pārvēršams un piemērojams jaunam, lietotājam iedvesmojo-
šam turpinājumam.

Jeļena Lapinska,  
Daugavpils ūdens 
valdes locekle:

− Vēlētos sākt ar to, ka 
2021. gada 28. janvārī divas 
Daugavpils ūdens ēkas – 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu nodaļas sadzīves ēka 
un administrācijas ēka 
– tika pieņemtas eksplua-
tācijā. Uzņēmuma ēku 
energoefektivitātes paaug-

stināšana kļuva iespējama, tikai pateicoties dalībai projektā 
Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas 
pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, 
Daugavpilī, kuram izdevās piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda līdzekļus. Pēc pārbūves funkcionalitāte nav mainīju-
sies – vienā no ēkām atrodas klientu apkalpošanas centrs, otra 
atvēlēta uzņēmuma administrācijas darbinieku birojiem.
Sākot ar 2020. gada februāri, 2 uzņēmuma ēkās būvuzņēmējs 
LAGRON izpildīja apjomīgus energoefektivitātes paaugstināšanas 
darbus – ēku ārsienu, cokola, bēniņu pārsegu un pamata sienu 
siltināšanu; ēku apkures un karstā ūdens sistēmas rekonstrukciju; 

Pasūtītājs Daugavpils ūdens, vadītāja Jeļena Lapinksa,  
2 padomju laikā būvētu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana projektā Energoefektivitātes 
paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības 
kapitālsabiedrības ēkās Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī 
(Nr. 4.2.2.0/18/I/008). Projekts un autoruzraudzība 
REM PRO, arhitekte Ilze Ratniece. Būvnieks LAGRON, 
projektu vadītāja Lidija Šindere, atbildīgais būvdarbu 
vadītājs Vladimirs Pučkovs. Būvuzraudzība Firma 
L4. Saskaņā ar CFLA noslēgto līgumu par projekta 
īstenošanu projekta kopējās izmaksas 1 124 402,52 eiro 
bez PVN, t.sk. ERAF līdzekļi 887 520,86 eiro jeb 81,22% 
attiecināmo izmaksu un Daugavpils ūdens līdzekļi 236 
881,66 eiro. SIA DEREX – ārējie un iekšējie specializētie 
darbi (elektrība un vājstrāvas); EMIMAR – jumta 
hidroizolācijas darbi; Tehnikis96 – durvju izgatavošana 
un montāža; Vitrobalt – metāla durvju izgatavošana un 
montāža; ACO – jumta drenāžas atikas noteces.

DAUGAVPILS  

ŪDENS  

ĒKU PĀRBŪVE

D
augavpils ūdens klientu apkalpošanas un administrācijas ēkas 
ir būvētas padomju laikā kā ražošanas būves un atbilstoši tā 
posma tradīcijām bija ar zemu siltuma noturību, kas ēku eks-
pluatāciju padarīja dārgu. Lai ēkas pārbūvētu ar mērķi paaug-
stināt to energoefektivitāti un iegūtu nepieciešamo finansēju-

mu, tika sagatavots projekts ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai.
Par projekta īstenošanas sākuma punktu jāuzskata 2019. gads, kad 
tika iesniegts projekts līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta izskatī-
šana aizņēma zināmu laiku, un nauda tika piešķirta. Veicot projektēša-
nas un būvniecības darbu iepirkumu, konkursā par projekta izstrādi 
uzvarēja uzņēmums REM PRO, un būvniecības darbu veicējs ar labāko 
cenu bija LAGRON. Divu ēku atjaunošana – pārbūve un energoefektivi-
tātes paaugstināšana – tika iekļauta viena projekta ietvaros.
Pilnībā mainījies ēku un telpu vizuālais izskats, uzlaboti apstākļi 
klientu pieņemšanas centrā, tagad ir ērti arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, darbiniekiem ir radīta patīkama un ergonomiska 
darba vide.

Vladimirs Pučkovs,  
LAGRON atbildīgais būvdarbu  
vadītājs:

− Ēkas nebija kapitāli remontētas kopš to būvniecības sākuma, tāpēc 
vizuāli nebija ne pievilcīgas, ne modernas. Ēkas bija būvētas no ķieģe-

AGRITA LŪSE
Foto Andrejs Jemeļjanovs  
un DŪ arhīvs
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Lidija Šindere,  
LAGRON projektu 
vadītāja:

− Sākot administrācijas 
un sadzīves ēkas pār-
būves darbus, sasta-
pāmies ar pamatīgiem 
izaicinājumiem, jo tieši 
tajā brīdī sākās Covid 19 
pandēmija visā pasaulē, 
un tā kardināli ietekmē-

ja un mainīja saplānotos darbus un termiņus. Neraugoties 
uz visām grūtībām un Covid 19 pandēmijas sekām – 
materiālu piegādes termiņu kavējumiem, darbinieku 
inficēšanos, drošības pasākumiem –, projekts tika veik-
smīgi realizēts. Projekta mērķis bija sasniegt augstākus 
energoefektivitātes parametrus abām ēkām, un tas tika 
veiksmīgi īstenots, taču interesantākais ir abu ēku atjauno-
tās fasādes, kas ir pienesums apkaimei. Administrācijas un 
sadzīves ēkas apdarei izvēlēti dažādi toņi, bet administrāci-
jas ēkas galvenais akcents – vienstāva piebūve – tika apšūts 
ar lamelēm četros dažādos sarkanbrūnos toņos, veidojot 
izcilu krāsu spēli.

VLADIMIRS PUČKOVS
LAGRON valdes loceklis, uzņēmumu 
vada 11 gadus. Būvniecības gaitas 
sācis kā lokmetinātājs, pēc tam iegūta 
augstākā izglītība būvniecības jomā. 
2011. gadā dibinājis uzņēmumu. Šajā 
periodā LAGRON ir attīstījies, īstenojot 
arvien sarežģītākus projektus. LAGRON 
ir viens no lielākajiem būvuzņēmumiem 
Latgalē, kas realizējis 171 projektu 
visā Latvijā, no tiem 157 projekti – 
ģenerāluzņēmēja lomā. Šobrīd 
vienlaikus tiek realizēti 25 projekti.

ILZE RATNIECE
Arhitekte, REM PRO 
projektu daļas vadītāja.

Daugavpils  
ūdensvada muzejs

Sūkņu stacija Gajoks 1 ir  viens no ievērojamākajiem 
Daugavpils pilsētas industriālajiem pieminekļiem ir kas sāka 
savu darbību 1889. gadā un strādāja pilsētnieku labā vairāk 
nekā 100 gadu. 2000. gadā sakarā ar jaunas ūdensgūtnes 
Ziemeļi būvniecību sūkņu stacija Gajoks 1 pārtrauca savu 
darbību un kļuva par kultūras pieminekli.
Lai saglabātu kultūrvēsturiskās vērtības, Daugavpils ūdens 
administrācija rada iespēju sūkņu stacijas Gajoks 1 ēkā ierīkot 
Daugavpils ūdensvada muzeju. Atklāšana notika 2002. gada 
17. septembrī – Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros. 
Muzeja ekspozīcijā ir stendi ar Daugavpils ūdensvada vēstures 
dokumentiem un fotogrāfijām (no Dinaburgas ūdensvada bied-
rības līdz uzņēmumam Daugavpils ūdens). Daļu no ekspozīcijas 
veido vēsturiskie priekšmeti (piemiņas plāksnīte, kas bija 
ievietota muzeja pamatos 1889. g., veclaicīgs ūdens skaitītājs, 
kas uzskaitīja ūdens daudzumu spaiņos, utt.). Papildus te 
var atrast un iepazīt senas un mūsdienīgas ūdensvada un 
kanalizācijas ierīces (ūdenssūknis, ūdensvada krāni, ūdens 
skaitītāji, caurules, lūkas, hidranti utt.). Dokumentu sadaļā ir 
dažādas kartes, shēmas, albumi, katalogi, grāmatas par ūdens 
tematiku.

ēku jumta segumu, veco logu un ārdurvju nomaiņu; enerģijas 
taupīšanas lampu uzstādīšanu; rekuperācijas ventilācijas 
sistēmas izbūvi ar daļēju siltuma novadīšanu uz blakus 
zonām; automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas ierīkošanu. Paveikto darbu rezultātā 
atjaunotās ēkas atbilst B līmeņa energoefektivitātes klasei 
(pirms projekta īstenošanas – F klase).
Projekta rezultāti: tika samazināts primārās enerģijas 
patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas, sekmējot 
ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašval-
dības kapitālsabiedrības izdevumu samazināšanos par 
siltumapgādi un elektroenerģiju, tika sasniegtas ener-
goefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvam 
LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.
Uzņēmuma Daugavpils ūdens teritorijā atrodas arī unikāla 
vēsturiska ēka, arhitektūras piemineklis – sūkņu stacija 
Gajoks 1, kas būvēta pirms 130 gadiem. Šobrīd ēkai ir 
divējas funkcijas – tur atrodas saimniecības telpas un arī 
ūdensvada muzejs. Vēsturiskās muzeja ēkas tēls ietekmēja 
projektēšanas gaitu, meklējot labāko veidu, lai pēc adminis-
tratīvā un klientu apkalpošanas centra fasāžu siltināšanas 
un atjaunošanas visas trīs ēkas veidotu vienotu ansambli. 
Arhitektes Ilzes Ratnieces piedāvātais veids tika atzīts par 
vislabāko.
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S
avu laiku godprātīgi nokalpojusī Emīla Dārziņa mūzikas sko-
las zāle pēc pagājušā gadā veiktās pārbūves ir ieguvusi jaunu 
veidolu – gaiša, omulīga un ar lielisku akustiku. Tā priecē gan 
audzēkņus, gan pedagogus un ļaus nākotnē baudīt lieliskus 
talantīgo skolas audzēkņu koncertus.

Emīla Dārziņa mūzikas skolas ēka tika uzcelta 1973. gadā pēc arhi-
tekta Oļega Zakamennija projekta, un zem viena jumta tika apvieno-
tas Emīla Dārziņa speciālā mūzikas un Rīgas Horeogrāfijas skola. No 
2017. gada Emīla Dārziņa mūzikas skola kopā ar Rīgas baleta skolu, 
Rīgas Doma kora skolu un Jaņa Rozentāla mākslas skolu apvienota 
Profesionālās izglītības kompetences centrā Nacionālo mākslu vidus-
skola, kas ļauj piesaistīt lielāku finansējumu un realizēt vērienīgus 
pārbūves projektus. Emīla Dārziņa vārdā nosauktās zāles pārbūve 
ir tikai viens no pirmajiem priecīgajiem pārmaiņu notikumiem 
skolas attīstības un labiekārtojuma programmā.

Skatuve jaunajiem talantiem

Zāles jaunā skatuves daļa ir izveidota bez ierastā paaugstināju-
ma, tas ļauj šajā zonā gan pietiekami ērti izvietoties mūziķiem ar 
instrumentiem, gan mēģināt un uzstāties baletskolas audzēk-
ņiem. Aiz skatuves izveidota akustiskā siena ar masīvkoka apdari, 
tā veidota kā difuzors, kas nodrošina skaņas atstarojumu, kā arī 
funkcionāli nodala skatuves daļu no aizskatuves, kur ir gan iepriekš 

Agnese 
Andersone, Rīgas 
Baleta skolas 
vadītāja

-Iepriekš zāles 
skatuve bija vairāk 
piemērota baletam 
un mūziķi bija cietēju 
lomā, tagad vairāk 
cieš baleta bērni, jo 

skatuve īsti nav piemērota baletam. Skatuves izmērs ir 
palicis mazāks, skatuves forma ir trapecveidīga un arī 
grīda ir cietāka nekā iepriekš. Profesionālās vidējās izglī-
tības posmā ir svarīgi audzēkņiem nodrošināt darba vidē 
balstītas mācības. Tā kā mūsu audzēkņu nākamā darba 
vieta ir Latvijas Nacionālā opera un balets, tad arī  skatuvei 
būtu jābūt atbilstošai. Šī skatuve gan ir lieliski piemērota 
laikmetīgās dejas nodaļas audzēkņiem. Zāle ir fantastiska!”

EMĪLA DĀRZIŅA 

KONCERTZĀLE

INĀRA APPENA
Publicitātes foto
Tehniskie zīmējumi –  
arhitekts Aleksandrs Čepiguss.

3. vieta konkursā  
Latvijas Būvniecības 
Gada balva 2021  
nominācijā Pārbūve

1.vieta konkursā   
Baltic Communication 
Awards, kategorijā  
No Budget
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Aleksandrs Čepiguss, arhitekts, DUAL arhitekti valdes priekšsēdētājs:

− Pats sarežģītākais projekta izstrādes laikā bija tikt galā ar zāles nepareizo  
akustisko konfigurāciju un pielāgot zāli multifunkcionāliem priekšnesumiem,  
jo zāli izmanto arī Rīgas Baleta skola un Rīgas Doma kora skola. Esošajai zālei ir unikālas 
konfigurācijas izliekts jumts, bet no akustiskā viedokļa tas strādāja nepareizi – zonā virs 
skatuves skaņai atstarojoties atpakaļ. Zālei bija arī neproporcionālas formas skatuve 
attiecībā pret skatītāju zāli, turklāt ar slīpo virsmu.
Atjaunošanas procesā zālei tika izveidota jauna paceltās grīdas konstrukcija. Skatuve tagad 
ir vienā līmenī ar sānu ieejām zālē. Tika izveidotas divas jaunās ieejas no vestibila puses  
un izbūvēta aizskatuve.
Projekta izstrādes laikā bija izveidojusies produktīva sadarbība ar akustikas speciālistiem 

no Akukon-Būvakustika – Arturu Pērkonu un Denisu Mironovu. Visi zālē lietoti akustiskie izstrādājumi (izkliedētāji, difuzori, 
absorbent) ir individuāli izgatavoti un izstrādāti konkrēti šim projektam. Uzmanības vērti ir skatuves rotējošie vairogi 6 m 
augstumā, kas ļauj pielāgot zāli dažādiem priekšnesumiem.
Zāle ir aprīkota arī ar moderniem apgaismes ķermeņiem, gaismas vadības sistēmu un apskaņošanas aparatūru.  
Gan projektēšanas, gan būvniecības procesā bija lieliska sadarbība ar pasūtītāju un būvuzņēmēju. Esam gandarīti  
par rezultātu.

esošas durvis, gan sānu daļā izveidota jauna ieeja. Aiz starpsienas 
atstāta vieta koru podestu izvietošanai. Grīdu skatuves zonā veido 
koka konstrukcijas sporta grīdas sistēma baleta vajadzībām, kas 
šobrīd jaunajiem dejotājiem tomēr īsti neder, tāpēc skaņas slāpēša-
nai pirms dejošanas tiek klāts papildu segums. Tehniskās kāpnes 
skatuves aizmugurē veidotas no tērauda laidiem ar perforēta 
tērauda pakāpieniem, kas nav ērti dejotājiem puantēs, pakāpie-
ni pirms dejotāju uznākšanas tiek segti ar vienlaidus materiālu. 
Skatuves aizkariem, kas sastāv no divām daļām, izmantots 
plāns, necaurspīdīgs audums, kas neabsorbē skaņu. Tiem ir 
automatizētā vadāmā mehāniskā sistēma ar visu nepieciešamo 
– stangām, stiprinājumiem, elektromotoru un vadības pulti.

Skatītāju ērtībām

Vislielākās pārmaiņas piedzīvojusi skatītāju zona. Zāles kopējā pla-
tība ir 468 m2. No trijām pusēm tā savienota ar skolas vestibiliem. 
Galvenā ieeja zālē no galvenā vestibila atdalīta ar starpsienu, kur 
plūsma tiek nodalīta uz divām pusēm. Izveidotajā koridorā ir pa-
kāpieni uz skatītāju vietu paaugstinājumu. Pirms projektēšanas 
sākšanas veiktais tehniskā stāvokļa apsekojums liecināja, ka ve-
cās nesošās konstrukcijas ir apmierinošā stāvoklī un pieļaujama 
neliela slodzes palielināšana. Galvenās nesošās konstrukcijas 
ir zāles gala sienas, kur balstīts jumta pārsegums. Jauna nesoša 

starpsiena izveidota aiz skatītāju sēdvietām, tā vienlaikus ir arī 
otrā stāva balkona un tehnisko telpu nesošā konstrukcija.
Skatītāju sēdvietu izvietošanai izveidota jauna nesoša konstrukci-
ja – šī daļa ir paaugstināta pakāpju veidā. Konstrukcija veidota no 
monolītā dzelzsbetona, karkass – no monolītā dzelzsbetona sienām, 
vidū tērauda kolonnām un sijām, pārsegums ir no monolītās dzelzs 
betona plātnes. Zem tribīnes sienām un kolonnām izveidoti lentveida 
pamati. Kopumā ierīkotas vienpadsmit skatītāju rindas, kur paredzē-
tas aptuveni 320 sēdvietas. Piektās rindas vidū atrodas vieta skaņas 
režisoram ar nepieciešamajiem kabeļu pieslēgumiem, kura izveidota, 
izņemot dažus centrālos skatītāju krēslus un izvietojot platformu.

Ventilācija

Otrajā stāvā, līdzās skaņas un gaismas režijas telpai, ierīkotas 
jaunas tehniskās telpas, kur ir uzstādīta ventilācijas iekārta ar gaisa 
rekuperāciju. Gaisa ieņemšana projektēta no ēkas fasādes, izmešana 
– virs jumta, savukārt gaisa nosūkšana no zāles projektēta no telpas 
augšējās zonas. Tā kā sēdekļi novietoti virs betonēta amfiteātra, 
kura apakšējā zona izmantota kā gaisa sadales kamera, tad gaisa 
pieplūde zālē notiek caur grīdas difuzoriem, kas novietoti zem 
sēdekļiem – katrā pakāpienu rindā izveidoti atvērumi 250 mm 
diametrā ventilācijas gaisa padevei. Gaiss tiek padots caur gaisa 
sadales kameru zem amfiteātra. Šāds tehniskais risinājums ļauj 
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zila ir skatuves akustiskā siena un arī aizkari. Apdarē lielākoties 
lietoti vietējie materiāli, tostarp plaši izmantoti ģipškartona plākšņu 
materiāli. Zālē un kāpnēs ieklātais masīvkoka parkets ievests no 
Austrijas, dabīgais linolejs – no Nīderlandes. Akustiski testētos, pēc 
individuāla projekta izstrādātos krēslu izgatavoja tepat Latvijā.

Komforts

Saskaņā ar būvprojekta risinājumiem tika nomainīti radiatori skatu-
ves zonā un izbūvēti jaunie radiatori gar amfiteātra sienām. Radiatori 
ir paslēpti aiz dekoratīviem koka dēlīšu paneļiem. Zālei ir projektēta 
freona dzesēšanas sistēma, kas sastāv no ārējā bloka, freona plūsmas 
sadales sistēmas un gaisa apstrādes iekārtas pieslēguma mezgla. 
Freona sistēmas ārējā daļa novietota uz ēkas fasādes, bet freona cau-
ruļvadi ir rūpnieciski izolēti. Tāpat pārbūves laikā tika modernizē-
tas apkures, ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas, projekts 
neskāra ēkas ārējās, norobežojošās konstrukcijas.

Vides pieejamība

Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir nodrošināta pa 
durvīm pirmā stāvā līmenī, tās aprīkotas ar krītošiem sliekšņiem, 
tādējādi grīda ir līdzena. Durvju ailas telpās ir paplašinātas, lai 
nodrošinātu ērtu iekļūšanu zālē. Apmeklētājiem pieejamās telpās 

durvju brīvais atvērums ir lielāks par 900 mm. Ieeja zālē aprīkota 
ar labi uztveramām – kontrastējošām un izgaismotām – zīmēm 
un norādēm 30 cm izmērā atbilstoši likuma vadlīnijām par vides 
pieejamību. Visas tehniskās iekārtas un telpu aprīkojums izvietots 
ārpus galvenajiem pārvietošanās ceļiem. Telpu plānojums ir 
saprotams, lai tajā būtu viegli orientēties cilvēkiem ar redzes 
traucējumiem. Zāles grīda skatuves zonā ir līdzena, un cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem paredzēta pirmā rinda, kopā 15 vietas. 
Zāles otrā stāva telpas nav paredzētas apmeklētājiem, tāpēc tur 
palīglīdzekļi nav ierīkoti.

Akustika

Pamatojoties uz telpas akustiskajiem mērījumiem un pasūtītāja 
darba uzdevumu – jaunas multifunkcionālas zāles izveidi −, tika 
izstrādāta koncertzāles pārbūves projekta atsevišķa akustikas 
sadaļa, un akustiskajiem aprēķiniem tika izveidots koncertzāles 
akustiskais modelis. Koncertzālē augstvērtīgu rezultātu sasnieg-
šanai lietoti vairāki akustiskie risinājumi. Sānu akustiskie difuzori 
izvietoti gar zāles sienām skatītāju pusē un skatuves aizmugurē, 
skaņu atstarotāji atrodas skatuves zonā un griestos, membrānas 
slāpētāji – gar skatuves sienām, atstarotāji – zāles aizmugurējā 
sienā, absorbenti – aizskatuves daļā. Īpaši nozīmīgi ir skatuves 
reflektori. Lai uzlabotu zāles skanējumu un mūziķi varētu 

samazināt ventilācijas sistēmas darbības trokšņus, kā arī nodrošina 
vienmērīgu gaisa padevi tieši skatītāju zonā. Pieplūdes un nosūkša-
nas gaisa vadi izolēti no iekšpuses ar trokšņu slāpējošo vati.

Apgaismojums

Dienas apgaismojums zālē nav paredzēts, ir tikai mākslīgais, kurš 
savukārt – gan vispārīgais, gan specializētais − tiek vadīts ar īpašu 
iekārtu, ļaujot ieprogrammēt vairākus apgaismojuma scenārijus. 
Gaismas sistēmām un skatuves apgaismojumam ir paredzētas 
kopnes zem griestiem. Trīs skatuves kopnes var tikt nolaistas, lai 
piestiprinātu gaismas vai nomainītu konfigurāciju, bet ceturtā kopne 
skatītāju zonā virs pirmās rindas ir cieši piestiprināta, piekļuve tai 
tiek nodrošināta pa kāpnēm. Zālē redzams tikai viens iekšējais logs 
– starp zāli un skaņu un gaismas režijas telpu. Vēsturiskie zāles logi, 
kas rotāti ar vitrāžām, ir saglabāti, bet nosegti ar akustiskajiem pane-
ļiem. Tagad vitrāžas aplūkojamas tikai no ārpuses – ēkas fasādē.

Interjers

Zāles interjerā dominē gaišie toņi – gan skatītāju krēslu audu-
mam izvēlētais gaiši zilais, gan sienu apdares paneļiem izman-
totais dabīgā koka finierējums, kas, izkārtots atbilstoši akustis-
kajai programmai, rada dekoratīvu sienu virsmas efektu. Tumši 

Ieva Sarja,  
Emīla Dārziņa 
mūzikas skolas 
direktores 
vietniece:

− Jaunā zāle ir lieliska, 
te ir ļoti laba akustika. 
Esmu šajā mūzikas 
skolā mācījusies un 
varu salīdzināt ar tās 
iepriekšējo izskatu 

un kvalitātēm. Esmu ļoti priecīga par to, cik zāle ir gaiša, 
patīkama un ar izcilu akustiku. Šobrīd tā ir pat pārslogo-
ta, tik blīvs ir mēģinājumu grafiks, jo te mēģina arī Rīgas 
Baleta skolas audzēkņi. Taču tas māca skolas savā starpā 
sadarboties. Mums vajadzētu katrai skolai savu zāli. 
Būtiski, ka jaunā koncertzāle ir piemērota arī mūzikas 
ierakstu veikšanai.
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Projekta pasūtītāji un 
autori, saņemot Latvijas 
Būvniecības Gada balvas 

2021 diplomu par 3. vietu 
nominācijā Pārbūve.

Krišjānis Šusts, Glastik vadītājs:

− Glastik ražotnē galvenokārt top individuāli risinājumi akustis-
kajiem telpu apdares materiāliem, kuru projektu izstrāde veikta 
sadarbībā ar akustikas speciālistiem un īstenota saskaņā gan ar 
aprēķiniem, gan dizainera izstrādāto interjeru. Emīla Dārziņa vārdā 
nosauktās zāles pārbūves projektā tika iekļauta virkne akustisko 
produktu ar dažādiem tehniskajiem parametriem. Daļa sienu 
un griestu apdares plātņu ir ar skaņu absorbējošām īpašībām, 
daļa – ar skaņu atstarojošām. Plātnes telpā savietotas saskaņā ar 
akustiskā projekta un dizainera norādēm. Muzikālo priekšnesumu 
sniedzējiem ir būtiski, lai skaņa pareizi izkliedētos un vienlaikus 
sasniegtu arī jebkuru vietu skatītāju zālē. Arī pēdējās rindas klau-
sītājiem jāsaņem identiska skaņas kvalitāte – tāda pati kā pirmajā 
rindā sēdošajiem. Nevienā zāles daļā nedrīkst būt izjūtama pat 
niecīga skaņas kvalitātes atšķirība vai atbalss.
Akustisko produktu sērijas mūsu ražotnē top, orientējoties uz ilgt-
spējas konceptu, kas ietver pēc iespējas saudzīgāku un produktīvā-
ku materiālu izmantojumu. Saskaņā ar šo konceptu masīvkoks tiek 
izmantots maz, akustiskie paneļi lielākoties top no finierētām MDF, 
ģipša vai saplākšņa plātnēm. Pamatā izmantoti Latvijā iegūti izej-
materiāli. Produktu prototipi tiek testēti akustiskajā laboratorijā  
un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā.
Akustiskie produkti Glastik ražotnē top kopš 2007. gada, šogad 
tiek svinēta 15 gadu jubileja. Lielāko daļu produktu eksportē, taču 
Latvijas projektu īpatsvars tiek audzēts ar katru gadu lielāks. Līdz 
ar Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas zāli kā viens no pēdējā laika 
nozīmīgākajiem projektiem jāmin Kokaru zāles akustiskie risināju-
mi Mežaparka Dziesmu svētku estrādē.
Glastik ir vienīgā ražotne Latvijā, kas specializējusies akustisko 
telpu apdares plātņu izgatavošanā saskaņā ar individuāliem,  
profesionāliem risinājumiem.

GLASTIK 

AKUSTISKIE  

PRODUKTI

dzirdēt sevi un pārējos izpildītājus, virs skatuves izveidoti re-
flektori, kas novirza skaņu atpakaļ uz skatuvi. Turklāt reflek-
toru darbība ir arī izkliedējoša, lai neveidotos nepatīkamas 
atbalsis un tā sauktais flutter efekts. Visi akustiskie elementi 
tika individuāli projektēti un izgatavoti tieši šīs zāles vajadzībām. 
Inovatīvs akustiskais risinājums skatuves zonā ir lieli rotējošie 
skaņas atstarotāji, kas ļauj pielāgot zāli dažādiem priekšnesu-
miem. Tie ir kulises māksliniekiem, kā arī dod iespēju koncerta 
laikā novirzīt skaņu vēlamajā virzienā. Unikāls izstrādājums, kas 
tiek lietots skatuves zonā, ir membrānas zemo frekvenču slāpētāji. 
Visi akustiskie materiāli galvenokārt izgatavoti no saplākšņa un 
koka. Kā skaņas izolācijas materiāls izmantota akustiskā akmens-
vate, Glastik perforēto plātņu materiāli un citi materiāli.
Lieliskā akustika Emīla Dārziņa vārdā nosaukto koncertzāli ar 
jauno Steinway & Sons koncertflīģeli ir pārvērtusi par izcilu mū-
zikas un dejas baudīšanas vietu, kas ļaus sekot līdzi jaunu talantu 
tapšanas ceļam un pieredzēt izcilu virtuozu uzstāšanos.
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Maciej Zien 
Viens no radošākajiem un produktīvākajiem Polijas dizai-
neriem ar plašu prasmju loku – ekskluzīvu interjeru dizaina 
izstrāde, modelēšana un augstvērtīga dizaina flīžu kolekciju 
radīšana. Ja jāraksturo dizainera iecienītais trends, tad tas 
neapšaubāmi ir glamūrs, elegance un augsta radošuma klase. 
Maciej Zien ir ieguvis tādas prestižas godalgas kā Belvedere 
International Achievement Award, Złota Nitka (Золотая 
нить) un Złoty Wieszak (Золотая вешалка). Zīmolam 
Tubadzin Maciej Zien izveidojis iedvesmojošas un ekskluzīvas 
kolekcijas, ar kurām iespējams īstenot vizuāli pārdrošus, tajā 
pašā laikā elegantus projektus. Unikālās flīžu kolekcijas paver 
jaunu, neatkārtojamu pasauli.

Tubądzin Airflow  
System (TAS)
TAS – jauns risinājumu formāts, kas paredzēts energoefektīvu 
ventilējamo fasāžu izbūvei, atbalstot to arhitektu un būvnieku cen-
tienus, kuri orientējas un ciena izsmalcinātas detaļas, ilgtspējību un 
materiālu funkcionalitāti. Iespējami visdažādākie estētiskie un stila 
risinājumi. Pateicoties ventilējamās fasādes sistēmas funkcionalitātei 
un iespējai to savietot ar dažādām logu sistēmām, keramikas granīta 
apdare ir ideāli piemērota un izmantojama ēku fasādēs. Flīžu sastāvs 
un struktūra padara tās noturīgas pret mitrumu, atgrūž netīrumus, 
labi panes ekstrēmu āra temperatūru un tās izmaiņas. Vēl viens nozī-
mīgs parametrs – šai sistēmai piemīt skaņas izolācijas funkcija, radot 
telpās akustisko komfortu.
Kopskaitā Airflow ir 4 stiprinājumu sistēmas.
• Montāža ar redzamiem stiprinājumiem.
• Montāža ar neredzamiem stiprinājumiem, ar dībeļiem.
• Montāža uz karkasa.
• Pielīmēšana pie sagatavotas virsmas.

Starptautiskais  
konkurss 
Tubadzin  
Design Awards 
norisinās jau 4. gadu, aicinot piedalīties 
arhitektus, dizainerus un studentus un 
iesniegt konkursam darbus ar Tubadzin 
flīžu kolekciju apdares risinājumiem. 
Godalgoto vietu ieguvējus gaida naudas 
balvas. Tubadzin kolekciju radītāji uzska-
ta, ka arhitektu un dizaineru uzdevums ir 
mainīt ikdienas dzīvi un tādējādi pasauli 
padarīt labāku. Informācija par konkursu 
tubadzin.pl. 

https://www.tubadzin.pl

Grupa Tubadzin 
ir zīmols, kuru derētu iegaumēt, ja tiek plānoti apdares darbi 
iekštelpās vai fasādē un ir ambīcijas attiecībā pret dizainu, kvalitāti, 
noturību ekspluatācijas laikā, ekoloģiju un inovācijām risinājumos, 
kā arī tiek meklēti starptautiski ražošanas līderi. Tubadzin zīmols 
jau vairāk nekā 35 gadus nosaka valdošo tendenci dizaina jomā, bet 
klientu atzīto augsto kvalitāti nodrošina modernu ražošanas tehno-
loģiju izmantojums.
Tubadzin flīžu kolekciju cenas nešokēs, un tam pamatojums mek-
lējams izcelsmes valstī Polijā. Jāuzsver, ka flīzes tiek izgatavotas no 
vietējā māla ar advancētām iekārtām, kas ir analogas tām, ko izman-
to flīžu ražošanā Itālijā. Ģeopolitisko izmaiņu dēļ Eiropas flīžu tirgus 
lielā daļā valstu ir sašūpojies, meklējot jaunus izejvielu piegādes tir-
gus. Polijai tas nav jādara, jo māls ir viens no valsts dabas resursiem, 
tā piegādes izmaksas nav lielas, līdz ar to rodot iespēju piedāvāt 
pircējiem patīkamu cenu kvalitatīvām flīzēm. Flīžu dizaina izveides 
krāsvielas ir ekoloģiskas, tās nav kaitīgas ne videi, ne cilvēkiem.
Tubadzin flīžu kvalitāte ir nevainojama. Modernā rūpnīca tika 
atvērta 2016. gadā, kļūstot par pionieri lielizmēra flīžu ražošanā ar 
maksimālajiem gabarītiem 120x240 cm, un tas kļuvis par pēdējo 
gadu dizaina trendu.
Latvijā Tubadzin vairāk nekā 100 dažādu flīžu stendus meklējiet 
apdares materiālu veikalā Estēts, K. Ulmaņa gatvē 2, Rīgā, un kombi-
nējiet ar citiem veikalā pieejamiem kvalitatīvajiem dizaina apdares 
materiāliem.

Zīmola Tubadzin  
flīžu iedalījums
Lai klientiem būtu vieglāk orientēties plašajā flīžu klāstā, tās tiek ie-
dalītas vairākās grupās pēc dažādām pazīmēm. Var sākt ar konkrētu 
parametru izvēli un tad pārlūkot, kas šajā grupā pieejams, taču tikpat 
labi iespējams kā atklājējam doties meklējumos un raudzīties, kas 
iekrīt acīs.

1. Tipoloģija un izmēri
Lielformāta 120x240 cm, 33x90 cm, 30x75 cm, 30x60 cm, ar koka faktūru, 
metāliskas, gaišas un spožas, apvienotas 84 kolekcijās. Lielformātā ietērpta 
elegance un harmonija, kas liek no cita skatu punkta paraudzīties uz akmens 
faktūras izteiksmību. Nepārprotami rodas asociācijas ar Austrālijas pievilcīgajām 
dabiskajām pludmalēm.

2. Faktūru veidi
Akmens faktūra, koka faktūra, betona faktūra, strukturāla faktūra, auduma 
faktūra, monohroma faktūra un tonis, metāliska faktūra, stikla faktūra, grafiska 
mozaīka – kopumā ir 1123 dažādi produkti.

3. Dizaina stili
Dabas faktūras, Skandināvu minimālisms, Boho, Vidusjūras, Klasiskais, Glamūrs, 
Industriālā estētika, Vintāža, Art Deko. Vairākās kolekcijās flīzes izceļ marmora 
smalko raksturu un aksesuāru zeltījumu, aizvedot ilūziju ceļojumā uz bezbēdīgo 
Parīzes gaisotni, kurā sastopams gan izsmalcināts stils, gan iedvesmojoša arhi-
tektūra. Citās kolekcijās flīžu raksts slēpj vieglumu, patiesumu un radošo brīvību. 
Kopā ar šo kolekciju telpā ienāk gleznieciskas impresijas, savijot etniskos motī-
vus ar zemes mierīgo toņu paleti. Viena no kolekcijas dominantēm ir arī melno 
un balto toņu kontrasti. Īpašas uzmanības vērta ir keramikas granīta mozaīka.

Augstvērtīga 
dizaina  
un izmaksu 
balanss



SALAUZTAJĀ UN 

PAMESTAJĀ ŠARMU 

VAR ATRAST TIKAI 

MIERA APSTĀKĻOS UN 

CAUR MĀKSLU. 

TĀPĒC VAIROSIM 

SATICĪBU, PACELSIM 

VIENS OTRU CAUR 

LABO UN SKAISTO, 

DALĪSIMIES POZITĪVAJĀ 

ENERĢIJĀ!

Stils Gunita Jansone,  
foto Aleksandrs Kendrkovs



AGRITA LŪSE 
Foto Ruukki arhīvs

BOTANIA –  

IZGLĪTĪBA  

PAR AUGIEM

B
otania tulkojums no latīņu valodas ir augu valstība.  
Un tādu nosaukumu ir saņēmis jaunais izglītības 
centrs Nacionālajā botāniskajā dārzā (NBD). Mūsu 
valsts botāniskais dārzs Salaspilī tiek kopts daudzu gadu 
desmitu garumā un piesaistījis tūkstošiem ieinteresētu 

apmeklētāju. Paplašinoties eko tendencei un vēlmei izzināt augu 
dzīvi, NBD atbilde pieprasījumam bija ideja par izglītības centra 
radīšanu, kura uzdevums būs kalpot par platformu profesionā-
liem skaidrojumiem, stāstījumiem, atraktīvai augu dzīves iepazī-
šana un iespējai saņemt speciālistu padomus.

Gunita Ķiesnere, NBD projektu vadītāja, arhitekte:
− Botania ekspozīcijas pamatuzdevums ir pastāstīt dažādām 
auditorijām visu par augu dzīvi – sākot no saknēm un beidzot ar 
augļiem un sēklām. Izejot cauri ēkai un aplūkojot stāstu soli pa 
solim, interesentiem atklāsies daudz jauna par augu dzīvi. Turklāt 
tiek iegūtas padziļinātas zināšanas – Botania būs sarunas par 
augiem, kas, iespējams, dažu no skolēniem vedinās pievērsties 
botānikai un ļaus pamatīgi ieskatīties augu valstībā.
Kad tapa Botania projekts, mūsu vēlme bija radīt ēku divu 
stāvu augstumā, ekspozīcijā apkopojot vairāk nekā 100 
dažādas tēmas, papildus vēlējāmies mācību telpas tālākiz-
glītībai un meistarklasēm, lai apgūtu dažādas iemaņas, sākot 
no vienkāršām, piemēram, balkonu puķu stādīšana, līdz 

profesionālām prasmēm, piemēram, dārza rožu apgriešana. 
Ikdienā NBD eksperti bieži sastopas ar lūgumiem pēc padoma, 
cilvēkiem arvien vairāk interesē augi, un viņi vēlas tos ienest 
savā dzīves telpā un teritorijā, turklāt to izdarīt gudri. Botania 
būs interesentu un ekspertu tikšanās vieta – adrese nr. 1, ja 
nepieciešama papildu kompetence.
Divu stāvu ēkai piekļaujas 330 m2 plaša siltumnīca, mini 
oranžērija, kurā arī būs iespēja darboties grupās vai indivi-
duāli, apgūstot, piemēram, sukulentu pārstādīšanu vai citas 
iemaņas. Vienlaikus siltumnīca ir lielās oranžērijas paplašinā-
jums, kurā notiks augu kolekcijas atjaunošana un papildināšana.
Botania ekspozīcija lielā mērā ir interaktīva, jo tā nebeidzas ar 
vienkāršu apskati, bet gan mudina doties dārzā un izmantot 
augu atpazīšanu praksē. Un otrādi. Dārzā redzamās atsauces pie 
augiem ieinteresēs apmeklētājus doties uz Botania ekspozīciju, 
lai uzzinātu plašāku informāciju.
Ēkai ir sava leģenda un stāsts par cieši tuvumā augošo val-
rieksta koku, kas būvniecības laikā tika saudzēts un auklēts 
– kā simbols un laimes amulets. Leģenda vēsta, ka savulaik 
dārza speciālistiem, ceļojot pa Abhāziju un Krievijas dienvidu 
daļu, nejauši līdzi atvedās rieksts, kas kaut kur izkritis, bet pelīte 
to izvilkusi un atstājusi starp akmeņiem. Izturīgais valrieksts 
izdzinis saknes un lapotni, gadu gaitā pieņēmies spēkā un tagad 
ir Botania centrālais objekts.

Pieminot ēkas siluetu un fasādi, kā jau valsts iestādei, bija 
jāprot zemākās cenas iepirkuma apstākļos tomēr risināt 
arī estētikas jautājumus, jo vienkārša sendvičpaneļu ēka lielā 
mērā draudēja atgādināt dārzā iesēdinātu lielveikalu. Fasādes 
estētika tika radīta, izmantojot sendvičpaneļus ar māksliniecis-
ku perforējumu, kur saskatāmi valrieksta koka lapu un augļu 
siluetveida zīmējumi. Nakts stundās perforējums ir izgaismots, 
bet vakara stundās saules radītās gaismēnas fasādei piešķir 
atraktīvu dimensiju.

Botania projekta struktūra

Botāniskā dārza teritorijas centrā atradās veca administratīvā 
ēka, nestrādājoša katlumāja ar palīgtelpām, vecā oranžērija/
siltumnīca. Atbilstoši esošo ēku tehniskajam stāvoklim, projek-
tēšanas uzdevumā paredzētajai telpu programmai, apjomam un 
darba uzdevumam projektēšanas gaitā secināts, ka esošo ēku 
konstrukciju saglabāšana, kā bija paredzēts sākotnējā pasūtītāja 
iecerē, nav tehniski ekonomiski pamatota.
VIC ir trīs galvenās funkcijas, no kurām prioritārā ir vides 
izglītības ekspozīcijas telpu grupa (lielās ekspozīcijas zāles 
divos stāvos, ekspozīciju halles, mācību telpas ar izglītojo-
šo funkciju), administratīvā, tehnisko un palīgtelpu daļa, 
(nodrošinās izglītības realizācijas un atbalsta funkciju, ēkas 

Būvkonstrukcijas un drošības risinājumi

Telpu funkcionālās daļas atdalītas ar ugunsdrošo sienu.
Lielo ekspozīciju zāļu daļa – vertikālās konstrukcijas: dzelzsbetona 
konstrukcijas (kolonnas, sienas), vieglbetona mūris.
Pamati – monolītais dzelzsbetons. Stabveida pamati, lentveida 
pamati.
Starpstāvu pārsegums – dzelzsbetons.
Jumts – savietotas konstrukcijas jumts (dzelzsbetona plātne 
slīpumā, siltumizolācija, jumta segums).
Ārsienas – Ruukki Energy sendvičpaneļi ar perforētu Ruukki 
Liberta Elegant 550 kasešu apšuvumu un LED fona izgaismojumu.
Starpsienas – vieglbetons (apmests, krāsots).
Grīdas – slīpēts, pulēts betons, kāpņu telpā flīzes.
Griesti – atklātas, krāsotas nesošās betona konstrukcijas.
Būvkonstrukciju aprēķina slodze ekspozīcijas telpām – 800 kg/m2.
Būvkonstrukciju sadaļas konstruktīvie risinājumi izstrādāti, 
ievērojot būvlaukuma pamatnes (grunts) fizikāli mehāniskās 
īpašības.

Vides izglītības un informācijas centra 
ēkas pārbūves būvdarbu veikšana un 
ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtojuma 
ierīkošana Nacionālajā botāniskajā dārzā, 
Miera iela 1, Salaspils.  
Pasūtītājs Nacionālais botāniskais dārzs (NBD), 
projekta vadītāja arhitekte Gunita Ķiesnere. 
Projekts EkoArh, Anita Apšāne, Reinis Rullis. 
Būvnieks Ekoteh Būve. Būvuzraudzība 
Latvijas Būvuzraugs. Apakšuzņēmējs VIDES 
TEHNIKA. Zīmols Ruukki Emotion fasādes 
sistēma. TN International PVC jumta materiāls. 
Interjera un Botania ekspozīcijas dizains: Wing 
Space, BrandEleven arhitekte Guna Akona, 
grafiskais dizains Elvijs Pūce, Ieva Andersone, 
interjera dizains Liāna Labada, Ieva Pastare. 
Dekoratīvās fasādes dizains SIA Wing Space, 
Ieva Andersone.

Botania fasādē izmantota Ruukki 
fasādes sistēma Ruukki® Emotion, 

kuras funkcionālās un estētiskās 
iespējas ļauj radoši izpausties ēkas 

vizuālā tēla izveidē. Botania zīmējums 
veidots kā valrieksta koka lapu 

un gatavo riekstu čaumalu silueti. 
Ruukki® Emotion – tas sniedz 

iespēju radīt jebkuras mākslinieciskās 
sarežģītības zīmējumu ar perforētu 

fasādes elementu palīdzību. Saskaņā ar 
pasūtītāja skicēm perforējuma raksts 
tiek izveidots rūpnieciski, zīmējumu 

veidošanā izmantojami dažādas formas 
un lieluma perforācijas veidi – mazāki, 

lielāki, ovāli, apaļi utt. Izgaismotie, 
perforētie zīmējumi īpašu noskaņu 

iegūst nakts stundās, bet dienas laikā 
perforācija rada dažādas gaismēnas. 

Ruukki® Emotion – jauna un inovatīva 
iespēja izbūvēt ēkai energoefektīvas 

norobežojošās konstrukcijas, vienlaikus 
radot platformu mākslinieciskajai 

izteiksmībai.
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funkcionēšanu) un siltumnīcas daļa (augu audzēšana praktiskās 
izglītības vajadzībām), skaidro arhitekte Anita Apšāne.
Veidojot jauno apjomu, gabarītu un novietnes parametrus galve-
nokārt noteica esošo ēku novietojums, projektēšanas uzdevumā 
noteiktais projektējamais apjoms, kā arī koki, kas aug ēku tuvumā. 
Lai pēc iespējas saglabātu augstvērtīgos kokus, ēkas apjoms atvirzīts 
no lielāko zaru vainagiem. Pirms ieejas ēkā izveidots labiekārtots 
laukums lielāku grupu pulcēšanās vietai, kā arī atpūtas un pasākumu 
funkcijai. Ēkas apkalpošana notiks no aizmugures pagalma pa esoša-
jiem piebraucamajiem ceļiem.

Funkcija un telpu plānojums
Galvenās funkcijas – vides izglītības – nodrošināšanai paredzētā 
ekspozīciju zāle tika plānota kā liela un plaša ekspozīcijas telpa, 
kurā iespējams izvietot stendus, ekspozīcijas objektus, informāciju 
tehnoloģiju un interaktīvus objektus. Ieejas daļu ēkā veido plaša 
halle ar apmeklētāju palīgfunkcijām – garderobi un sanitārtehnis-
kajām telpām. Plašā halle plānota kā ekspozīcijas ievadtelpa, 
kurā iespējami tematiskie pasākumi. No ieejas rietumu virzienā 
projektēta vides izglītības informācijas–ekspozīcijas zāle divos 
stāvos. Ēkas vidusdaļā izvietota administratīvā un izglītības daļa, 
tehniskās un palīgtelpas vienā stāvā. No centrālās daļas pa gaiteni ir 
ieeja siltumnīcā, kura tiek izmantota audzēšanas, zinātniskās pētnie-
cības un izglītības vajadzībām.

Vides izglītības centra apjoma arhitektoniskie risinājumi 
veidoti, pamatojoties uz ēkas funkcionālo shēmu, ievērtē-
jot nepieciešamo augsto energoefektivitātes līmeni, telpu 
izmantošanas funkciju, objekta novietojumu dabā, kā arī 
ievērojot botāniskā dārza apstādījumu aizsardzības prasības 
(attālums no esošajiem kokiem atbilstoši botāniskā dārza 
speciālista norādījumiem u.tml.). Ieejas daļas apjoms veidots, 
telpas maksimāli nodrošinot ar dabisko apgaismojumu, ciktāl tas 
ir tehniski ekonomiski pamatoti un nav pretrunā ar energoefek-
tivitātes ēkas principiem. Siltumnīcas daļa veidota, strikti 
sekojot siltumnīcu būves tehnoloģijai. Tāpat kā funkcionāli, 
arī vizuāli ēka ir viegli uztverama, atspoguļojot apjomā telpu 
izmantošanas nolūkus, par objekta struktūru stāsta arhitekte 
Anita Apšāne.

Didzis Apšāns, EKOTEH BŪVE valdes loceklis:
− Mēs bijām šī tehnoloģiski sarežģītā objekta būvnieki, kura 
celtniecībā izmantojām jau zināmas un pārbaudītas būvniecības 
tehnoloģijas, toties īpaša vērība bija jāpievērš inženiersistēmu 
izbūvei – te nedrīkstēja kļūdīties, jo augi to nepiedotu.
Katrai ēkai – mācību un siltumnīcai – ir sava unikāla klimata 
sistēma ar iespēju vajadzīgos vēdināšanas, apkures, mitruma 
režīmus iestatīt attālināti. Siltumnīcai tas ir īpaši svarīgi, dienas 
laikā regulējot noēnošanas ekrānus. Siltumnīcu iespējams 

sadalīt 3 telpās ar paceļamām sienām – līdzīga sistēma nekur citur 
Latvijā nav uzstādīta, tā vērtējama kā inovācija. Projektā bija ie-
strādāta prasība nodrošināt augstu energoefektivitātes līmeni ēkā, 
kas arī sasniegts, rūpīgi izbūvējot visus savienojumu mezglus un 
būvelementu iestrādē lietojot blīvlentes, kā arī izmantojot biezāku 
akmensvates siltumizolācijas slāni, nekā ierasts, – sienām PIR 
sendvičpaneļi ar 200 mm slāni, pārsegumos 330 mm. Betonēšanas 
darbi it kā neveiksmīgi iekrita nesezonā, bet savukārt veiksme bija 
tā, ka laika apstākļi mūs tomēr lutināja un varējām strikti ievērot 
visas tehnoloģiskās prasības. Un, protams, valrieksta saudzēšanas 
izvirzīšana pirmajā vietā, lai kādi darbi tika veikti, netika piemirsta 
ne mirkli visā būvniecības procesā.
Mums kā būvniekiem gandarījumu sagādāja apziņa, ka ceļam 
ļoti unikāla satura māju ar izglītojošu funkciju, kas būs publiski 
pieejama daudzām paaudzēm. Nacionālo botānisko dārzu apmeklē 
viesi no visas pasaules, mums savukārt ir svarīga laba reputācija – 
objektus būvējam pēc labākās sirdsapziņas un bez kompromisiem 
ar kvalitāti.
Interesants uzdevums būvniecības laikā bija interaktīvo spēļu 
izveidošana pieguļošajā teritorijā. Piemēram, bruģī iestrādāti augu 
lapu atveidi nerūsējošā tēraudā ar nosaukumiem 4 valodās, viena 
no tām – pareizais auga nosaukums latīņu valodā, kas botāniķiem 
ir starptautisks saziņas līdzeklis. Taču tas nav viss, kas pārsteigs 
apmeklētājus.

ANITA APŠĀNE
EkoArh arhitekte, vadītāja. Daudzu 
sabiedriski nozīmīgu projektu autore. 
BVKB būvinspektore.

DIDZIS APŠĀNS
EKOTEH BŪVE valdes loceklis un 
dibinātājs. Būvobjektu kontā daudzi 
nozīmīgi projekti, moto: kvalitāti 
panākt ar ekoloģisku un tehnoloģisku 
advansētu paņēmienu izmantošanu. 
Mācījies RTU, absolvēta LLU. Pirms 
tam absolvējis RCK.

GUNA AKONA
BrandEleven arhitekte, studējusi 
RTU un Lundas Tehniskajā 
universitātē. 

GUNITA ĶIESNERE
Nacionālajā botāniskā dārza 
stratēģisko projektu vadītāja ar 
arhitektūras (RTU) un MBA (Banku 
Augstskola) izglītību, Vidzemes 
Augstskolas būvniecības studiju 
virziena vadītāja.

ARTIS VĪTIŅŠ
Nacionāla botāniskā dārza direktora 
p.i., Nacionāla botāniskā dārza 
Oranžērijas projekta realizācijas 
vadītājs, ekonomikas un vadības 
studiju absolvents LLU.

Mikroklimata prasības

Mehāniskās ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūša-
nas (rekuperācijas) iekārtām. 2 ventkameras, kurās 
izvieto ventilācijas agregātus. Pie griestiem atklāti 
stiprināmi ventilācijas vadi ar pretkondensāta izolāci-
ju (melnā krāsā). Lielākajās telpu grupās uzstādīti 
CO2 detektori un motorvārsti telpas ventilācijas 
sistēmu vadībai atkarībā no to ekspluatācijas režīma, 
lai novērstu lieku energoresursu patēriņu laikā, kad 
telpas netiek izmantotas.
Vides izglītības centra ieejas daļas apjoms veidots, 
telpas maksimāli nodrošinot ar dabisko apgaismo-
jumu, ciktāl tas ir tehniski ekonomiski pamatoti un 
nav pretrunā ar energoefektivitātes ēkas principiem.

Guna Akona, arhitekte:  
Salaspils Nacionālā botāniskā dārza Vides 

izglītības centram ir izstrādāts zīmols 
«Augu valstība BOTANIA», kura radošā 

iedvesma ir projektēšanas un būvniecības 
laikā saglabātais valrieksts - liels, vairāk 

kā 60 gadus vecs koks ar plašu zaru 
vainagu un ļoti interesantu izcelsmes 
stāstu. Bet lai to uzzinātu būs jādodas 

uz Augu valstību BOTANIA, kura savas 
durvis apmeklētājiem plāno atvērt jau šajā 

rudenī.
Gan interjera, gan izglītojošās ekspozīcijas 

dizains radīts ar domu, lai parādītu, 
cik dabas zinātnes un botānika var būt 

interesantas un aizraujošas jebkurā 
vecumā un ar dažādu priekšzināšanu 

līmeni.

Gunas Akonas  
izstrādāts zīmols   

Foto Gunitas 
Ķiesneres  

arhīvs
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DONAS – 

PAMATĪGUMS UN 

KRĀŠŅUMS 

JOLANTA TOMŠEVICA
Foto Ilzes Kalniņas-Daugas arhīvs

Maizes ceptuves atdzimšana

V
eidojot aprakstus par ēkām, īpaši par senajiem namiem, itin 
bieži nācies saskarties ar to, ka eksistē kāda īpaša mijiedar-
bība starp ēkām un cilvēkiem, kas tās atjauno. Pirms gadiem 
pieciem Ērmaņmuižas īpašnieks, komponists un mūziķis 
Uģis Prauliņš dalījās ar domu, ka māja dzīvo savu dzīvi – 

mums tikai dota iespēja tajā piedalīties. Iepazīstoties ar Donu  
viesu namu un uzrunājot saimnieci Ilzi Kalniņu-Daugu, atklājas, 
ka ēka laikam ilgi gaidījusi savus ĪSTOS saimniekus. Tēlaini 
izsakoties, šķiet, ka ēkas pašas izvēlas cilvēkus, kuri spēs par 
tām LABI rūpēties.
Kad pirms vairākiem gadiem ēkas tagadējie saimnieki Donās ciemo-
jās, viņi sajūsminājās par gruntīgo, pamatīgo akmens celtni pakalna 
galā, ko ieskāva brīnišķīga ainava. Bet pēc diviem gadiem pamanīja 
sludinājumu, ka apbrīnotā māja tiek pārdota. Lēmums – pērkam! − 
tika pieņemts zibenīgi, tās pašas dienas vakarā.
Pamatīgā akmens ēka celta 1895. gadā kā vāgūzis jeb stallis,  
kas ietilpa kopīgā vecsaimniecības ēku ansamblī. No tā vēl sagla-
bājusies saimnieku māja, kas pašreiz pieder kaimiņiem. Sākumā šeit 
saimniekoja Klāvu saime, bet padomju laikā ēku savā īpašumā pār-
ņēma kolhozs. No 1976. gada te ilgus gadus darbojās Blomes maizes 
ceptuve, līdz 1997. gadā ēku iegādājās Lisovsku ģimene.  
Līdz ar jaunajiem saimniekiem nams ieguva arī jaunu nosau-
kumu Donas, jo te joprojām tika cepta maize, un garām ēkai 
aizvijas ceļš ar simbolisku nosaukumu Garoziņas ceļš. Vēlāk, 
2006. gadā, mainoties ēkas īpašniekiem, tajā tika iekārtota lauku 
māja ar viesu uzņemšanu, bet par krāšņu viesu namu Blomes 
maizes ceptuves ēka pārtapa vien pirms pāris gadiem, kad šeit 
sāka saimniekot Daugu ģimene.

Saglabāt vēsturi

Ēkas platība ir 450 m2, tai piegulošā zeme bija nepilns pusotrs ha, 
tagadējie īpašnieki piepirka zemi vēl klāt līdz 3 ha, lai būtu iespē-
jams izveidot patīkamu ainavu, ierīkojot parku. Šobrīd sakoptajā 
teritorijā ir dīķis ar labiekārtotu peldvietu, trīs terases, no kurām 
paveras brīnišķīga ainava, un ceturtā terase ir tieši pie peldvietas.
Staļļa ēkas pirmais stāvs būvēts no masīviem akmeņiem, kas 
mājai piešķir pamatīgumu un senlaicīgu noskaņu. Otrais stāvs 
sākotnēji veidots kā koka konstrukciju apjoms un izmantots par 
siena noliktavu.
Sākumā ēkai bija lubiņu jumts, pēc tam to klāja šīferis. Tagad jumta 
klājums nomainīts ar metāla segumu. Ilze atzīst, ka ar tagadējo 
skatījumu noteikti izvēlētos dakstiņus, bet, māju iegādājot, diemžēl 

Viesu  
nama «Donas» 

saimnieki –  
Ilze Kalniņa-Dauga  

un Andis Dauga.
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bija jārīkojas ātri, jo jumts tecēja. Lai gan namā ierīkota jauna 
apkures sistēma, tā novietojums pakalna galā ir ļoti pateicīgs vēja 
darbam: vienalga, kādi vēji pūta, visi pūta cauri – tā Ilze par ēkas 
sienu sākotnējo stāvokli. Lai ēkai būtu labāka siltumizolācija, 
akmens sienas rūpīgi restaurētas no iekšpuses, un rudens pusē 
tās plānots atjaunot arī no ārpuses.
Ēkai nav saglabājušies vēsturiskie logi un durvis. Tie mainīti gan 
padomju laikā, gan mūsdienās. Šobrīd Donām ir koka pakešu logi, 
jaunas koka iekšdurvis un ārdurvis (2 restaurētas). Tikai vienas 
iekšdurvis ēkas pirmajā stāvā ir vēsturiskas un atjaunotas.
Nams nav pārbūvēts vai pārplānots, tikai savests kārtībā. 
Laika gaitā mājai izveidotas vairākas piebūves, ko jaunie 
saimnieki iekļāvuši ēkas kopējā apjomā. Saglabātas arī visas 
piecas ieejas. Tās ir katrā mājas galā un sānos, vēl viena – 
saimnieciskām vajadzībām. Līdz ar to ēkai var apiet riņķī gan 
no ārpuses, gan no iekšpuses.
Nama pirmajā stāvā iekārtota 73 m2 liela svinību zāle ar krāš-
ņu spoguli un kroņlukturiem. Agrāk te atradās milzīga maizes 
krāsns, kas laika gaitā nav saglabājusies. No tās atlikusi vien 
2 m gara lize, kas tagad grezno virtuves sienu. Savukārt jaunā 
krāsns, kas būvēta 2006. gadā, restaurēta līdz ar tai pieguļošo 
skursteni un atrodas plašajā virtuvē (42 m2), kurā atrodams viss, 
lai atpūtnieki šeit varētu uzsildīt līdzpaņemto ēdienu un ieturēt 
omulīgas maltītes. Līdzās zālei izvietota ērta atpūtas zona, no 
kuras var nokļūt gan uz numuriņiem otrajā stāvā, gan uz āra 
terases. Pirmajā stāvā vēl atrodas foajē, garderobe, kāpņu telpa ar 
restaurētām rokoko mēbelēm melnā krāsā un atsevišķu izeju uz 
otro stāvu, divi sanitārie mezgli, norobežota pirts ar atpūtas zonu 
un dušas telpu. Savukārt otrajā stāvā iekārtots elegants salons 
ar kamīnu, rokoko un art deco stila mēbelēm, kā arī septiņi 
dizaina numuriņi. To nosaukumi aizgūti no Blomes pagasta 
vietvārdiem – Biksēja, Purēnieši, Jeberi, Jānmuiža, Drandi un 
Kaiberis.

Smalkums un iznesība

Donu stilistisko noskaņu saimnieki veidojuši paši. Ilze savulaik 
pabeigusi Konstantīna Bogomolova Stila studiju. Nama saimniece 
stāsta, ka sākotnēji uzreiz bijis skaidrs, ka pamatīgais akmens 
mājas sienās jāpapildina ar metālu interjerā. Ar abiem mate-
riāliem labi draudzējas arī izvēlētie pelēkie apdares toņi. Savukārt 
rokoko, art deco stila mēbeles un aksesuāri piešķir ēkai smal-
kumu, vienlaikus mazinot akmens sienu pamatīgumu un 
smagumu. Visas mēbeles, interjera priekšmeti, gaismas ķermeņi 
un tekstilijas meklētas dažādos ārzemju un pašmāju dizaina lietu 
outletos, tirdziņos un pēc tam atjaunotas vai pat restaurētas. Ilze 
stāsta, ka dažkārt vīrs pat šaubījies, vai viņas izvēlētās mēbeles 
vērts pirkt, bet, kad ieraudzījis tās restaurētas, pārkrāsotas un 
novietotas ēkā konkrētajā vietā, brīnījies, cik labi tās šeit iederas.
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To novērtē arī viesu nama apmeklētāji, kas viesu grāmatā ierak-
stījuši šādus vārdus: šķiet, esam muzejā, kur nekas nav lieks,  
kur katrai lietai ir sava vieta.
Un tā tiešām ir – Ilze stāsta, ka viss iekārtojums rūpīgi izrau-
dzīts, piemeklēts un saskaņots. Šeit nav nejaušu lietu, tikai 
tāpēc, ka kaut kas palicis pāri vai uzdāvināts. Piemēram, 
pirmā stāva melnā istaba suģestē ar piemeklētajām stilīgajām 
melnajām mēbelēm un melnu paklāju, kam ornamentā izmanto-
ti pelēki ziedi.
Apmestās sienas tīšuprāt atstātas ar autentisku nelīdzenu-
mu, tādējādi pasvītrojot senā noskaņu.
− Mēs esam par perfektumu lietās un tīrībā, nevis sienu līni-
jās. Tas ir vecais, kas saglabājies, un mēs to pieņemam tādu, 
kāds tas ir. Mūsu uzdevums – saglabāt pamatīgumu, cienīt 
seno. Lai siena ir kā glezna, bet ēka kā sapucēta princese.
Tomēr, lai greznuma nebūtu par daudz un lai noskaņa telpās 
veidotos viegli izsmalcināta, tās papildinātas arī ar mūsdienu 
mēbelēm un aksesuāriem, gaismas ķermeņiem un paklājiem, 
kas piešķir modernu noti, tajā pašā laikā harmonē ar vēstures 
sniegumu. Domāts par detaļām. Nav sīkumu, visam ir nozīme, 
tāpēc ievērota vienota stilistika, piemēram, gultu, galdu metāla 
balstu formās, vannas istabu aksesuāros, un pat viesu nama 
izkārtne uzmanīgiem vērotājiem liek uztvert namā valdošo 
dizaina stilu.
Virtuves zonā sākumā tika saglabātas jau esošās, brūnganās flī-
zes. Tomēr, lai gan labā kārtībā, tās ne visai labi iekļāvās kopējā 
interjera noskaņā. Tagad tās nomainītas pret pelēkbrūnām 
mozaīkas flīzēm, kas kopā ar divām griestu lampām, ko Ilze 
atradusi kādā Bavārijas krodziņa izsolē, virtuvei piešķir 
Provansas gaisīgo atmosfēru.
Otrajā stāvā sienu apdares ir no koka, kas ir acij un taustei 
patīkams materiāls un uzlabo telpu skaņas izolāciju. Arī šeit 
valda pelēcīgās nokrāsas sienu krāsojumā, vien gaitenī izvēlēts 
dūmakaini violets tonis.

Sirds darbs ar pievienoto vērtību

Vēl viena kvalitāte, kas jāpiemin, stāstot par šo krāšņi iekārtoto 
namu, ir ērtums, ergonomika un perfekcionisms kā pievienotā 
vērtība. Gan telpas kopumā, gan izvēlētās lietas nav tikai 
skaistas, bet arī ērtas. Arī par to saimnieki īpaši domājuši. 
Ilze stāsta, ka katrā no septiņiem numuriņiem viņi paši 
vismaz vienu reizi nakšņojuši, lai saprastu, vai iekārtojums 
ir gana ērts, vai tajos ir viss nepieciešamais, lai justos kom-
fortabli:
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− Jāņem vērā, ka šeit vienlaikus atrodas septiņi dažādi vie-
si – pāri vai ģimenes ar atšķirīgu dzīvesveidu, nevis viena liela 
ģimene. Tāpēc katram numuriņam jābūt ergonomiskam. Un 
tās ir lietas, ko novērtē cilvēki, kam svarīga estētiskā vide, 
komforts un tīrība.
Bet ko novērtē paši saimnieki?
− Mums patīk radīt skaistas lietas, un mūsu radinieki, draugi, 
līdzcilvēki to redz un novērtē mūsu aizrautību. Pirmām kārtām 
gandarījums par vietējo cilvēku atbalstu. Šopavasar veidosim 
kolhoznieku talku, kurā visi cilvēki, kas brīvprātīgi atsaukušies 
palīdzēt, piedalīsies koku stādīšanā un Mīlestības parka veidoša-
nā. Nodēvējām šo par kolhoznieku talku tāpēc, ka vietējie iedzī-
votāji kolhoza laiku atceras ar siltām sajūtām, tas šai apkaimei 
bija ļoti pārticīgs laiks. Savukārt nosaukums Mīlestības parks ir 
atsauce uz to, ka it katram darbam šeit pamatā ir patika un vēlme 
vidi padarīt labāku. Cilvēki ļoti augstu novērtē to darbu, ko šeit 
esam ieguldījuši. Vēlamies, lai apmeklētāji sajūt, ka projekts vei-
dots ar mīlestību, draugu, kolēģu un vietējo iedzīvotāju atbalstu.
Otrkārt, gandarījumu sniedz arī apmeklētāju izteiktā atzinība, 
kad cilvēki atbrauc un saka – izrādās, pie jums ir daudz labāk, 
nekā bijām domājuši vai redzējuši bildēs! To apliecina arī kāds 
ieraksts Donu nama viesu grāmatā, kas vēsta: te valda latviešu 
pamatīgums un izsmalcināts stils, priecē skaista ainava, un 
cilvēki ir savā vietā!
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V
alsts nozīmes arhitektūras piemineklis Smiltenes luterāņu 
baznīca atrodas pašā pilsētas centrā – Baznīcas laukumā.  
Šī ir vienīgā tipiska krusta veidā celtā baznīca Latvijā.  
Tā celta 15. gs., atjaunota 17. gs., bet 1857.−1859. gadā pārbū-
vēta pēc arhitekta Fridriha Vilhelma Hessa projekta,  

un būvniecības darbus veica būvmeistars Mārcis Sārums. 
Pārbūvētās baznīcas iesvētīšana notika 1859. gada 30. oktobrī.  
Tās ietilpība tika paredzēta kopskaitā 1200 cilvēkiem, ieskaitot  
850 sēdvietas.

Baznīcas vēsturiskās vērtības

Baznīca ir apmesta laukakmens mūra celtne ar māla dakstiņu jumtu 
un gotikas stila logiem. Tai ir astoņstūru tornis ar smaili, ko vainago 
kapara lode un apzeltīts gailis. 1890. gadā baznīcā tika ierīkotas 
jaunas ērģeles, ko būvējuši Liepājas meistari Racmanis un Rollers, 
iegādāti lieli kroņlukturi, lūgšanu telpā izbūvētas trīs apkures krās-
nis, lai uzlabotu mikroklimatu un pasargātu ērģeles no bojāšanās. 
Baznīcā atrodas arī divi vērtīgi, valsts aizsargāti interjera priekšme-
ti – Ernsta fon Lipharda altārglezna Kristus augšāmcelšanās (1887), 
ko pēc dažiem gadiem papildinājis Janis Rozentāls (1896), kā arī pēc 
arhitekta Johana Felsko skicēm radītais greznais neogotiskais altāris 
un kancele, ērģeles, ērģeļu prospekts.

Baznīcas pārmaiņas 20. gadsimtā

20. gadsimta 20. un 30. gados baznīcai tika pievilkta elektrība, tika 
elektrificētas esošās lustras, izgatavotas un uzstādītas balkonu 
lustras un izgaismots altāris. Tagadējo baznīcas torņa pulksteni 
Smiltenes draudzei 1940. gadā uzdāvināja toreizējais valsts prezi-
dents Kārlis Ulmanis, par to vēsta piemiņas plāksne baznīcas fasādē. 
Iekštelpu remonts – nomainot bojātos griestu dēļus un  
daļēji sienu apgaismojuma vadus, kā arī pārkrāsojot sienas, veikts 
70. gadu beigās. Savukārt 90. gadu sākumā atjaunots interjera  
krāsojums un izgatavoti iekšlogi bez raksturīgā sīkrūtojuma.

Draudzes locekļu iniciatīva un atbalsts

Intensīvi baznīcas restaurācijas darbi pēc Artūra Lapiņa izstrādātās 
restaurācijas kartes tika sākti 2018. gada augustā, tie tika veiksmīgi 
pabeigti, un baznīca ekspluatācijā tika nodota 2021. gada  
17. martā. Pirms tam, 2015. gadā, tika atjaunots baznīcas pulkste-
nis, bet 2016. gadā veikta altāra gleznas restaurācija. 2018. gadā 
tika nomainīts torņa skārda segums ar Valsts kultūras pieminekļu 
inspekcijas (tagad NKMP) finansējumu. Atjaunošanas iniciators 
bija pati draudze, kuras locekļi nesavtīgi ziedoja līdzekļus baznīcas 
sakopšanai, un īpaši nozīmīga bija draudzes priekšnieces Gitas 
Mūrnieces aktīvā darbošanās un materiālais atbalsts visu  
restaurācijas periodu.

SMILTENES  

BAZNĪCAS 

ATJAUNOŠANA

INĀRA APPENA
Foto BDCC arhivs (A.Kendenkovs)

1. vieta konkursā  
Latvijas Būvniecības 
Gada balva 2021  
nominācijā 
Restaurācija.
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Egils Elksnis,  
būvdarbu un restaurācijas vadītājs,  
Velve-AE:
− Katrs restaurācijas objekts ir citāds, arī tehnoloģijas, kas tajā 
tikušas izmantotas. Katrā objektā mēs gūstam jaunu pieredzi, jo 
dažādas ir bijušas būvniecības metodes un arī amatnieki. Sākot 
darbu pie jauna objekta, iepazīstam tā vēsturi un tikai tad ķeramies 
klāt restaurācijai. Smiltenes baznīca ir interesanta ar sienu trafaretu 

zīmējumiem, kādu nav citās baznīcās. 
Baznīca ir liela un grezna. Nozīmīga 
bija misiņa kroņlukturu restaurācija, 
uz viena no tiem atradām gadaskaitli 
1655 un dāvinātāja Otto Wenzlow 
iegravējumu, veltītu Smiltenes baz-
nīcai, visus kroņlukturus atjaunojām 
pēc vecām tehnoloģijām. Restaurējot 
grīdas, atsedzot tās no vecajiem dēļiem, 
kas bija satrupējuši un tāpēc tika 
demontēti, kreisajā jomā atradām vecos 
pamatus, kas liecina, ka sākotnēji baz-
nīcai nav bijis sānu piebūves, kas tagad 
izbūvēta krusta veidā. Tātad varam 
redzēt, kā senatnē izskatījusies baznīca 
un no kādiem materiāliem  
tā tikusi būvēta.

Roberta Vecuma-Veco 
restaurācijas izcilības  
balva 2021 būvdarbu  
un restaurācijas vadītājam 
Egīlam Elksnim.

Jumta un fasādes restaurācija pirmajā kārtā

Smiltenes baznīcas restaurācijas darbi bija sadalīti divās kār-
tās. 2019. gadā tika pabeigta jumta atjaunošanas pirmā kārta 
un divu lūgšanas telpas krāšņu atjaunošana, kā arī fasādes 
restaurācija. Fasāde baznīcai ir mūrēta no laukakmeņu un 
ķieģeļu mūrējuma kaļķu javā. Fasāde tika attīrīta un pārkrā-
sota, bet rietumu fasādē tika atsegts un attiecīgi eksponēts 
baznīcas ārsienas 16.–18. gadsimta apmetuma fragments. 
Rekonstruējamā jumta konstrukcija saglabājusies  
no 1859. gada. Jumta restaurācijas darbu laikā tika veikta 
nesošās konstrukcijas bojāto detaļu protezēšana, griestu 
satrupējušo dēļu apšuvumu nomaiņa un dakstiņu jumta 
atjaunošanas darbi, kuru laikā vēsturiskie dakstiņi tika 
noņemti un attīrīti no putekļu un sūnu apauguma, nomai-
nīti saplīsušie, kā arī satrupējušo lubiņu pamatne atsevišķās 
vietās. Jumta labošanas darbu laikā tika atrasts īpašs jumta 
kārniņš ar uzrakstu, iespējams, ar Smiltenes novada Kazaiņu 
māju zemnieka − Johann Kaizain 1876. − parakstu.

Iekštelpu atjaunošana restaurācijas otrajā kārtā

Restaurācijas darbu otrā kārta tika sākta 2020. gadā, tā 
paredzēja baznīcas iekštelpu atjaunošanas darbus. Šo divu 
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gadu laikā tika ierīkota ugunsdzēsības signalizācija, veikta 
baznīcas zāles elektroinstalācijas nomaiņa, rekonstruēta 
apkure sakristejas daļā un atjaunota altārtelpas krāsns. Visās 
telpās atjaunoti griesti, satrupēšanas dēļ saglabājot tikai 30% 
vēsturisko dēļu. Griestiem izmantoti priedes koka dēļi, un 
tie divreiz krāsoti ar otu ar lineļļas krāsu pēc arhitekta Artūra 
Lapiņa izstrādātās restaurācijas darbu kartes.

Trafaretie sienu zīmējumi

Lūgšanu zālē tika restaurēti interjera trafaretie sienu zīmējumi, 
atjaunojot to sākotnējo izteiksmīgumu, veicot tikai izbalējušo 
vietu retušu ar krīta−kaļķa krāsu. Dekoratīvie zīmējumi radīti 
1926. gadā, kad Smiltenes krāsotājs Voldemārs Pijole aizstājis 
iepriekšējo iluzoras dzegas krāsojumu ar dekoratīvu nacionālro-
mantisku polihroma krāsojuma joslojumu pēc arhitekta Haralda 
Kundziņa meta. Tajā stilizētas latvju rakstu zīmes apvienotas ar 
Marijas krustu. Krīta−kaļķa krāsa izmantota arī sienu apmetu-
ma krāsošanai, atstājot tām vēsturisko toni.

Interjera koka detaļu atjaunošana

Baznīcēnu koka soli tika attīrīti, pēc nepieciešamības protezē-
ti un krāsoti atbilstoši vecajam, vēsturiskajam krāsojumam. 
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Gita Mūrniece,  
Smiltenes ev. lut. draudzes priekšniece:

− Latvijā ir ļoti daudz 
kultūras vietu – īstu pērļu: 
pilis, muižas, baznīcas −, 
bet ļoti bēdīgā stāvoklī.  
Ja katrs uzņēmējs, beidzot 
aktīvās uzņēmēja gaitas, 
pieķertos kādas sev tuvas 
kultūrvietas sakopšanai, 
tad valsts būtu sakārtota. 
Priecātos ne tikai Latvijas 
iedzīvotāji, bet arī tūristi 
un valsts viesi. Ja nesa-
kopsim savu vēsturisko 
mantojumu, tā būs liela 
apgrēcība pret senčiem. 

Ja viņi varēja uzcelt, mums jābūt atbildīgiem un jāprot uzturēt. 
Draudzes diemžēl nav turīgas, valsts atbalstā tiek piešķirta ļoti 
maza nauda, tāpēc privātais atbalsts ir ļoti būtisks. Tautai nav nā-
kotnes, ja nesaglabā pagātnes mantojumu, ja neciena savu pagāt-
ni. Smiltene man ir ļoti mīļa, dzimta te mīt jau četrus gadsimtus, 
tāpēc Smiltenes baznīcas sakopšanu uzskatīju par savu misiju, 
jo ir lietas, kas jānodod tālāk – nākamajām paaudzēm.

Restaurēti ir arī visi sīkrūtotie logi ar gotisko smailloku, 
protezējot satrupējušās daļas un atjaunojot furnitūru, kā 
arī tiem uzstādītas jaunas skārda palodzes. Baznīcas gal-
venās ieejas ārdurvis tika atjaunotas un krāsotas āderē-
šanas tehnikā. Arī visas iekštelpu durvis tika pārkrāsotas, 
un tām atjaunota furnitūra. Veikta arī pilnīgi satrupējušo 
grīdas dēļu nomaiņa, ieklājot jaunus priedes koka dēļus 
4,5 cm biezumā un 18 cm platumā atbilstoši vēsturiskajam 
dēļu segumam, tas divreiz krāsots ar eļļas krāsu. Grīdas 
nomaiņas laikā tika atrasti senie baznīcas pamati, kas 
apliecina, ka tai sākotnēji bijusi cita konfigurācija.

Atradums uz kroņluktura

Atjaunoti tika arī senie kroņlukturi, to restaurācijas laikā 
tika atklāts vēsturisks kroņlukturis ar interesantu vēstī-
jumu: uz tā ir gravējums, kas apstiprina izgatavošanas 
datumu – 1655. gadu −, kā arī dāvinātāja Otto Wenzlow 
vārds un iegravējums, kas veltīts Smiltenes baznīcai.
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Baznīca atvērta sabiedrībai

Mūsdienīgs stikla durvju risinājums izmantots, lai norobežotu 
uzeju baznīcas tornī, no kura paveras plašs skats uz pilsētu, kā 
arī ierīkota īpaša sarunu telpa, kuras ieejā integrētas durvis no 
vecās mācītāja mājas. Vienā no baznīcas telpām iekārtota arī ne-
liela muzeja ekspozīcija ar senām fotogrāfijām, iespieddarbiem 
un dokumentiem, kas sniedz ieskatu tās vēsturē.

Balta, gaiša un atjaunota Smiltenes baznīca savas draudzes 
locekļiem rada prieka un lepnuma izjūtu, iespējams, tapusi 
jaunā veidolā, tā spēs piesaistīt ne tikai tūristu interesi, bet arī 
jaunus kristīgo vērtību atbalstītājus.
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Ar ēkas tēlu radītas asociācijas ar kuģa siluetu. Nesošie koka 
konstruktīvie elementi ir kā turpinājums apkārtējai videi –  
tie atgādina koka stumbrus, aiz kā slēpjas ar prožektoru 
gaismām izgaismotas lieliskas vēsturiskas laivas. Ēkas apjoms 
lieliski integrēts apkārtējā ainavā un rada pārskatāmību no jeb-
kuras vietas ikvienam apmeklētājam, kas pirms ieejas no Riņķa 
ielas puses jau var pārliecināties, ka ēkā novietotas zvejniecības 
vēstures liecības – laivas. Projektēšanas un būvniecības laikā 
tika saskaņota katras laivas un zvejas rīka atrašanās vieta un 
rasti labākie risinājumi. Piemēram, lielgabarīta eksponātam – 
kuterim Vienība – nojume tika uzbūvēta apkārt.

Koka būvniecības paraugs

Laivu māja ir veidotam kā nojumes tipa ēka bez noslēgtām 
telpām. Daļā laivu mājas jumta ieseguma izbūvēts caurspīdīgs 
jumta iesegums, nodrošinot laivu ekspozīcijai dabīgo izgaismo-
jumu.
Laivu māja ir pēdējo gadu lielākā koka monolītbūve, līmēti 
kokmateriāli šeit nav izmantoti. Projekta īstenošanai lietoti 
ilgtspējīgi vietējas izcelsmes kokmateriāli, izgatavoti no Latvijas 
mežos iegūtas koksnes. Detaļu izgatavošana un salāgošana tika 
veikta ar autoceltni, jo siju dimensijas ir mērogos ievērojamas, 
kā arī tās ir smagas. Konstrukcijas stiprināšanai izmantotie 

AGRITA LŪSE 
BDCC arhīvs (E.Pohevičs)  
un publicitātes foto

I
deja par Laivu māju radās ārzemju ceļojumos, viesojoties 
pieredzes apmaiņā muzejos. Pamatkoncepts – lai Laivu 
mājā visas laivas atrastos vienkopus un būtu ērti pieejamas 
apmeklētāju apskatei.
Šķiet, Latvijā māja vēsturiski autentiskajām laivām ir 

tikai Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā. Kopš 2021. gada 
vietējās kuģniecības vēsture atrodas zem jumta, kas sedz 
divu stāvu pamatīgu koka izbūvi un tur izvietotās 20 laivas, 
pasargājot no laika apstākļu ietekmes. Laivas ir visdažādākās 
– vadāmas ar airiem un motoru, lielākas un mazākas, atliek 
tikai nobrīnīties par zvejnieku drosmi un prasmi koka airu 
laivās doties viltīgajā Baltijas jūrā zvejot un ar to pelnīt iztiku 
ģimenei. Viens no sarežģītākajiem muzeju uzdevumiem visā 
pasaulē ir nodrošināt eksponātiem piemērotus uzglabāšanas 
apstākļus, tas prasa resursus un arī, ejot līdzi laikam, moder-
nizāciju. Muzeja pamatdevīze – priekšmeti jāsaglabā mūžību 
un trīs dienas. Laivu māja ar restaurētajām laivām un zvejas 
rīkiem ir oriģināls un unikāls mūsdienu lielformāta krājuma 
priekšmetu uzglabāšanas un eksponēšanas risinājums. 
Laivu nojumē izvietota Latvijā lielākā restaurēto zvejas laivu 
un rīku kolekcija – 21 laiva un zvejas rīki –, arī ar buriniekiem 
saistītās kuģu detaļas – šverts, burinieka vraka fragmenti −,  
19. gadsimta vidus burinieka masta vidusdaļa, klāja sija, buru-
kuģa stūre, vinča, vienkocis, motorlaivas motors.

Laivu mājas izbūve 
Ventspils Brīvdabas 
muzejā, Riņķa iela 2, 
Ventspils. Pasūtītājs 
Ventspils muzejs. Projekts 
Balts un melns, arhitekte  
Ija Rudzīte. Būvnieks 
Būvfirma INBUV. 
Būvuzraudzība Firma L4.

Atzinība konkursā  
Latvijas Būvniecības 
Gada balva 2021  
nominācijā  
Koka būve.

MĀJA LAIVĀM  

VENTSPILS  

MUZEJĀ
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uzgriežņi vien svēra 2 t, bet visu koka elementu kopgarums ir 
mērāms 6 km. Vēl fakti: būvniecībā izmantotās masīvkoksnes 
apjoms ir 98 m3, tērauda detaļu kopējais svars – 11 t.
Pamati izbūvēti no 94 atsevišķām monolītā betona pēdām, uz 
kurām balstās Laivu mājas kolonnas. Pati ēka veidota no masīv-
koka konstrukciju karkasa, kas veidots no kolonnām, kopnēm, 
pakopnēm, sijām, savienojumos izmantotas tērauda plāksnes ar 
bultskrūvēm, fiksācijai – metāla stinguma saites.
Koka elementi apstrādāti ar īpašu ekoloģisko eļļu, tāpēc nav jābai-
dās, ka konstrukcijām pieskarsies mūžam aktīvie bērni.
Laivu mājas teritorijā ērtai apmeklētāju pieejai izbūvētas jaunas 
taciņas un celiņi, kas ir analogi esošajiem segumu materiāliem – 
grants un betona bruģakmens segumā, veidojot savienojumu ar 
pārējo Piejūras brīvdabas muzeja teritoriju  
un tādējādi integrējot jaunbūvi kopējā teritorijā.

Ceļš cauri Laivu mājai

Laivu mājas sociālā loma īpaši aktualizējās ierobežotās muzeju 
apskates periodā, kad atvērtā telpa, drošā vide ar iespēju ievērot 
distancēšanos, pastaigas kultūrvidē, iepazīstot restaurētos vēstu-
riskos zvejas rīkus, sabiedrībā tika aktīvi izmantota. Celiņiem gan 
zem laivu nojumēm, gan starp laivu nojumēm izbūvēta paaugsti-
nātu laipa ar lokālām paaugstinājuma platformām pilnīgai laivu ap-

skatei no augšas. Pa celiņiem līdz balkonam iespējams pārvieto-
ties arī ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
Ekspozīcija izgaismota ar energoefektīvu lokālo apgaismojumu, 
izvietotas informatīvās plāksnes par objektiem. Novietojot restau-
rētos zvejas rīkus vienkopus un izvietojot izsmeļošas anotācijas, 
tika radīta iespēja iepazīt Ziemeļkurzemes zvejniecības vēsturi 
mūsdienīgā vidē. Tā ir iespēja salīdzināt zvejas laivas, to detaļas 
tuvplānā, izsekot zvejniecības vēsturei piekrastē, sākot ar 19. 
gs. airu laivām un beidzot ar 20. gs. 60. gadu zvejas kuteriem 
un motorlaivām. Līdz šim šāda izmēra, saglabātības pakāpes un 
daudzuma zvejas peldlīdzekļu un ar zvejniecību saistītu objektu 
restaurācija un eksponēšana nav veikta ne Latvijā, ne arī Baltijas 
valstīs.

Muzeja vēsture

Piejūras brīvdabas muzeja izveides mērķis bija parādīt piekrastes 
zvejnieku dzīves vēsturi – lai tās atainojums būtu pilnvērtīgs, to-
reizējais muzeja direktors un dibinātājs Andrejs Šulcs sāk veidot 
laivu kolekciju. 20. gs. 60.−70. gados muzejā nonāk vislielākais 
skaits laivu. Tās tiek apzinātas un vāktas gan Kurzemes piekrastē, 
gan Rīgas jūras līcī, arī Ventspils ostā. Muzeja aktīvajā veidošanās 
posmā Kurzemes piekraste bija PSRS robežzona, kur zvejniecība 
tika mērķtiecīgi iznīcināta, liedzot zvejniekiem piekļuvi jūrai, Jaunā Sedna slēdžu un kontaktligzdu sērija

pieejama lielākajos būvmateriālu veikalos Latvijā.
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LAIVU MĀJA 

SKAITĻOS UN FAKTOS

Ēkas kopējā platība 887 m2. Ēka veidota divos līme-
ņos, augstums 8,35 m, pirmais līmenis (vairāk nekā 
3 m augstumā) caurvijas ar atvēru koka klāja gaiteni, 
lai aplūkotu ekspozīciju, bet otrs līmenis nodrošina 
iespēju piekļūt augstākajām laivām, parādot laivas 
pilnā apjomā.

2021. gadā Laivu māju apskatīja 56 862 interesenti 
(nepilna sezona). 2022. gadā plānotais apmeklētāju 
skaits ir 70 000, bet 2023. gadā saistībā ar jaunās 
Piejūras brīvdabas muzeja ēkas un ekspozīcijas 
atvēršanu apmeklētāju skaits plānots 90 000.

laivas tika konfiscētas vai lēnām sadrupa kāpās. Vēl 2003. gadā 
muzeja krājumā nonāca viena zvejas laiva, bet 2021. gadā Ventspils 
muzejs saņēma dāvinājumu no Ventspils sporta skolas Spars – 20. 
gs. 60. gadu sporta kanoe. Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja 
zvejniecības kolekcijas apjomīgākie eksponāti redzami pilsētvidē –  
tie ir pie Dienvidu mola uz mūžu noenkurotie 20. gs. 80. gadu 
zvejas traleri Grots un Azova.

Publikai interesantākie eksponāti

Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā atrodas līdz šim apjomīgākā 
un daudzveidīgākā laivu un zvejas rīku kolekcija Baltijas valstīs. 
Priekšmetu vēsture ir nepārtraukts izziņas process, un arī līdz 
šim atklātais ir pārsteidzošs. Piemēram, Laivu mājā eksponētā 
t.s. Oskara laiva ir tā pati, kas filmējusies otrajā Viļa Lāča romāna 
Zvejnieka dēls ekranizācijā (1957) – laiva gan atceļojusi no Rīgas 
līča zvejniekciema un domāta lašu zvejai, tomēr tā ir muzeja 
kinozvaigzne. Bet motorlaivas Aira un Fricis, lai arī sākotnēji tika 
būvētas kā zvejas laivas un uz Airas pat tika izmēģināts zvej-
nieku kolhoza Sarkanā bāka pirmais tralis, Otrā pasaules kara 
laikā tika izmantotas bēgļu pārcelšanai no Latvijas uz Zviedriju 
– 1944.−1945. gadā tieši Ventspilī un tās apkārtnē bija vienīgās 
nevardarbīgās Latvijas pretošanās kustības Centrālās padomes 
darbošanās centrs.  

Ap 20. gs. 60. gadiem abas laivas nonāca muzeja krājumā.
Jau muzeja dibinātājam Andrejam Šulcam bija doma par 
vienotu laivu ekspozīciju, kas izvietotos grandiozā ēkā, tomēr 
nekas nav ilglaicīgāks par pagaidu novietnēm. Tādas, pēc Šulca 
ieceres, tapa 20. gs. 60.−70. gados un nodzīvoja līdz pat mūs-
dienām. Sākotnējais projekts bija daudz grandiozāks, taču ir 
noteikti ierobežojumi, kuros jāiekļaujas, un gala variants nu 
ir redzams Piejūras brīvdabas muzejā.  
Lai apmeklētāji varētu pilnvērtīgi aplūkot visas laivas, ēka−
nojume tika veidota divās daļās. Pirmajā daļā izvietotas ma-
zāka izmēra laivas, bet otrajā, kur izbūvēts otrā stāva balkons, 
eksponēti kuteri un lielākas laivas. Lai laivu apskati varētu veikt 
arī bez papildu elektriskā apgaismojuma, jumta konstrukcijā 
atsevišķos posmos iestrādāts caurspīdīgs segums.
Laivas ir muzeja krājums, Latvijas kultūras bagātība un nākamo 
paaudžu mantojums, līdz ar to tās jāsaudzē un jāglabā. Visas 
eksponētās laivas un kuteri ir tikko restaurēti, atjaunots to 
oriģinālais krāsojums vai darvojums. Laivās iekāpt ir aiz-
liegts, jo tādējādi tiek apdraudēta to saglabātība. Izņēmums 
ir kuģis Vienība, kas ir sagatavots šāda veida apskatei, un 
uzkāpšana pa īpašu laipu uz kuģīša klāja noteikti iepriecina 
gan lielos, gan mazos apmeklētājus.

Lūgums pieteikties
agrita.luse@gmail.com, 
gunita.jansone@inbox.lv
Ieeja tikai ar ielūgumiem

ATBALSTA

Ikgadējā konference 
Pilsētu kvartāli – 

dzīvošanai,  
izglītībai  

un darbam  
Baltijas valstīs

Norises laiks –  
2022. gada 9. jūnijs 

plkst. 9.30 – 13.30 
Atgriežamies «dzīvajā» formātā. 

Gaidīsim īpašā vietā – pārbūvētajā 
Emīla Dārziņa mūzikas skolas zālē 

Kalnciema ielā 10 k-2, Rīgā!

Programma*
Kvartāls New Hanza –  
vieta, kur strādāt,  
dzīvot un atpūsties.  
Nākotnes attīstības plāni
Latvijas Universitātes  
kampusa attīstības  
koncepcijas īstenošana
Modernie un renovētie kvartāli 
Lietuvā un Igaunijā
lgtspējīgi lietus ūdens  
risinājumi - lietus ūdens  
un ugunsdzēsības tvertnes
*Precizētu programmu skatiet:  
www.buvniekupadome.lv
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SOLVITA ŪDRE
Ventspils muzeja direktore 
kopš 2017. gada. It visā 
darbojas ar augstu motivāciju, 
apzinīgumu, entuziasmu un 
pozitīvām ambīcijām. Ilgstoši 
strādājusi pašvaldību sektorā, 
atbildot par sabiedriski 
nozīmīgu jautājumu loku.

TOMS TRUBINS
Uzņēmuma Būvfirma INBUV 
vadītājs. Pieredzes klāstā 
ievērojams skaits nozīmīgu 
objektu.
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Ēkas vēsturiskā vērtība

N
eogotikas stila divstāvu mūra ēka ar uzsvērtu trīs-
stāvu centrālā rizalīta izbūvi celta 1875.−1887. gadā 
tūlīt pēc Citadeles nocietinājumu nojaukšanas līdz ar 
Daugavas krastmalas izbūvi pēc arhitekta Nikolaja 
Trusova projekta kā administratīvā ēka – Muitas 

nams. 1958. gadā izstrādāts projekts ēkas pielāgošanai 
Ārzemju jūrnieku kluba vajadzībām, kurš tur darbojās līdz 
20. gs. 80. gadu beigām. Pārbūvējot telpas, tika paredzēta 
koncertzāle, deju, kino telpas, restorāna un biljarda zāle. 
1981. gadā Vanšu tilta būvniecības laikā tika nojaukti vārti 
pret Valdemāra ielu, jo tilta konstrukcija tika novietota ļoti 
tuvu ēkas sānu fasādei. Kopumā ēka ir saglabājusies savā 
sākotnējā apjomā ar izteiksmīgu fasāžu kompozīciju un grez-
nu plastisku fasāžu apdari. Tā kā ēka atrodas līdzās Vanšu 
tiltam un Prezidenta pilij, tā ir labi nolasāma Daugavas labā 
krasta panorāmā.
Šobrīd ēka ir kultūrvēsturiska vērtība un atrodas Rīgas 
pilsētas vēsturiskā centra teritorijā, kas iekļauts UNESCO 
Pasaules kultūras mantojumā. Atrodoties līdzās Vanšu 
tiltam un Prezidenta pilij, greznā 19. gs. neogotikas pērle 
atguvusi sākotnējo spozmi. Nama atjaunošanā veikti 
ieguldījumi teju 900 tūkstoši eiro.

Līdz ar šī nama atjaunošanu sakārtots vēl viens nams Rīgā, 
samazinot VNĪ pārvaldībā esošo degradēto būvju skaitu. Lai 
saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, pirms ēkas atjaunošanas 
darbiem tika veikta rūpīga arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, 
un arī pats projekta realizācijas process risināts ciešā sadarbībā ar 
Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Pēc darbu pabeigšanas 
ēka ir saglabājusies savā sākotnējā apjomā ar izteiksmīgu fasāžu 
kompozīciju un greznu plastisku fasāžu apdari, − atzīmē arhitekts 
Artūrs Lapiņš.

Paveiktie darbi

Lai atjaunotu ēkas estētisko veidolu saudzīgi pret vēsturisko 
vērtību, tika veikta senā kaļķa javas apmetuma, no romānce-
menta veidotu dekoru, dzegu profilējuma, dabīgā akmens, 
konstruktīvo un dekoratīvo dzelzs enkuru un savilču konser-
vācija un restaurācija.

Arhitekts Artūrs Lapiņš stāsta:

− Mūra konstrukciju atjaunošanai un izbūvei izmantots vēsturis-
kajām javām atbilstošs saistvielu maisījums uz hidraulisko kalcija 
kaļķu bāzes ar baltā cementa piedevas sastāvu. Mūra plaisas 
aizpildītas ar injicēšanas metodi, izmantojot plūstošu hidraulisku 

MUITAS 

NAMS RĪGĀ
ZANE EGLĪTE
publicitātes foto

Krišjāņa Valdemāra 1A. 
Pasūtītājs VAS 
Valsts nekustamie 
īpašumi, projektētājs 
Arhitektoniskās izpētes 
grupa, arhitekts Artūrs 
Lapiņš, būvuzņēmējs 
Būvdarbu sistēmas, 
Būvuzraudzība, 
Steelandglass.

1. vieta
Latvijas Būvniecības 
Gada balva 2021  
nominācijā  
Fasāžu  
atjaunošana.
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ilgtspējība 
arhitektūrā, 
būvniecībā, 
dizainā 
2022

Termiņš pieteikumiem 2022. gada 30. jūnijs 
Konkursa nolikums – www.buvniekupadome.lv

ilgtspējīgākā ēka
ilgtspējīgākais labiekārtojums
ilgtspējīgākais projekts
ilgtspējīgākā studentu ideja

AtbalstaOrganizē

Būvniecības 
valsts kontroles birojs

Tagad – Baltijas mērogā!

arī izgatavotas jaunas čuguna konsoles. Eksporta un Muitas ielas 
fasādēm veikta durvju apdares atjaunošana. Esošās Pils lauku-
ma ieejas un pagrabu metāla durvis nomainītas pret jaunām 
metāla durvīm. Vienlaikus nojaukts lielais skurstenis visas ēkas 
augstumā, kurš netika izmantots un neiederējās vēsturiskās 
ēkas kopskatā.

VNĪ valdes priekšsēdētājs  
Renārs Griškevičs:

− Vēsturiskais Muitas nams ir 
mājvieta Iekšējās drošības biro-
jam – iestādei, kuras uzdevums 
ir atklāt, novērst un izmeklēt 
Iekšlietu ministrijas padotī-
bas iestāžu amatpersonu un 
darbinieku izdarītos noziedzīgos 
nodarījumus, tādējādi vairojot 
sabiedrības uzticību valsts 
pārvaldei. Līdz ar šī nama atjau-
nošanu esam radījuši patīkamu 
vidi namā strādājošajiem, ap-
meklētājiem, Rīgas iedzīvotājiem 
un pilsētas viesiem.

kalcija kaļķu bāzes injekciju javu. Fasādēm veikta krāsojuma 
nomaiņa, atgriežoties pie ēkas oriģinālajiem krāsas toņiem. 
Atbilstoši arhitektoniski mākslinieciskās izpētes zondāžu rezul-
tātiem izmantoti otrajā slānī konstatētie krāsojuma toņi. Zudušā 
būvapjoma veidošana un esošās apdares atjaunošana veikta ar 
vēsturiski autentiskiem vai saderīgiem materiāliem, balstoties 
uz esošajiem vēsturiskajiem paraugiem. Zudušās dzegas tika 
atjaunotas esošajam oriģinālam analogā tehnikā – veidojot vil-
kumus vai masā atlejot dzegas elementus un montējot uz fasā-
des. Profilējums tika veidots ar šablonu, kas iepriekš izgatavots 
pēc esošā parauga. Fasādes pamatplaknes remontam, cokola 
atjaunošanai pēc iespējas izmantoti esošie pilnie sarkanā māla 
ķieģeļi. Trūkstošo ķieģeļu vietā pēc nepieciešamības piegādāti 
jauni ķieģeļi, kas pēc izmēra, krāsas, faktūras un ūdensuzsūces 
ir līdzīgi objektā izmantotajiem ķieģeļiem.

Arhitekts Artūrs Lapiņš:

− Līdztekus fasādes atjaunošanai un lēzenā jumta nomaiņai tika 
veikta arī jaunu koka logu nomaiņa. Visām fasādēm risinā-
ta esošo PVC un padomju laika koka logu nomaiņa pret 
vēsturiski atbilstošiem koka logiem ar 1919. gada fotoattēlā 
redzamo logu dalījumu. Atbilstoši vēsturiskajam izskatam 
vairāki logi restaurēti, remontētas un atjaunotas arī logailas, kā 
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Lielākā problēma, kas neļāva būtiski samazināt darba 
temperatūru siltumtrases un ūdensapgādes tīklos, bija siltuma 
zudumi, kurus vēl vairāk uzlabot ar esošajiem siltumizolācijas 
materiāliem vairs nebija iespējams. Tieši tādēļ jaunākās 
paaudzes Uponor Ecoflex VIP caurules ar vakuuma izolācijas 
paneli var uzskatīt par būtisku inovāciju energoefektivitātes 
nodrošināšanā, kas ļauj sasniegt līdz šim nepieredzētu lambda 
vērtību 0,004 W/mK, kas ir mazāk nekā jebkuram citam 
izstrādājumam tirgū. 
Lai vieglāk būtu iespējams apjaust šīs inovācijas būtību un 
nozīmīgumu – iedomāsimies visus līdzšinējos siltumizolācijas 
materiālus kā pērnajam gadsimtam piemērotu, visiem ierastu 
vateni, kuru visi centušies kaut kā uzlabot, savukārt plānā 
vakuuma izolācijas paneli varētu salīdzināt ar termoveļu, kura 
beidzot nu ir izgudrota un izcili atbilst 21. gs. priekšstatam 
par mūsdienu komfortu. Komfortu, kas ne tikai ļauj ietaupīt uz 
enerģijas izmaksām, bet dod būtiski lielāku kustību brīvību.
 
Piemēram, līdz šim siltumtīklu plānotājiem un ierīkotājiem 
nācās izlemt, vai uzstādīt mazākas caurules un rēķināties ar 
lielākiem siltuma zudumiem plānas izolācijas dēļ, vai arī šahtās 
ieplānot pietiekami daudz vietas caurulēm ar labāku izolāciju. 
Pateicoties VIP tehnoloģijai, šo problēmu tagad var atrisināt, 
neupurējot tīklu siltumenerģijas efektivitāti. 

Tieši efektivitātes uzlabošana ir viens no būtiskākajiem šīs 
inovācijas jaunieguvumiem. Pateicoties vakuuma izolācijas 
slānim un izcilajiem energoefektivitātes rādītājiem, šīs caurules 
atbilst neto nulles mērķa sasniegšanai, ko paredz Eiropas 
Savienības apņemšanās līdz 2050. gadam panākt oglekļa emisiju 
neitralitāti. Pilsētu siltumapgāde ir viens no svarīgākajiem 
veidiem, kā to panākt, samazinot ekspluatācijas izmaksas un 
uzturēšanu īpašuma lietotājiem. Tādējādi Uponor Ecoflex 
VIP ir jauns tehnoloģijas standarts vietējiem un centralizētās 
siltumapgādes tīkliem, kas veicinās globālus centienus ierobežot 
klimata pārmaiņas un sasniegt globālos ilgtspējas mērķus.
Vēl viens nozīmīgs vides aspekts ir VIP paneļu pamatmateriāls – 
dūmkvarcs. Tas ir videi draudzīgs materiāls, kas ir ieslēgts 
necaurlaidīgā plēvē un atbrīvots no gaisa patentēta procesa 
gaitā. Tādā veidā iegūts augsto tehnoloģiju izolācijas materiāls, 
kas izolē desmit reizes labāk nekā parastie, līdz šim izmantotie 
izolācijas materiāli. Tieši tādēļ VIP to var izmantot tur, kur 
nepieciešama izcila izolācija, bet ir ierobežota vieta.  
Turklāt šādi paneļi ir ļoti izturīgi un ilgi kalpo. 
Faktiski jaunās Ecoflex VIP caurules būtiski maina situāciju 
siltumtīklu tirgū, jo apvieno divas no vēlamākajām rūpnieciski 
izolēto cauruļu īpašībām: elastību un izcilu izolāciju –  
ar zemāko lambda vērtību tirgū. Pateicoties ārējā diametra 
samazinājumam, caurules aizņem mazāk vietas, turklāt 
to elastība un mazais liekuma rādiuss nodrošina ātrāku 
uzstādīšanu.

BŪTISKĀKIE IEGUVUMI:

• siltuma zudumu rādītāji Ecoflex Thermo VIP caurulēm ir 
līdz pat 60% zemāki nekā ar mīkstajām putām siltinātajām 
līdzīga ārējā diametra caurulēm un līdz pat 38% zemāki 
nekā produktiem, kas siltināti ar cietajām putām,

• cauruļu ārējais diametrs ir līdz 30% mazāks nekā parastām 
caurulēm, kas siltinātas ar mīkstajām putām, samazinot to 
uzstādīšanas laiku par 20% salīdzinājumā ar neelastīgajām, 
ražotnē siltinātajām caurulēm un līdz pat 60% īsāks nekā 
tērauda caurulēm,

• ilgmūžīgums: jo zemāka temperatūra, jo ilgāks to 
ekspluatācijas laiks – saskaņā ar Eiropas standartiem, 
ja darba temperatūra zemāka par 60 °C, paredzamais 
kalpošanas laiks pārsniedz pat 100 gadus,

• zemāks enerģijas patēriņš – zemāks CO2 emisiju līmenis  
un ietekme uz vidi,

• videi draudzīgāku materiālu izmantošana:  
VIP pamatmateriāls – videi draudzīgs dūmkvarcs.

Vietējie siltumapgādes tīkli ir izcili piemēroti šāda veida 
caurulēm, nodrošinot kāroto energoefektivitātes  
un komforta līmeni šo sistēmu lietotājiem. 
Izmantojot jaunākās paaudzes caurules ar vakuuma izolācijas 
slāni, iespējams nodrošināt vēlamo komforta līmeni, par to 
nepārmaksājot. Tieši tā, kā to prot mūsu organisms.  
Tas ir tik pašsaprotami un dabiski, vai ne? 

Papildu informācija:  
https://www.uponor.com/lv-lv/ecoflexvip 
Uponor ir viens no pasaules vadošajiem ūdensapgādes  
un apkures cauruļvadu sistēmu, to produktu un risinājumu 
izstrādātājiem privātmājām, daudzdzīvokļu ēkām, birojiem 
un industriālajām ēkām, kā arī dažādiem infrastruktūras 
projektiem. Uponor nodarbina aptuveni 3800 profesionāļu  
26 valstīs Eiropā un Ziemeļamerikā. Uponor Corporation 
galvenā mītne atrodas Somijā. 

Uponor 
Ecoflex VIP. 
Putu vietā – 
vakuuma  
izolācijas 
slānis

AUGSTAS  

VEIKTSPĒJAS CAURULES  

UPONOR ECOFLEX VIP – 

GADSIMTA INOVĀCIJA, 

KAS LĪDZINĀS  

TERMOVEĻAS 

IZGUDROŠANAI

J
ebkuram cilvēkam ir sava, noteikta komforta temperatūra, 
kuru mūsu ķermenis parasti uztur pie 36,6 °C atzīmes.  
Tās paaugstināšanos kaut vai par grādu mēs nereti uztveram 
kā pāridarījumu, kas lieki patērē mūsu enerģiju, liekot 
organismam aktīvi līdzdarboties līdz brīdim, kad tiek  

sasniegts sākotnējais stāvoklis. 
Tagad iedomāsimies, ka līdz šim, lai uzturētu telpās optimālu 
temperatūru, kas parasti svārstās nedaudz virs +20 °C atzīmes, 
siltumtrases tīklos temperatūru bija nepieciešams uzturēt virs  
+90 °C, lai siltums, nonākot radiatoros, spētu tos attiecīgi uzkarsēt. 
Teju ikvienam, kas vecāks par 20 gadiem, ir nācies piedzīvot 
situācijas, kad temperatūra telpās ir tik augsta, ka apkures 
sezonas laikā nākas vērt vaļā logus, lai tādā veidā spētu pietuvināt 
telpas temperatūru savam komforta līmenim. Taču šāda veida 
apkure, protams, ir ļoti neefektīva un dārga. Pārāk dārga, lai liktu 
aizdomāties par iespēju saimniekot efektīvāk un maksāt tikai tik, 
cik nepieciešams, lai telpās justos komfortabli. 
Tieši tādēļ zemas temperatūras siltumapgādes tīkli, kur darba 
temperatūra nav augstāka par +80 °C, kļūst par mūsdienu 
komfortam atbilstošu standartu. Taču arī tik augsta temperatūra 
nav nepieciešama, ja vien pastāv iespēja maksimāli samazināt 
siltuma zudumu, noturot to ap +50 °C atzīmi vai pat zemāk,  
ja siltums galarezultātā nonāk zemgrīdas apkures sistēmā,  
kur, kā zināms, pietiek vien ar nieka +26 °C. 

Augstas 
veiktspējas 
caurules zemas 
temperatūras 
tīkliem
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nozīmīgs BIM lietojums bija apvienotā modeļa izveide un kolēģu 
apmācīšana to aplūkot ar bezmaksas skatīkli. Papildus BERERIX 
BIM komandas nodrošinātajam apvienotajam modelim tika veidots 
arī savējais, tajā iekļaujot tikai uzņēmumam interesējošos modeļus. 
Iepriekš galvenais projekta sadaļu savietošanas paņēmiens bija 
2D ģenerālplāns, bet tagad praktiski neaizvietojams ir apvieno-
tais modelis. No uzņēmuma Ceļuprojekts minētajos procesos 
tika iesaistīti 12 cilvēki.

Ķekavas apvedceļš

Ķekavas apvedceļā (2021. g.) visi tilti un tuneļi jau sākotnēji tika 
projektēti, veidojot 3D modeli, no kura tika atvasināta lielākā daļa 
rasējumu. Arī šeit pēc pašu iniciatīvas tika veidots apvienotais 
modelis. Jauns BIM lietojums bija speciāla modeļa izveide 
apgaismes projektētājiem, kurš sastāv no kādas būves, neliela 
fragmenta projektētā ceļa un esošās paliekošās zemes virsmas. 
Šajā projektā pirmo reizi tika veidota vizualizācija (attēli un 
video) ar InfraWorks, izmantojot projektēto pārvadu un tuneļu 
oriģinālos modeļus. No uzņēmuma Ceļuprojekts iesaistīti  
13 cilvēki.

Vai ceļu būvei būs savs BIM?

Viens no intelektuālajiem Jāņa fokusiem ir aizvirzījies uz ceļiem, no 
2022. gada piedaloties Latvijas Valsts ceļu autoceļu būvdarbu spe-
cifikāciju pilnveidošanas darba grupas būvniecības digitalizācijas 
apakšgrupā. Aktuālajā projektā Ķekavas apvedceļa izbūvē BIM 
lietojums būvniecībā ir kā pilotprojekts, lai izveidotu kons-
truktīvo slāņu 3D virsmas, ko var izmantot būvmašīnās, precīzi 
regulējot ekskavatoru vai greideru kausu darbību – to rakšanas 
dziļumu un trasi. Taču joprojām ir atvērts jautājums, kas tieši ce-
ļiem ir galvenais BIM objekts – 3D virsma vai kāds cits 3D objekts? 
Ceļu būve un tiltu būve ir atšķirīgas jomas ar atšķirīgām prasī-
bām pret BIM. Vai tiltu būvei nepieciešams BIM, un kādā apjomā? 
Būvnieki tos tradicionāli būvē pēc 2D rasējumiem. Lai ceļus būvētu 
saskaņā ar 3D virsmām un izgatavotu individuālus šķērsgriezumus, 

ir nepieciešama zināma saprat-
ne par programmēšanu. Un, 
ņemot vērā, ka ceļu būvniecībā 
ir arī tādi procesi kā uzmērīšana 
un apsaimniekošana, var pilnīgi 
droši sagaidīt, ka būvniecības 
digitalizācijas apakšgrupas 
ietvaros tiks definētas BIM 
prasības ceļu būvei.

L
ai būtu prasmīgs BIM procesu vadītājs, ar iemācīšanos 
nepietiek, jābūt ķērienam, aizrautībai, interesei un spē-
jai domāt gan izteikti loģiski, gan ārpus rāmjiem. Jānis 
Prodnieks skolas gados brīvajā laikā pavisam nedaudz pievēr-
sās datorspēlēm. Jāpiebilst, ka sarežģītākas datorspēļu versijas 

tomēr spiež kustināt smadzeņu pelēko vielu. Bet tāda īsta tikšanās, 
sākuma punkts saskarē ar BIM radiniekiem – projektēšanas 2D 
programmām – Jānim bija 2006. gadā, kad no tirdzniecības jomas 
viņš pievērsās arhitekta tehniķa profesijai. Tajā laikā bija ļoti augsts 
pieprasījums pēc dažādu jomu speciālistiem. Ne vienmēr 
noteicošā bija atbilstoša izglītība, drīzāk gan prasmes. Jānis 
ātri saprata, ka viegli spēj pārvaldīt dažādas datorprogrammas un 
sistēmas, šī joma viņam padevās. Interese par datorprogrammu 
iespējām un lietošanas praksi ārzemēs mudināja pašmācības 
ceļā padziļināti apgūt AutoCAD un arī atklāt, ka ārzemēs jau 
labu laiku arhitektūras un būvniecības jomas uzņēmumos ir 
tāds amats kā CAD menedžeris. Speciālists, kas pilnībā orientē-
jas programmatūrā un pārzina visas iespējas, var sniegt padomu 
saviem kolēģiem un izstrādā uzņēmuma sagataves un standarta 
procesus, kas inženieriem dod iespēju vairāk laika veltīt projekta 
risinājumiem, nevis cīņai ar datorprogrammām.

No kartogrāfa līdz ugunsdrošībai

Laika gaitā Jānis iesaistījās Autodesk lietotāju grupā (AUGI – 
Autodesk User Group International), kuras biedri savstarpēji dalījās 
ar zināšanām par AutoCAD u.c. datorprogrammām un vadīja īsas 
tematiskas mācības erudīcijas un zināšanu padziļināšanai.
Pēc brīža darba dzīve Jāni aizveda līdz uzņēmuma Grupa 93 kar-
togrāfa amatam, kur bija iespēja brīvi izmēģināt dažādas AutoCAD 
funkcijas rasējumu izstrādē, tika iegūta pieredze detālplānu 
izstrādē, kā arī apmeklēti programmatūras izplatītāju organizētie 
kursi. Neilgs laiks līdz krīzei tika pavadīts, tirgū piedāvājot AutoCAD 
menedžmentu kā profesionālu pakalpojumu.
Pēc tam bija vairāki projekti, kas saistīti ar programmēšanu. Viens 
no tiem ietvēra specifisku BIM objektu veidošanu datorprogrammā 
VectorWorks arhitektūras uzņēmumam. Otrs darba lauks pavērās 
uzņēmumā Ceļuprojekts, izstrādājot programmu, kas no Excel 
failā ievadītiem datiem ģenerē urbumu griezumu AutoCAD 
rasējumos.
Atsaucoties Lietuvas uzņēmuma Infoera aicinājumam kļūt par 
AutoDesk programmatūras izplatītāju Latvijā, Jānis kādu laiku 
strādāja šajā jomā. Taču šis darbs nebija piepildīts ar gana intelek-
tuāliem izaicinājumiem un uzdevumiem, kā tas ir arhitektūras vai 
būvniecības objektos. Jānis no tirgotāja atkal kļuva par lietotāju. Kā 
viens no tā laika risināmiem uzdevumiem jāmin programmatū-
ras izstrāde ugunsdrošības risinājumiem.

Rail Baltica un ceļu projekti

Uzņēmumam Ceļuprojekts kļūstot par apakšuzņēmēju Rail 
Baltica projekta posmā Rīgas centrālās stacijas pārbūvē, ko veic 
ģenerāluzņēmējs BERERIX, Jānis tika aicināts uzņemties BIM 
Lead amatu. Darba pienākumus varētu raksturot īsi – galvenā 
kontaktpersona BIM jautājumos. Tātad neviens BIM risinā-
jums netiek akceptēts bez Jāņa ziņas, kā arī Jānim ikdienā jāaudzē 
uzņēmuma iekšienes BIM kapacitāte, gan pārraugot izmantojamās 
tehnoloģijas, gan speciālistu kompetenci. Jānis ir galvenā atbildīgā 
persona uzņēmumā AS Ceļuprojekts par projektētajām daļām – 
transformatora punktu zem dzelzceļa, Lāčplēša ielas pārvadu, 
Dzirnavu ielas pārvadu, pieguļošajām atbalstsienām un ceļu daļu, 
sadalītu vairākās būvatļaujās. Jāņa uzdevums ir attīstīt BIM prasmes 
uzņēmumā, kur tiltu nodaļa līdz šim projektēja tikai 2D un ceļu 
nodaļa 3D modeļus bija izmantojusi tikai savām projektēšanas 
vajadzībām, bet ne 3D koordinēšanai, un, no otras puses, nodrošināt 
izdoto modeļu atbilstību Rail Baltica BIM prasībām. Pēc modelēša-
nas prasmju attīstīšanas tiltu nodaļa projektē, jau sākotnēji modelē-
jot, un lielākā daļa rasējumu tiek ģenerēti no modeļa. Esošo pārvadu 
modeļi tiek izveidoti, balstoties uz 3D punktu mākoņa un arhīva 
rasējumiem. Lai ceļu modeļus spētu veidot atbilstoši prasībām, Jānis 
radīja speciālas Civil 3D sagataves (Subassembly) ceļu šķērsgriezu-
miem. Šajā projektā pirmo reizi tika veidoti ceļa griezuma rasējumi, 
atbalstsienas vai pārvada ģeometriju projicējot no modeļa. Cits 

BIM –  

SAGŪSTĪT 

UN PAKĻAUT 

TEHNOLOĢIJAS
Apkopoja 
AGRITA LŪSE
Publicitātes foto

JĀNIS PRODNIEKS 
Ceļuprojekts BIM vadītājs,  

2. vieta konkursa  
Latvijas Gada inženieris  

būvniecībā 2021 nominācijā  
BIM speciālists

Apgūtās 
datorprogrammas
AutoCAD, Revit, Solibri, 
Trimble Connect, 
Autodesk Viewer, 
Navisworks, Civil 3D  
un InfraWorks.

Rīgas centrālās stacijas pārbūves apvienotais modelis, griezums Navisworks, redzams Dzirnavu ielas 
pārvads, pati Dzirnavu iela, griezums ir pa Abrenes ielu, redzamas ir arī pazemes komunikācijas u.c.  
dzelzceļa infrastruktūra. Šajā konkrētajā gadījumā BIM izmantots savstarpējai koordinācijai  
un savietošanai, lai apskatītos kopā dažādas projekta sadaļas.

Ķekavas apvedceļš. Modelis veidots ar 
InfraWorks. Redzams pieslēgums no 

Valdlaučiem un satiksmes organizācija 
pie Baložiem. Šeit BIM izmantots 

vizuālajai komunikācijai, lai izveidotu 
visa projekta pārskata video.
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Stils Gunita Jansone,  
foto Aleksandrs Kendekovs
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AGRITA LŪSE, +371 28373794, AGRITA.LUSE@GMAIL.COM

V
ēršam uzmanību uz asu krīzi būvniecības un ar to saistītajās nozarēs Latvijā, kurai 
nekavējoties jārod risinājums. Krīze aizsākās 2021. gada pavasarī ar vairākkārtīgu 
pamatmateriālu (metāla, stikla, PVC, kokmateriālu u.c.) cenu pieaugumu, un 
sadārdzinājums kopš 2022. gada sākuma uzņēmis jaunu kāpumu ar nepieredzētu 
energoresursu cenu pieaugumu, kam kopš 24. februāra (Ukrainas kara sākuma) 

pievienojies ierasto piegāžu ķēžu pārtraukums, rezultējoties atkārtotā pamatmateriālu cenu 
pieaugumā un pat nepieejamībā (piemēram, bitumenam).
Tādējādi par laikā no 2021. gada un līdz 24.02.2022. noslēgto līgumu summām objektīvi nav 
iespējams pabeigt lielu daļu objektu, arī to, kuri top ar ES fondu līdzfinansējumu. Reālais 
kopējais objektu sadārdzinājums materiālu dēļ ir 20−25%, piemēram, pašvaldībai svarīgam 
sociālam objektam no 4 milj. līgumsummas nepieciešamie ieguldījumi no būvnieka tagad ir 
gandrīz 5 milj. eiro. Piemēram, svarīgos pilsētas infrastruktūras objektos, kur nepieciešams 
daudz metāla konstrukciju, objekta sadārdzinājums naudas izteiksmē ir 8−10 milj. eiro – 
skaidrs, ka šādu pieaugumu būvnieki nespēj segt. Sekas, ja būvobjektu pabeigšanai nepietiks 
līdzekļu, skars pilnīgi visu sabiedrību, jo jebkura (īpaši liela) būvniecības uzņēmuma 
bankrots rada ietekmes ķēdi – tūkstošiem speciālistu paliks bez algām, valstij nāksies 
maksāt bezdarbnieku pabalstus, bankrotēs apakšuzņēmēji un arī materiālu piegādātāji 
nesaņems samaksu, apkalpojošās jomas (ēdināšanas, transporta kompānijas utt.) zaudēs 
ievērojamu daļu klientu. Valsts zaudēs uzņēmēju nodokļus un būs spiesta tērēt sociālo 
budžetu, kā arī daudzviet var parādīties vidi degradējoši, nepabeigti un pat bīstami 
būvobjekti.
Diemžēl Latvijas valsts atbildīgās institūcijas un ministrijas pagaidām nepiedāvā reālu 
risinājumu iesākto būvniecības objektu, kuru izpildes laikā cenu sadārdzinājums 
materiāliem audzis dramatiski, pabeigšanai bez bankrota draudiem būvuzņēmējam, bet 
iesaka problēmas risināt, būvniekam pašam vēršoties pie pasūtīja un vienojoties par papildu 
līdzekļiem vai iesakot uzņēmējiem ņemt aizdevumus objektu pabeigšanai. Tomēr uzņēmēji 
šīs iespējas nevar uzskatīt kā reālas, bet tikai kā oficiālu atrakstīšanos un ierēdņu darba 
imitāciju. Publiskajos pasūtījumos ir nepieciešama saskaņota ministriju un finansējumu 
uzraugošo iestāžu sadarbība, bet, kamēr Latvijā bez steigas tiek apzināta situācija, 
būvnieki grimst, un dažos objektos jau notiek darbu apturēšana.

Kāda ir Latvijas valsts institūciju atbilde briestošajai krīzei būvniecībā?
Ekonomikas ministrija iesaka atsaukties uz dokumentu Līgumu vadība krīzes apstākļos, 
kas izstrādāts kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, un vienoties ar pasūtītājiem par 
izmaksu palielināšanu līdz pat 50 procentiem. Tomēr šis risinājums publiskajā sektorā 
praksē nedarbojas, jo ES fondu līdzfinansētajos projektos uzraugošās institūcijas, kā, 
piemēram, CFLA, liek stingri turēties pie līguma, un, ja arī līgums nav izpildāms, tad tā ir 
pašu būvnieku problēma.
Papildus Ekonomikas ministrija norāda uz iespēju saņemt kredītus ar atvieglotiem 
nosacījumiem. Arī šis risinājums praksē nedarbosies, jo aizņemties naudu apstākļos, kad nav 
paredzama naudas plūsma nākotnē, ir neprāts. Šāds risinājums var paildzināt kāda objekta 
agoniju, bet ne novērst to.

Ko vēlamies no ES šīs vēstules sakarā?
Tā kā EK interesēs ir, lai visas ES dalībvalstis ir ekonomiski stabilas un tajās nenotiek 
satricinājumi, kas rada plašas sekas, vēlamies lūgt Jūs dalīties ar ieteikumiem un pieredzi 
finansējumu uzraugošo institūciju operatīvā un jēgpilnā sadarbībā ar publiskajiem 
pasūtītājiem citās valstīs būtisku apstākļu maiņas situācijā. Jāpiebilst arī, ka Latvija ir 
nokļuvusi īpaši sarežģītā situācijā, jo ievērojams materiālu daudzums tika piegādāts no 
Krievijas un Ukrainas, kā rezultātā cenu atšķirības un radītie sarežģījumi ir krasāki nekā 
daudzām citām (tā sauktajām vecajām) Eiropas valstīm. Pandēmijas laikā valstis ātri 
pārņēma pieredzi un rīkojās, un arī tagad uzņēmēji vēlas ātru un taisnīgu rīcību.
Jāpiebilst arī, ka par būtisku apstākļu maiņas radītajiem riskiem saistībā ar pirmo 
būvmateriālu cenu pieauguma vilni pandēmijas dēļ jau 2021. g. augustā ar uzņēmēju grupu 
sūtījām vēstules valdībai, kā arī pēdējā laikā dažādas organizācijas vēršas pie valdības, tomēr 
reāls situācijas risinājums nav sekojis.
Lūdzam mūs arī informēt, kurās ES programmās objektu pasūtītāji varētu vērsties pēc 
papildu finansējuma iesāktiem objektiem šādos ārkārtas apstākļu gadījumos. Nepabeigti 
objekti galīgi neveicina Eiropas klimata mērķu sasniegšanu. Uzteicami, ka tiem nākotnē 
tiek veltīti 37% Latvijai nozīmētās summas Eiropas Atveseļošanas fondā (Recovery and 
Resilience Facility), arī cenu indeksācija nākotnes objektu līgumos, izskatās, tiks iekļauta, bet 
asās krīzes risinājumu nepabeigtajos objektos nevar atlikt – tā nogalina.

Cieņā un cerot uz sapratni

K
amēr valsts vadoņi nodarbojas  
ar vajadzīgām patriotiskām lietām, 
diemžēl novārtā tiek pamestas 
būtiskas ekonomiskās lietas – 
izlēmība un saskaņotība krīzes 

risināšanā ar iepriekš noslēgtajiem 
būvniecības līgumiem, kuru izpildei 
būvniekam pēc 24.02. ģeopolitiskajiem 
notikumiem radies dramatisks 
sadārdzinājums. No kurienes tad 
ilgtermiņā valsts ņems nodokļus, ja 
būvniekus aizlaidīs pa burbuli? Runājot 
ar pasūtītājiem un valsts institūcijām, 
redzam, ka trūkst SASKAŅOTAS rīcības 
un IZLĒMĪBAS. Ekonomikas ministrijai 
būtu jāuzņemas līderība, lai koordinētu 
Finanšu un Tieslietu ministrijas, CFLA 
u.c. nepieciešamo sadarbību. Kamēr 
nav normatīvo aktu, pasūtītājiem 
mierīgāk pat ir lauzt līgumu (jo pēc 
laika taču var apciemot Valsts kontrole 
vai Ģenerālprokuratūra), nevis ko 
mainīt esošajos līgumos. Realitātē būs 
zaudēts laiks, jauns konkurss ar nu 
jau krietni dārgāku cenu. Tikai NO KĀ 
MAKSĀT būvniekiem par darbinieku 
iztērēto laiku, rakstot vēstules, 
apkopojot tāmes ar tagadējām cenām 
u.c. birokrātiskajām lietām, cerot uz 
risinājumu? KĀ būvniekam saprast, 
cik darbinieku paturēt, cik ne pilnīgas 
nenoteiktības apstākļos, jo algas un 
nodokļi taču jāmaksā… Jautājumu daudz. 
Tad iznāk tā, ka gaidām ATBILDĪGOS 
un IZLĒMĪGOS pasūtītājus ar iespējami 
taisnīgākiem risinājumiem! Tikai laika 
vairs nav. Tāpēc arī vēstule EK.
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