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rasme redzēt lietas kopumā, laba gaume, informācija
no pirmavota – arhitektūras, būvniecības un dizaina
profesionāļiem un pasūtītājiem un šīs auditorijas
pārzināšana – tas raksturo Apskatu Arhitektūra
Būvniecība Dizains un tā veidotājus. Arhitektūra,
būvniecība, dizains ir cieši saistīti jēdzieni; profesionāļu
misija ir gan konkrētam pasūtītājam, gan sabiedrībai kopumā
radīt drošas, ilgtspējīgas un acij tīkamas būves. Šis Apskats
ir loģisks papildinājums biedrības Building Design and
Construction council (BDCC, www.buvniekupadome.lv)
daudzveidīgajiem notikumiem – konferencēm, ceļojošajām
izstādēm, konkursiem un kampaņai Mācies būvniecību.
Apskatā atradīsiet kvalitatīvi atlasītu informāciju, te nav
vietas līdz garlaicībai nopulētām preses relīzēm. Mēs
vēlamies, lai uz Apskata pamata veidotos profesionāļu
diskusijas. Cienījamie Apskata lasītāji, esat laipni gaidīti
dalīties ar informatīvajiem un intelektuālajiem resursiem,
gan arī gaidām Jūs kā finansiālos atbalstītājus, sniedzot savu
artavu kvalitatīva un pārdomāta medija radīšanā. Vēlamies
teikt paldies arī tiem reklāmdevējiem, kas palīdzēja tapt šim
Apskatam, jo šis izdevums garantēti nonāk pie Pasūtītājiem
un Būvniecības un Arhitektūras profesionāļiem. Esam precīzi
atlasījuši auditoriju un Apskatu drukātā veidā vai elektroniski
digitālā versijā saņems valsts ierēdņi, pašvaldības, nekustamo
īpašumu attīstītāji, būvfirmu vadītāji, arhitekti, juristi,
projektētāji, projektu vadītāji, būvdarbu vadītāji un dizaineri.

Gunita Jansone,

biedrības BDCC vadītāja

Agrita Lūse,

biedrības BDCC valdes locekle

Paula Jansone

biedrības Arhitektūra
Būvniecība Dizains
valdes locekle

Industriālā estētika ir grūti
pamanāma, bet tas nenozīmē,
ka tā nav pelnījusi atpazīstamību.
Man patīk atklāt skaisto
industriālajos objektos, izzināt
to būvniecības struktūru un,
papildinot ar augstas kvalitātes
fotogrāfijām, rādīt citiem
iedvesmai un pieredzei.
Šajā Apskata numurā stāstu
par ZO termināli, kas reiz bijis Zīda
ceļa epicentrā, Pāvilostas Dienvidu
un Ziemeļu mola pārbūvi, tiem
kļūstot arī par tūrisma galamērķi,
lielāko saules staciju Baltijā,
unikālu un inovatīvu kokbetona
tiltu Jaunpilī.

Anda
Lūse-Svjacke

biedrības Arhitektūra
Būvniecība Dizains
valdes locekle
Lai arī ikdienā esmu saistīta

ar skaistumindustriju, tomēr
nevaru pārstāt interesēties par
labu arhitektūru un arhitektu
atziņām. Konkurss Latvijas
Būvniecības Gada balva 2019
ir lieliska atskaite par paveikto
arhitektūrā un būvniecībā gada
laikā.

Uldis Lukševics
NRJA, arhitekts

Mūsu vēlme Venēcijas arhitektūras
biennālē Latvijas ekspozīcijā ir
saprotamā valodā pavēstīt stāstu
par tehnoloģijām, kuras arvien
vairāk sāk kontrolēt biroju un
dzīvojamo vidi.

Reinis Liepiņš

arhitekts,
Sudraba arhitektūra
Hanzas Perons ir pirmā kultūras
būve pēc Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas,
kas veidota bez valsts atbalsta
un par privātiem līdzekļiem.

Jānis Dripe
KM eksperts

Reizēm dzīve un tehnoloģijas
apmet paradoksālu kūleni, kas liek
mums apstāties, padomāt un pat
nonākt atpakaļ pie pirmsākumiem,
dzīvojot vienkāršāk
un lēnāk.

Ināra Appena
LAM,
mākslas maģistre

Alsungas pils ēkas glābšanas
procesā vislielākā vērība tika
pievērsta siju protezēšanas un
pastiprināšanas darbiem, kuru
tehniskais risinājums ir absolūti
jauna pieeja šādu konstrukciju
restaurācijā.

Krišjānis
Silickis

VNĪ BIM projektu
vadītājs

Vērojama kontrastaina
attieksme pret BIM: vieniem ir
vēlme pielāgoties, paaugstināt
kompetenci un apgūt jaunās
tehnoloģijas, citiem – ne. Bet
darbs BIM vidē būvniecībā agri
vai vēlu būs standarts un norma,
iesīkstējušie uzņēmumi vienkārši
izkritīs no aprites.

Alvis Zemzaris

gleznotājs,
interjera dizainers

Interjeru mēģinu taisīt tāpat kā
akvareli – jāskatās, kas notiek
uz papīra. Darbs pats sevi ved. It
īpaši vecās mājas daudz ko pasaka
priekšā. Būtiski ir nesabojāt to,
kas ir, un izstūrēt starp funkciju un
budžetu.

Gundega
Fokina
CFLA

Klasiska kļūme ir konkursa
dokumentācijā norādīto speciālistu
neesamība objektos. Konkursā
būvnieks uzvarējis, jo balstījies uz
konkrētu speciālistu kvalifikāciju
un pieredzi, bet objekta
būvniecības laikā tie neatrodas
pat tuvumā būvlaukumam, toties
objektā strādā kvalifikācijai
neatbilstoši darbinieki.

Artūrs Lapiņš
Arhitektoniskās
izpētes grupa,
restaurācijas
arhitekts

Bijušajā Domkapitula teritorijā
starp tagadējo Šķūņu, Amatu,
Kalēju un Laipu ielu franciskāņu
mūki apmetās 1233. gadā. 1258.
gadā viņi no Domkapitula nopirka
gruntsgabalu, mūra namu un ielu
līdz pilsētas aizsardzības mūrim ar
vārtiem, kas nodrošināja izeju uz
Rīdzenes upes krastu tagadējā Līvu
laukuma virzienā.

Sergejs
Ņikiforovs

NAMS, arhitekts

Ar apmetumu Latvijā mūsdienās
strādā ļoti vāji, darbojas zināma
inerce, jo ir materiālu grupas ar
pārbaudītu un zināmu iestrādes
tehnoloģiju un pretenziju uz
stilīgumu. Lielā mērā tas ir tāpēc,
ka trūkst labu, izteiksmīgu vietējo
piemēru un ideju apmetuma
izmantošanā.

Agnis Driksna

Pēteris Blūms

Jau šī gada laikā pieaugs jaunu
darba vietu skaits, ņemot vērā
projektēšanas darbu apjomu un
būvdarbu sākumu. Tas palīdzēs
mazināt nodarbinātības riskus un
radīs darba vietas tiem, kuriem tās
visvairāk ir vajadzīgas.

Alsungas pils siju protezējumi
un no jauna uzstrādātais
apmetums ir bez retušas, jo
šajā posmā nebija paredzēti
interjeru mākslinieciskās
restaurācijas darbi.

Rail Baltica
kopuzņēmuma valdes
priekšsēdētājs

Konvents,
restaurācijas
arhitekts

Artis
Dzintra Purviņa Zvirgzdiņš
Eksperte dizaina
un arhitektūras
jautājumos,
Kultūras ministrija

Savu darbību Facebook tīklā
uzsākusi Latvijas Dizaina centra
izveidotā sociālā iniciatīva ‒
Dizaina palīdzības punkts
https://www.facebook.com/
groups/dizainapalidzibaspunkts/

A4D.lv

Saskaņā ar arhitektu teikto
viņu projektu iedvesmoja
Pērta kompozīciju intimitāte
un ainavas rāmais skaistums,
rosinot meklēt līdzsvaru starp
modernu arhitektūras formu
un dabas vidi. Atgādinot, ka
mūziku strukturē laiks, kamēr
arhitektūru veido telpa, autori
tiecās aplūkot šo saikni.

Multifunkcija.
Multikultūra.
Hanzas Perons
Raksts tapis, pamatojoties uz arhitekta
Reiņa Liepiņa, būvuzrauga Sergeja Frolova
un Hanzas Perona vadītājas Ievas Irbinas
viedokli. Informāciju apkopoja

Agrita Lūse

Foto Reiņa Liepiņa arhīvs
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https://www.sudraba-arhitektura.lv/

Hanzas Perons
konkursā
Latvijas Būvniecības
Gada balva 2019
2020. gada 11. martā
saņēma Grand Prix

Hanzas Perons.
Noliktavas pārbūve par ēku
plašizklaides pasākumiem.
Hanzas iela 16A, Rīga.
Pasūtītājs Pillar Development.
Projekta arhitektūras idejas
autors – Reinis Liepiņš
un Sudraba Arhitektūra,
atbildīgais būvprojekta
izstrādātājs – Pillar Architekten.
Būvnieks Pillar Contractor.
Būvuzraudzība
Būvuzraugi LV.

H

anzas Perona dzelzceļa stacijas un noliktavas
dzīvesgājums aizsācies vēl iepriekšējā gadsimtā, un tā
tolaik nebūt nav bijusi pievilcīga vieta. Putekļi, dzelži,
vilcienu riteņu klaboņa, konteineru pārkraušanas
troksnis, strādnieku saklaigāšanās te bija ikdiena,
jo šī darbīgā stacija atradās pietiekami tālu no Rīgas centra.
Pienāca laiks, kad viss apstājās, vilcienu vagoni pazuda
un stacijas ēka palika tukša un klusa, lēnām ejot bojā. Bet,
tuvojoties modernajiem laikiem un pilsētai izplešoties,
teritorija tika marķēta kā interesanta vieta investoru attīstības
plāniem un tuva pilsētas centram, kas sasniedzams 15 minūšu
laikā, ejot naigā solī. Attīstot New Hanza kvartālu, pirmā tika
uzbūvēta pagaidu Pillar koka konstrukciju biroja ēka, bet no
attīstības plāniem pirmā investīcijas saņēma Hanzas Perona
pārbūve. Attīstītājam un arhitektiem bija tā laime saskatīt
preču stacijas potenciālu un augstā līmenī gaumīgi romantizēt
un modernizēt seno, rūpniecisko stāstu, kas pēc pabeigšanas
īsā laikā savukārt kļuva par pieprasītu ietvaru visdažādākā
formāta pasākumiem – koncertiem, semināriem, konferencēm,
korporatīvajām ballītēm un dažādām kultūras norisēm.

Nebeidzamu risinājumu grāmata
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ar katru pabeigtu objektu, īpaši, ja tas ir tādas kategorijas
sabiedriskas funkcijas ēka kā Hanzas Perons, iespējams uzrakstīt nopietnu grāmatu, kurā atspoguļot daudzveidīgos
risinājumus un iesaistīto pušu pieredzes stāstus. Ēka līdz
Covid krīzei intensīvi nostrādāja pusgadu, uzņemot
~105 000 apmeklētāju. Arhitektiem projekts formāli ir noslēdzies,
bet ēkai tikai sācies. Taču praktiski arhitektiem vēl joprojām jātur
roka uz pulsa, jo, protams, ēkas reālā ekspluatācija ir tā, kas parāda,
kas būtu uzlabojams, kuri neieviestie risinājumi tomēr būtu jārealizē un kas būtu jāpamaina. Covid krīzes laiks ir šiem nevienam neredzamajiem darbiem ļoti pateicīgs. Hanzas Perons nav tas projekts,
ko var nolikt plauktiņā un aizmirst, tas ir tik daudzveidīgs, un lielu
ēkas funkcionēšanas sadaļu veido notikumi, kur katrs nāk ar savu
programmu. Koncertzāļu un teātru ēkas ir daudz saprotamākas projektēšanas procesā, tām ir izstrādātas precīzas programmas. Hanzas
Perona ēkai programma veidosies no sezonas uz sezonu, uzkrājoties
notikumiem un pieredzei par kalpošanas tehniskajām niansēm.

Pasākumu daudzveidīgais ietvars

Ģenerālās līnijās Hanzas Perona mugurkauls ir lielā zāle, pēc nepieciešamības dalāma 3 daļās ar akustiskajām bīdāmajām sienām,
un stilizētie peroni abpus zālei. Arhitektūras projekts jau sākotnēji
paredzēja lielo zāli atstāt tukšu, nevis ar stacionāri iezīmētu skatuvi,

kas noteikti būtu laupījusi daļai pasākumu rīkotāju iedvesmu telpas
individuālai organizācijai. Katrs rīkotājs skatuvi var iekārtot jebkurā
zāles vietā, jo inženiersistēmu plānojums un infrastruktūra to
pieļauj. Zāli iespējams ērti dalīt atkarībā no plānotā cilvēku skaita,
īrējot 300, 450, 750 vai 1200 m2, kā arī atkarībā no vēlmēm var
atvērt vai aizvērt starpsienas. Vērienīgais un askētiskais (tukšais)
zāles apjoms ir projekta galvenā ideja un veiksme.
Hanzas Perona dzīve ir ļoti dažāda un pārsteidzoša projekta autoriem un ēkas vadībai. Ēka tika plānota kā multifunkcionāla, bet
ekspluatācija ir pavērusi vēl plašāku skatījumu uz ēkas iespējām tās
izmantošanā, pateicoties profesionālajai menedžmenta darbībai,
kas mācējusi atklāt potenciālu pat tur, kur arhitekti nebija iedomājušies. Katra pasākumu aģentūra iekārto Hanzas Peronu individuāli,
izmantojot telpas atbilstoši saviem radošajiem mērķiem. Arhitekti,
lai arī izstrādājuši 16 plānojuma variantus telpu iekārtojumam,
uzkrāj papildu profesionālo pieredzi no pasākumu aģentūrām. Tieši
tur slēpjas ēkas projekta augstais izstrādes līmenis, ka tā ir lietojama, elastīgi piemērojoties.
Zāle nav vienīgā ēkas piedāvātā iespēja pasākumu norisei. Projektēšanas laikā intensīvi tika diskutēts par piebūves–noliktavas apjomu.
Izkristalizējās skaitlis 150 m2, lai gan bija indikācijas, ka vērienīga
pasākuma laikā šāda noliktava varētu būt par mazu. Un tā arī bija,
laika gaitā bija skaidrs, ka piepildīt iespējams jebkuru telpu. Noliktavā ir bijuši Ziemassvētku tirdziņi, mākslas galerijas izstādes. Papildu
apjoma struktūru veido dzelzsbetona grīda un metāla kolonnas.
Arī vestibils ir aktīvs viesu uzņēmējs, konferences notikušas, skatuvi
izvietojot pie Hanzas Perona ieejas, kas vērsta pret autostāvvietām,
bet krēslu rindas kārtojot paralēli Pulkveža Brieža ielai.
Mazā Ziemeļu stiklotā galerija ar mūrētu ķieģeļu sienu fonā ir
fantastiska vieta TV tiešraidēm un intervijām. Līdz ar to backstage
nav atkarīgs no pasākuma. Daudzi publiskie pasākumi izmanto
perimetra telpu ap zāli. Ēkai nav aizmugurējās fasādes, jo visas ir
nozīmīgas un galvenās.
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Hanzas Perona detaļu spēks

Ēka sastāv no detaļām, un projektēšana ir komplicēta, jo vienlaikus
jāsaredz viss kopumus un atsevišķu detaļu nozīme. Jumts, sienas,
grīda iekļaujas pirmajā projektēšanas izstrādes piegājienā, pēc
tam ir detalizācija. Hanzas Perona projekts tapa paātrinātā tempā,
aptuveni 9 mēnešu laikā, kad tika organizētas arī biežas arhitektu
tikšanās ar pasākumu organizatoriem, lai izprastu nepieciešamo
infrastruktūru un funkcionalitāti.

Grīda

Piemēram, bija strikta norāde par grīdu – tai jābūt gludai, nekādas
ventilācijas restes, nekas lieks, un jābūt izstrādātam risinājumam,
lai pasākumu laikā grīdu nešķērsotu neglīti vadi, piestiprināti ar vēl
neglītāku skoču. Arhitekti sākotnēji bija plānojuši zem grīdas instalēt gaisa pieplūdes sistēmu, kura caur grīdā iestrādātām ventilācijas
restēm telpai piegādātu svaigu gaisu. Taču nācās rast citu gaisa pieplūdes veidu, ievijot sienās ventilācijas cauruļu čūsku un vēsturisko
ķieģeļu sienu šajās mezglu vietās pastiprinot.
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Ieva Irbina, Hanzas Perona vadītāja

Š
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obrīd varam runāt par to, kā Hanzas Perons funkcionēja līdz
2020. gada 13. martam, kad tika izsludināts ārkārtas stāvoklis
valstī. Par to, kā funkcionēsim turpmāk, vēl nav iespēju
izteikties. Līdz krīzei Hanzas Peronā paspēja notikt 75 pasākumi.
Maksimālā ēkas kapacitāte ir 2100 apmeklētāji vienlaikus.
Pasākumos, kuri notikuši dienas garumā, savukārt pabijuši ap 13 000
cilvēku. Ļoti rūpīgi sekojām līdzi cilvēku plūsmai, uzskaitot ienākošos
un izejošos, lai to skaits ēkā nepārsniegtu pieļaujamo, ko nosaka
evakuācijas prasības.
Daudzveidīgo pasākumu organizētāji, no kuriem daļa Hanzas Peronā
paspēja sarīkot pat vairākus pasākumus, ārkārtīgi augstu novērtējuši
loģistikas ērtumu – ir viegli piebraukt, izkrāmēt tehniku, ir pietiekami
daudz vietas pasākuma sagatavošanai, komandai un māksliniekiem,
kuri priecājās par plašajām telpām aizskatuvē. Pavāri savukārt priecīgi
par iespēju ēdienu gatavot uz vietas, nevis piegādāt jau sagatavotu.
Mēs visi zinām, ka svaigi pagatavots ēdiens garšo noteikti daudz labāk
nekā atvests.
Projektētāji ir veikuši milzu darbu, un 99 procenti no risinājumiem
būtu tieši tādi, ja nu pēkšņi būtu atkal jārisina līdzīgas ēkas projekts.
Konkursā Kilograms kultūras Hanzas Perons tika atzīts par labāko
kategorijā Kultūrvieta, žūrijai atzīstot, ka līdzvērtīga ēkas funkcionālā
un estētiskā daudzveidība nav redzēta.

Soli, ventilācija un elektrība

Estētiski funkcionāla ideja realizējusies atvāžamajos solos, kas
izvietoti pa zāles ārējo un iekšējo perimetru. Solu forma un materiāls ir gandrīz analogs padomju laika vilcienu koka soliem. Ja
noris pasākums, kurā nav paredzētas sēdvietas, tad soli atrisina
vecāka gadagājuma cilvēku vajadzības, ļaujot piesēst. Kopumā
ir aptuveni 30 soli, uz katra ir vieta 3 cilvēkiem, tātad pasākuma
laikā 90 cilvēkiem ir iespēja apsēsties. Zem soliem iestrādāta vieta
ventilācijas pieplūdei un elektrībai, arī trīsfāžu pieslēgumam, sienā
līdzās soliem iestrādātas rozetes telefonu uzlādei. Soli ir veiksmīgs
interjera elements, asprātīgs, estētisks, funkcionāls un tuvs autentiskai konstrukcijai. Lai pasmago solu piestiprinātu pie sienas, bija
nepieciešams izveidot pārsegumu, bet solu atvēršanas mehānisma
galvenā sastāvdaļa ir smags vārsts.

Vestibils

Vestibila veidola izstrāde tika pakļauta uzstādījumam paspilgtināt
vēsturiskās preču stacijas tēlu. Pagraba stāvā izvietotais garderobes
apjoms un kāpņu daļa balstās režģogā un pamatu pāļos, rēķinoties
ar augsto gruntsūdens līmeni.
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Jumts un dubultkonstrukcija

Hanzas Perona apjoma nozīmīga konstrukcija ir jaunais rāmis,
kas iekļauj vēsturisko apjomu. Zālē jaunās konstrukcijas laidumi
sasniedz 25 m garumu, vecais, skaistais jumts, ar vēlmi to saglabāt
autentisku, ir iekārts jaunajā rāmī, kas tapis no dubulta T veida
tērauda profila. Profilu izvietošanas solis ir 4 m. Stiprināšanas pasākumi ir pietiekami, lai jumtā būtu iespēja iekārt audio un gaismošanas sistēmas, aprēķinos norādītā slodžu noturība ir 320 kg uz vienu
punktu, kas ir tuvu cirka konstrukciju prasībām. Risinājuma apskats
varbūt pat būtu atsevišķa raksta vērts, un tas būtu lietderīgs informācijas avots visiem, kuri industriālo mantojumu, vecās teātra ēkas
un citus objektus plāno pielāgot modernā laika kultūras vajadzībām.
Pasākumi vairs nav iedomājami bez aparatūras, kura, lai nodrošinātu kvalitāti, arī atbilstoši sver. Efektīgs piemērs kultūras būves
pārtapšanai ir Aleksandra teātris Londonā. Starp vecajiem griestiem
ir uztaisītas jaunas iekares ar lielu slodžu noturību. Hanzas Peronā
ir izvēlēts līdzīgs ceļš, pat nezinot, ka kaut kas tāds pasaulē jau
eksistē. Vēl kontekstam būt jāpiemin Cēsu koncertzāle ar iespaidīgajām koka kopnēm.

Labiekārtojums ar DUS demontāžu

Labiekārtojuma projekta izstrādes autore ir Madara Legzdiņa,
Pillar ainavu arhitekte, vadoties pēc Sudraba arhitektūra idejām
un skicēm. Te vietā ir atzīmēt pasūtītāja lomu un augstās prasības.
Piemēram, visām akmens plāksnēm ir noslīpēta 45 grādu kantīte,
lai kalpošanas laikā nelūztu stūri, kā tas bieži vērojams citos objektos, īpaši pie LNB. Hanzas Perona labiekārtojumā ir izmantotas
individuāli izgatavotas apmales – liekta rādiusa akmens elementi.
Jārēķinās, ka abpus ēkai paredzēta 4–6 stāvu apbūve, tajās vietās
labiekārtojums atbilstoši risināts vienkāršāk.

Labiekārtojuma industriālais elements ir sliežu ceļi, viens no tiem
ir ēkas tuvumā, iestrādāts bruģētā laukumā, otrs atrodas tuvāk
Pulkveža Brieža ielai un ieaudzis zālē – romantizēts rūpniecisks
elements, kas atgādina par kādreizējo vietas funkciju.
Unikāls notikums Rīgas kontekstā ir DUS montāža pirms labiekārtojuma realizācijas. Tas ir viens no nedaudziem gadījumiem, kad DUS
ir atdevis vietu publiski pieejamai ārtelpai.
Uzklausot pasākumu rīkotāju norādes, Hanzas Perona ēkas priekšā
radīta vieta, kur uzsliet pasākumu telti siltajā sezonā, tāpēc nebija
jēgas veidot parku cieši līdzās ēkai.

Pasūtītājs un būvnieks vienā personā
ar spēju mobilizēt komandu

Lai apzīmētu Hanzas Perona īso tapšanas laiku, jālieto jēdziens
kreizī. Projektēšana 9 mēneši, būvniecība 18 mēneši. Pasūtītājs un
būvnieks vienā personā – modelis, kas izrādījās lētāks un efektīvāks.
Jāatzīst, ka pasūtītājs mācēja mobilizēt komandu, realizācijas gaitā
netika piedzīvota daudzviet sastopamā celtnieka, pasūtītāja, arhitekta pretnostatīšana. Visi iesaistītie gāja uz vienu mērķi – uzbūvēt
ātri un ļoti kvalitatīvi, bija izstrādāts efektīvs darba organizācijas
projekts, kas ļāva norisināties būvdarbiem vienlaikus dažādos
ēkas punktos.

Dubultā fasāde

Ažūrā, dubultā lapegles fasāde ar plašiem stiklojumiem jau no
tālienes ļauj saskatīt ēkas daudzveidīgo struktūru. Dienvidu pusē,
sekojot energoefektivitātes prasībām, no dēļiem izveidots ārējs
apjoms – šķūņa siluets, koka dēļus montējot 40 cm attālumā no stiklojuma. Apjoms atgādina vienkāršus pilsētas nomales šķūnīšus, kas
paredzēti malkas žāvēšanai. Dēļu apdare sniedz iekštelpām pavēni
un diskrēti pasargā pasākuma norisi no ziņkāriem skatieniem,
jo vestibils atrodas pārāk tuvu ielai.
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Restaurācija un akustika

Restaurācijas projekts tika izstrādāts arhitektu biroja Sudraba arhitektūra arhitektes Ilzes Liepiņas vadībā. Saglābti vecās stacijas logi
ar īpatnējo konstrukciju, pārsedzēm balstoties uz iebūvētajiem logu
rāmjiem. Taču stiklojums ir jauns – ar akustiskām īpašībām. Logu
koka rāmji notīrīti, saglabājot formu un faktūru un nedaudz tehniski
uzlabojot. Restaurācijas paņēmieni, precīzāk – kopšana, tika piemēroti arī ķieģeļu sienām, būtiskākus labojumus veicot būvinženieru
norādītajās vietās. Sienas bija balsinātas ar baltu krāsu, tās notīrīja
no 120 gadus veciem sodrējiem un putekļiem. Netīri ķieģeļi tika
atstāti kāpņu telpā, kas ved uz pagrabu, lai sajustu vēsturi.
Pavirši aplūkojot zāles ķieģeļu sienas, šķiet, atstātas vecās sienas,
un par to arhitekti saņēmuši daudzus komplimentus. Patiesībā ir
veikts milzu darbs, izmantojot konservācijas, restaurācijas un remonta tehnoloģijas. Turklāt netika veikta aizšuvošana, domājot par
akustisko komfortu. Spraugās skaņa aizķeras, neradot traucējošo
atbalss efektu. Sienu virsma ir cieta, bet nav gluda.
Zālē kopumā ir 8 bīdāmo durvju konstrukcijas, kas veic vairāk
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Hanzas
Perons pirms
pārbūves

dekoratīvo funkciju, jo ailās iemontētas jaunas durvis ar akustiskām
īpašībām. Toties aiz vēsturiskajām durvīm eleganti paslēpti kabeļi,
vājstrāvu devēju kastītes, jo sprauga starp vērtnēm un sienu
ir 20 cm.
Akustiskais risinājums ir arī zāles griestiem un rietumu un
austrumu peronu griestiem – telpas reverberācijas potenciālai
samazināšanai ar skaņu absorbentu apdarināta viena lielā virsma:
zāles griestos izveidots retināts vēsturisko dēļu klājs ar 10−15 mm
atstarpēm, virs dēļu klāja novietojot 50 mm akmensvates slāni. Šāds
pats risinājums ir arī griestiem Austrumu un Rietumu peronā/vestibilā. Apmeklētāju klātbūtne ir akustiku uzlabojošs faktors. Dienvidu
vestibila griestos iestrādātas uzņēmuma CEWOOD ražotās akustiskās fibrolīta plāksnes.
Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas – fasādes un jumti –
ir pakļautas nozīmīgai ārējai akustiskai slodzei, jo pati novietne ir
akustiski agresīva – saskaņā ar Rīgas aktuālās trokšņa kartes datiem
(2015. gads) ēka atrodas telpiskajā apgabalā ar 70−74 dBa ārējā
trokšņa (galvenokārt transporta) ekvivalentajiem līmeņiem. Jaunās
konstrukcijas – jumts un stikla ārsienas −, kā arī peroni veiksmīgi
pilda uzdevumu norobežot pasākumu zāli no ārējās iedarbības
trokšņiem.
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Hanzas Perona dzelzceļa pasažieru vagons

Ideja par vilciena vagona eksponēšanu Hanzas Perona telpās bija
iekļauta konkursa projektā, vēl neapzinoties, kur tas atrastos. Gala
risinājums radās pats no sevis, kad telpā tika atjaunoti autentiskie
sliežu ceļi. Ažūrais vagona siluets kalpo par telpas lineārās kompozīcijas noslēdzošo elementu un interjera arhitektūras akcentu
– apjoms apjomā. Simboliskais zemteksts vagona eksponēšanai ir
skumjš notikums. Hanzas Perona būvniecības laikā Rīgas Vagonu
rūpnīca (RVR) paziņoja par maksātnespēju. Arhitektiem bija vēlme
atgādināt par kādreizējo rūpniecisko varēšanu, vēl paspēja no RVR
iegādāties eksponēšanai vagonu oriģinālās ritošās daļas. Idejiski
tas ir pēdējais vagons, kas izgatavots RVR. Varbūt vietā atgādināt,
ka RVR bija apjomīga infrastruktūra, piemēram, viena vagona komplekta izgatavošanai nepieciešami 50 000 rasējumi, jo detalizēta ir
pat niecīgākā skrūvīte.

Dienasgaisma

Domājot par pasākumiem, kuru norisei nav nepieciešama aptumšošana, jumtā visā garumā izveidota dienasgaismas konstrukcija,
kam ir arī resursu ekonomijas funkcija, jo var iztikt bez mākslīgā
apgaismojuma. Daudzi pasākumi jau izmantojuši šo iespēju – norise
nav apgrūtināta ar elektriskajām lampām. Taču dienasgaismu, ja
nepieciešams, iespējams telpā neielaist ar aizveramajām žalūzijām.

Jumts

Labākais materiāls, kas bija izmantojams jumta klājumam, bija
titāncinks. Ēkas izstieptais divu stāvu augstuma apjoms ir labi
pārskatāms, arī jumta segums. Piektā fasāde prasīja tikpat daudz
uzmanības kā citas fasādes, jumtā titāncinka klājs ir miksēts
ar koka dēļu klāju.

Sergejs Frolovs,
Būvuzraugi LV, vadītājs, objekta būvuzraugs
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M

anā atmiņā Hanzas Perons projekts noteikti paliks
kā ļoti nozīmīgs objekts manā profesionālajā darbībā.
Objekts, kas izcelsies uz pārējo objektu fona ar
neparasto konceptu, eleganto risinājumu
un izaicinājumiem pilno realizācijas gaitu.
Uzskatu, ka Hanzas Perona gūtā atzinība ir galvenokārt
pasūtītāja komandas vērtību, rakstura un attieksmes rezultāts.
Darbojoties projekta realizācijā, es vēroju pasūtītāja plānveidīgo
un saliedēto komandas darbu katrā procesa realizācijas posmā
ar bezkompromisa nostāju pret kvalitāti.
Arī sev smagajos brīžos (ABLV notikumu periodā) pasūtītājs
rīkojās kā īsts līderis, pārvaldot krīzes situāciju un neļaujoties
panikai − nedz vadības komandas, nedz apakšuzņēmēju līmenī.
Šāda atklāta komunikācija ļāva saliedēt visus būvprojekta dalībniekus un nezaudēt projekta realizācijas tempu.
Pasūtītāja attieksme un komunikācijas stils, manuprāt, kļuva par
projekta mugurkaulu. Visi strādājošie būvuzņēmēji bija rūpīgi
atlasīti caur kvalitātes filozofijas prizmu, kas rezultējās īpašā
darba gaisotnē un savstarpēja sapratnē. Visā projekta garumā
pasūtītājs ģenerēja uzmanīgu un godīgu attieksmi pret katru
procesa dalībnieku. Tāpēc ļoti emocionāli norisinājās Hanzas
Perona atklāšanas pasākums, kura laikā visi tapšanā iesaistītie
uzņēmumi varēja sameklēt savu nosaukumu uz Hanzas Perona
sienas, kā arī saņēma personificētas piemiņas balvas. Raksturojot projekta tehniskās veiksmes aspektu, vēlos izcelt idejas
kvalitāti, ko izstrādāja arhitekts Reinis Liepiņš un Sudraba arhitektūra arhitekti, kā arī pasūtītāja augsto komplekso kompetenci
vēsturiskās pārbūves jomā.
Balstoties uz pasūtītāja uzticību, arhitekti drosmīgi gāja
uz maksimālo rezultātu, bieži
integrējot savas idejas un ceļot
risinājuma kvalitātes latiņu
pēdējā brīdī, un, zinot Reiņa
Liepiņa smalko rokrakstu,
prasīja no izpildītājiem lielu
vērību un operatīvu integrāciju. Vēlos pateikties Ernestam
Bernim un visai Pillar komandai par unikālo pieredzi, kā arī
izjusto prieku un gandarījumu,
ko sniedza Hanzas Perona
realizācija.
Sergejs Frolovs
būvniecībā strādā kopš
2003. gada, kontā ir daudzu objektu
būvuzraudzība − gan mazāku,
gan ievērojams skaits vērienīgu
objektu. Izglītība – maģistra
grāds būvniecībā, maģistra grāds
ekonomikā.

http://www.buvuzraugi.lv/
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Kas notiek pasaulē?

A

rhitekti ietekmējušies no vairākiem konkrētiem
arhitektūras piemēriem.
1. Parmas koncertzāle – Paganīni halles risinājums,
kurā vēsturiskās noliktavas ēkas pārbūves laikā
orķestra skatuvei aizmugurē izbūvēta stiklota fasāde
ar akustiskajiem paneļiem. Aiz stiklojuma paveras skats uz
parku. Starp citu, šis risinājums ir izstrādāts vēl 20. gs. 90.
gados. Arhitekts Renzo Piano. 2. Castelo sforzescoi Vigevano
ķieģeļu restaurācija. 3. Punta della Dogana – arhitekta Tadao
Ando muitas ēkas rekonstrukcija Venēcijā.
Vienmēr ir patīkami, skicējot un pārdomājot ēkas projektu,
kaut kur pasaulē ieraudzīt līdzīgas problēmas un to risinājumus, no kuriem var iedvesmoties. Par lielu mīnusu uzskatāmas tās vēsturisko ēku transformācijas, kur jaunās tehnoloģijas agresīvi aizēno visu autentisko. Tehnoloģiju neredzamība
ir viena no šī projekta veiksmēm.
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Parma
Auditorium
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Vigevano
Castello
Sforzesco

Punta della
dogana
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No kreisās Ainārs Plankājs,
Ieva Landmane, Ilze Liepiņa,
Reinis Liepiņš.

Arhitektu birojs Sudraba arhitektūra

ir uzkrājis pieredzi dažādas funkcijas un apjoma projektu realizācijā gan
jaunbūvējot, gan atjaunojot un restaurējot. Uzmanība labprāt tiek pievērsta
arī mazākiem objektiem – privātmājām un dzīvokļu interjeriem. Katrs
pasūtītājs tiek uztverts kā vērtība.
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Reinis Liepiņš

1994. g. beidzis RTU arhitektūras
fakultāti. Profesionālā pieredze:
1994.–1995. g. Maijas projektēšanas
birojs; 1995.–1998. g. Sīlis, Zābers
& Kļava – Arhitekts. No 1998. g. –
biroja Sudraba Arhitektūra vadītājs.
Nozīmīgākie projekti: Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja telpu – Rīgas pils
Kastelas – rekonstrukcija (2014−2019),
šobrīd būvniecībā; Hanzas Perons
(2016−2019); noliktavas rekonstrukcija
Aldaru ielā 5 (kopā ar L. Griezīti un
L. Apini, Gada balva arhitektūrā
2012. g.) un citi.

Ilze Liepiņa

1996. g. beigusi RTU Arhitektūras
fakultāti. Strādājusi pie Andreja Ģelža
Brīnišķīgo Projektu Birojā, Sudraba
Arhitektūrā, privātpraksē. Nozīmīgākie
objekti: Sudraba Arhitektūras ietvaros
strādājusi pie projektiem Noliktavas
pārbūve par plašizklaides ēku

Hanzas ielā 16a (Hanzas Perons),
Rīgas pils Kastelas (Konventa)
restaurācija un rekonstrukcija
(pārbūve) Pils laukumā 3, Rīga (Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs), Divi Raiņi
pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas
Rīgā, Mūkusalas ielā 3; savrupmāju
projekti un citi.

Ieva Landmane

Absolvējusi RCK Arhitektūras fakultāti
(2013), VIA University College
Dānijā (2014), Bachelor’s degree
of architectural technology and
construction mangement. Darbs Sudraba
Arhitektūra kopš 2015. gada. Strādājusi
pie objektiem: Hanzas Perons; Rīgas pils
Kastelas restaurācija un pārbūve; ēkas
Anglikāņu ielā 5 pārbūve par dzīvojamo
ēku; Dome Hotel paplašinājums – ēkas
rekonstrukcija Miesnieku ielā 6.

Ainārs Plankājs

Arhitekts, Sudraba Arhitektūra.

https://www.sudraba-arhitektura.lv/

Inovatīvākā
saules enerģijas
stacija
Baltijā
Paula Jansone,

BDCC un Salaspils Siltums
arhīva foto
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Pasūtītājs
Salaspils Siltums
Projekts
Strasa Konsultanti
Būvnieks
Filter
Būvuzraudzība
Firma L4

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/konkursa-latvijasbuvniecibas-gada-balva-2019-rezultati/
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E

kotendenču laikmetā Latvijā beidzot radīta unikāla enerģētikas būve – pirmā saules enerģijas stacija Baltijā, kuras novitāte
un mērogs ir paspējis gūt kā vietējo, tā arī pasaules speciālistu
atzinību. Turklāt idejas autors – uzņēmums Salaspils Siltums –
vēl 2017. gadā saņēma prestižo Vispasaules centralizētās enerģijas klimata balvu (Global District Energy Climate Award) kategorijā Modernizācija, apliecinot pasaules līmeņa zināšanas. Projekts,
kura investīcijas ir 7 milj. eiro, Latvijai atjaunojamās enerģijas jomā
ļāvis izvirzīties ne tikai Baltijas, bet arī Eiropas priekšplānā. Projekts
tika sākts 2019. gada februārī un jau septembrī pabeigts. Tādējādi
ir plānots, ka Salaspils jau 2020. gadā enerģiju saņems ar pozitīvu
bilanci, jo siltuma tarifi samazināsies vismaz par 5 –10%. Projekts
aptverošākajā Latvijas būvju konkursā Latvijas Būvniecības Gada
balva 2019 ieguva Grand Prix. Objekta būvnieki ir Filter, būvuzraudzība – Firma L4.

Saules kolektoru lauks
3 futbola laukumu lielumā

Projekta attīstītāji Salaspils Siltums saules enerģijas ražotņu būvniecību pētījuši vairākus gadus visā pasaulē, uzkrājot vērā ņemamu
pieredzi un kompetenci. Kopumā 6,5 hektāros 22 000 m2 platībā
uzstādītas 1720 saules kolektoru vienības, kā arī 30 m augsta akumulācijas tvertne, kas ražos apmēram 12 000 MWh siltuma gadā.
Tvertne akumulē dienā saņemto saules siltumu, kas pēc vajadzības

tiks iepludināts pilsētas maģistrālajos tīklos. Papildus tam, palielinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu, tika uzbūvēta arī
jauna šķeldas katlumāja. Saules kolektoru lauks nodrošina 20%
siltumapgādes enerģijas, ko patērē mājsaimniecības, kas pieslēgtas
Salaspils centralizētās siltumapgādes sistēmai.

Tarifu samazināšana
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Kopš siltumenerģijas stacijas darbības sākšanas iepriekšējā gada
septembrī tā jau saražojusi 2654 MWh (2020. gada marta beigu
dati), un tas ir ekvivalents karstā ūdens nodrošināšanai Salaspilī
40 dienām jeb energoresursu izteiksmē – 200 t sadedzinātu bērza
brikešu. Tikai atšķirībā no briketēm un cita veida fosilajiem kurināmajiem saules enerģija nerada CO2 izmešus un ir pieejama neatkarīgi no patērētā daudzuma. No kopējā saražotā apjoma
989 MWh jeb 37% tika saražoti tieši martā. Ikkatrs Salaspils
iedzīvotājs izjutīs ieguvumu no jaunā saules kolektoru parka, jo būs
mazāki rēķini par apkuri. Diemžēl labais nodoms atduras pret nesamērīgu birokrātisko slogu no regulatora puses tarifu apstiprināšanas jautājumā. Lai gan regulāri tiek iesniegtas atskaites, neadekvāti
administratīvie resursi un laiks tiek patērēti nebūtisku jautājumu
un nevajadzīgas dokumentācijas sagatavošanai. Rezultātā 60% uzņēmuma administratīvā aparāta darbinieku ir spiesti strādāt, risinot
tikai tarifa izskatīšanas un apstiprināšanas jautājumu.

Ina Bērziņa-Veita,
Salaspils Siltums vadītāja:

A

r pavisam niecīgu daļu
saules enerģijas, kas nonāk
uz zemeslodes, mums
pietiktu, lai segtu visus cilvēcei nepieciešamos patēriņus. Jautājums ir par to, kā mēs
spējam iemācīties šo enerģiju
pieradināt, akumulēt un nodrošināt izmantošanas tīklus. Kad
pirms vairākiem gadiem sāku pētīt alternatīvās enerģijas iegūšanas
un izmantošanas veidus, lai principiāli izslēgtu siltumapgādes nodrošināšanā kurināšanas procesu, vislabāk aprēķinos iegūlās saules
enerģija un akumulācija. Mēs esam mācējuši ārzemēs smelto pieredzi
savienot ar Latvijas būvniecības prasmēm, realizējot pasaules līmeņa
projektu, kas ietver ceļu no siltuma ražošanas līdz patērētājam.
Esam radījuši unikālu produktu, un pozitīvās pieredzes pārņemšanas nolūkos pie mums ierodas viesi no Latvijas pašvaldībām, tuvējā
reģiona valstīm, pat no eksotiskās Mongolijas. Nākotnes perspektīvā
ir pavisam reāli uzbūvēt šāda veida stacijas katrā Latvijas pilsētā, un,
cerams, 2021.–2027. gada plānošanas periodā tiks iekļauts atbalsts
bezkurināmā enerģijas apgādei, jo tas ir ne tikai ilgtspējīgs, bet arī
ilgmūžīgs ieguldījums.
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Edmunds Valantis,
EM valsts sekretāra vietnieks:

Š

āda mēroga būves valsts attīstībā ir vitāli svarīgas, jo to
labumu izjūt ne tikai ierobežots cilvēku loks, bet visa
sabiedrība kopumā. Lai arī
tiešo (rēķinu) atspaidu tuvākajā
laikā jutīs Salaspils centralizētās
siltumapgādes sistēmas lietotāji,
šī projekta pakārtotais uzdevums
ir iepazīstināt arī pārējos Latvijas
iedzīvotājus ar alternatīvās enerģijas lietošanas priekšrocībām.
Viena lieta ir tas, ka mēs valstiskā
līmenī virzāmies uz videi draudzīgiem enerģijas ieguves veidiem,
otra – raisīt cilvēkos izpratni par to un mudināt prasīt un runāt par
šāda veida saules enerģijas konvertēšanas iespējām viņu pilsētā.
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Konkursa
Latvijas Būvniecības
Gada balva 2019 apbalvošanas
ceremonija. Grand Prix ieguvējs
Salaspils Siltums saules enerģijas
stacija, 2020. gada 11. martā.
No kreisās E. Valantis, G. Valinks,
V. Zirdziņš, R. Gulbis, A. Bēniņš,
Dz. Znotiņš, S. Latūns,
G. Baškevics, I. Bērziņa-Veita,
A. Lūse, J. Dripe.
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Indija – līderE saules
enerģijas apguvē

S

aules enerģijas apguves jomā valstu cīņa par lielāko ražotņu izveidi
mainās ārkārtīgi strauji. Piemēram, ASV lielākais saules kolektoru lauks
Solar Star, kura kapacitāte ir 579 MW, vēl 2015. gadā bija arī pasaulē
lielākais saules enerģijas ražotājs, bet tagad tas vairs nav pat starp TOP
10 saules parkiem pasaulē. Tā vietā lielākie saules enerģijas kolektoru
lauki ir izpletušies Indijā, Ķīnā, Ēģiptē, AAE un Meksikā. Pēc saražotā enerģijas
apjoma pasaules lielākais kolektoru lauks Bhadla Solar Park Indijā, kas nodots
ekspluatācijā 2020. gada 20. martā, gadā plāno saražot 2,25 GW un aizņem
40 km2 teritorijas. Arī otrajā vietā lielāko saules enerģijas staciju sarakstā
atrodas objekts Indijā Pavagada Solar Park, kas pilnībā nodots ekspluatācijā
2019. gadā, ar 2,0 GW, trešajā – Tengger Desert Solar Park Ķīnā ar 1,6 GW, kas
vēl 2018. gadā atradās pirmajā vietā, apliecinot, cik strauji mainās situācija
un kādos tempos Āzijas valstis apgūst saules enerģijas potenciālu. Indija ir izvirzījusi mērķi līdz 2032. gadam 40% elektrības iegūt tikai no atjaunojamiem
resursiem, galvenokārt tādēļ, lai palielinātu elektrības pieejamību, jo 20%
iedzīvotāju tā nav pieejama. Tāpēc Indijā ir uzbūvēti jau aptuveni 30 Bhadla
Solar Park līdzinieku, un tas ir ļāvis valstij uzstādīt absolūto rekordu pasaules
lētākajā saules enerģijā. ASV lielo saules enerģijas staciju lauku izmaksas vidēji ir 1,5 ASV dolāri/W, Eiropā un Ķīnā – 1 ASV dolārs/W, bet Indijā – 0,79 ASV
dolāri/W.

Viens PVC slānis

KĀ MINIMUMS

40 GADU

KALPOŠANAS ILGUMS
Pārbaudīts Norvēģijas celtniecības
pētniecības Institūtā
(SINTEF Byggforsk)

l Lēzenie jumti
l Slīpie jumti
l Sarežģītas formas jumti
l Balasta un zaļie jumti
l Terases un balkoni
l KNOW-HOW: vakuuma jumts

EKSKLUZĪVAIS IZPLATĪTĀJS LATVIJĀ
+371 20 250 222

protan@emimar.lv

www.emimar.lv

Abulas iela 2, Rīga, LV-1026, Latvija
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Unikāls molu
konstrukcijas
paraugs
Pāvilostā
Paula Jansone,
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publicitātes foto
(LBGB 2019 arhīvs)

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/konkursa-latvijasbuvniecibas-gada-balva-2019-rezultati/
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Pāvilostas pērle –
142 gadus sena osta

D

ivus gadus ilgie rekonstrukcijas darbi noslēdzās
2019. gada maijā. To laikā Dienvidu mols tika
pagarināts par 162 m, Ziemeļu mols – par 96 m.
Molu kodolu veido Liepājā izgatavoti dzelzsbetona
elementi – 6x6x5,5 m gremdkastes –, kas aizpildīti
ar smilti. Savukārt virsbūves konstrukciju veido saliekamā
un monolītā dzelzsbetona konstrukcijas. Viļņu triecienspēka
mazināšanai molu ārpusē izveidoti iedobumi un laukakmeņu
krāvumi ar granīta akmeņiem.
Pasūtītājs Pāvilostas ostas pārvalde. Projekts inženieru birojs
Kurbada tilti. BūvnieksKauno tiltai. Būvuzraudzība: Isliena V.
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P

irmie moli Pāvilostā tika izbūvēti vēl 1878. gadā no pāļu
rindām un akmens krāvumiem, savukārt 1929. gadā tie tika
būtiski pagarināti, konstrukciju papildinot ar arī mūsdienās
plaši lietotajiem betona masīviem. Pāvilostas galvenais
lepnums – osta – neaizsalst cauru gadu, un no atklātās
jūras to atdala Ziemeļu un Dienvidu mols. Tā kā moli ir izbūvēti
perpendikulāri jūras krastam, vietā, kur jūrā ietek Sakas upe, laika
gaitā ir radīts pārrāvums dabiskajos jūras sanesumu procesos,
kas radīja smilšu uzkrāšanos Dienvidu mola pakājē. Rezultātā,
sanesumiem uzkrājoties ilgstoši, vētras laikā tie tika aizskaloti ostas
vārtu virzienā, veidojot ļoti mazus ostas dziļumus un apdraudot
drošu navigāciju ostā.

Pirmo reizi Latvijas molu
būvniecībā – gremdkastes

Mola rekonstrukcijā izmantoja Baltijā unikālu konstrukciju –
gremdkastes. Pēc gremdkastu saražošanas tās, izvietotas cita
aiz citas, ar kuģu slipu tika ievadītas jūrā. Smagākā kaste sver
140 tonnas, un gremdkastu konstrukcija veidota tādējādi, lai tā
katra spētu pati sevi noturēt virs ūdens. Lai stabilizētu nolaišanas
un transportēšanas procesus, katrai kastei tika pievienoti pontoni.
Gremdkastes uz Pāvilostu nogādāja velkonis. Kad pamatne tika
sagatavota un kaste novietota paredzētajā vietā, tā tika piepildīta

ar jūras smiltīm, pamazām iegremdējot projektā noteiktajā vietā.
Lai nodrošinātu atbilstīgu un drošu darbu izpildi, ļoti būtiska bija
precīza būvdarbu vadītāju, kuģu vadītāju un ūdenslīdēju sadarbība.
Tieši gremdkastu novietošanas darbu posms sagādāja lielākās
grūtības – ostas teritorijā laika apstākļi biežāk bija nelabvēlīgi nekā
piemēroti būvniecībai. Spēcīgā viļņošanās traucēja nolikt kastes
taisni un nereti izskaloja rūpīgi novietoto pamatni. Dienvidu mols,
kas tika būvēts pirmais, kļuva par lielu izaicinājumu. Savukārt īsāko
Ziemeļu molu jau bija vieglāk būvēt, jo Dienvidu mols kalpoja kā
aizsegs, laužot viļņus.
Pēc gremdkastu uzstādīšanas tās tika savienotas ar fibrbetonu,
nostiegrotas, tika izbetonēta virsbūve. Arī šajos darbos laikapstākļi
nelutināja, īpaši ziemas vētru laikā – stiprie vēji un viļņi lauza jau
uzstādītās stiegras un veidņus, kā arī pēc tam veidoja apledojumu
uz stiegrām.

Hidrotehniskā modelēšana
un ārvalstu speciālisti
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Galveno izaicinājumu sagādāja projekta unikalitāte. Lai arī
gremdkastu tehnoloģija ir ļoti populāra, piemēram, Nīderlandē,
nekur Baltijā nekas tāds vēl nav bijis būvēts. Tādēļ, lai nonāktu pie
labākā risinājuma, bija jāmeklē ārvalstu speciālistu palīdzība,
kam ir pieredze šādu būvju realizēšanā. Lai atrastu optimālu
molu izvietojumu un garumu, tika lietota hidrodinamiskā
modelēšana, kuras ietvaros ievadīti dati par vētrām Pāvilostā
pēdējās desmitgadēs, modelēts viļņu stiprums un analizēta
sanesumu izvietošanās. Savukārt gremdkastu viļņu atvairīšanas
sienas forma kopā ar akmeņiem liek viļņiem sākumā salūzt, sadalot
triecienspēku un tā radīto enerģiju novirzot mazajās kabatās,
kas iestrādātas mola sienā. Lai iepriekš paredzētu viļņu izmaiņas
tiešā objekta tuvumā (un operatīvi pārtrauktu būvdarbus stipras
viļņošanās laikā), būvobjektā tika izvietota meteoroloģiskā stacija.
Gremdkaste
un tās
stiprinājums
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Konkursa
Latvijas Būvniecības
Gada balva 2019 apbalvošanas
ceremonija. 2. vietas ieguvējs
nominācijā Inženierbūvju
pārbūve Pāvilostas molu
pārbūve, 2020. gada 11. martā.
No kreisās U. Kristapsons,
M. Živula, J. Rāzna, R. Griškevičs,
K. Loškarjovs, P. Jansone,
J. Eizāns
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Tikai
koks.
nekā
lieka!
IKTK – tā ir dabai draudzīgas
būvkonstrukciju ražošanas
nākotne
Paveikto var sastapt Latvijā, Lietuvā, 		
Norvēģijā, Zviedrijā, Islandē, Krievijā.
Taisnu vai liekti līmētu lielizmēra
būvkonstrukciju ražošana.
Rūpnieciskie pētījumi
un eksperimentālās izstrādes.
Prototipu izstrāde un testēšana.
Atklāj jaunas spējas kokam!
www.iktk.lv
Tālrunis: +371 29264544,
e-pasts: info@iktk.lv
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Igate Būve – tas ir jauns laikmets
koka būvniecības tehnoloģijām
Īsteno gan projektu vadību,
gan būvniecību, ekskluzīvās būvēs
piesaistot partnerus no citām valstīm.
Objekti – privātmājas, inženierbūves,
ražošanas ēkas, lielizmēra vides objekti,
sabiedriskas un publiskas būves.
Īpašā pieredze – taisni vai liekti līmētas
koksnes sijas (glulam) un krusteniski
līmēti koksnes paneļi (CLT).
Sadarbībā ar radniecīgiem uzņēmumiem
nodrošina visu – projektēšanu, ražošanu,
loģistiku un izbūvi.
Inovatīvi un individuāli risinājumi –
tā ir ikdiena.
Koka elpa būvniecībā!
www.igatebuve.lv
Tālrunis: +371 26554774,
e-pasts: igatebuve@igatebuve.lv

Rubeņu ceļš 46, Raubēni,
Cenu pagasts, Ozolnieku novads,
LV-3002, Latvija

www.iktk.lv
www.igatebuve.lv

Kokbetona tilts
pie Jaunpils
pils
Paula Jansone,
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Rīgas tilti arhīva foto

Pasūtītājs
VAS Latvijas Valsts ceļi
Galvenais būvuzņēmējs
Rīgas tilti
Apakšuzņēmēji
IKTK, Tilts
Būvuzraudzība
Firma L4 Daina Bruža
un Kārlis Andrejs Atauga

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/konkursa-latvijasbuvniecibas-gada-balva-2019-rezultati/
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B

lakus 1301. gadā celtajai vēsturiskajai Jaunpils pilij, kas savulaik
pildījusi arī Livonijas ordeņa cietokšņa funkcijas, tek maza upīte –
Bikstupe, kurai pāri vēl nesen veda no skata necils un absolūti ne
kultūrvēsturisks tiltiņš. Bet kopš 2019. gada nogales iepriekšējā
tilta vietā ir arhitektoniski izteiksmīgs jauns tilts. Jaunpils pils ir
kultūras piemineklis, un tilts ir tai blakusesošs objekts, tāpēc, lai reglamentētu prasības tilta arhitektūrai un vizuālajai harmonijai ar apkārtējo
vidi, NKMP izdeva speciālus tehniskos noteikumus.

Guntis Briedis, ģenerāluzņēmēja SIA Rīgas tilti
tehniskais direktors:

Jauns tilts šajā vietā bija nepieciešams galvenokārt tāpēc, ka 1961. gadā
būvētā tilta nesošo karkasu veidojošās dzelzsbetona konstrukcijas,
precīzāk, to atliekas, savu laiku bija jau nokalpojušas, līdz ar to tiltu ekspluatēja ar slodžu ierobežojumu. Rezultātā vietējā apkārtne ir ieguvusi
vizuāli pievilcīgu un pils statusam atbilstīgu infrastruktūras objektu, kas
ir izcils priekšplāns fotoattēliem ar pili.

Būvdarbu norises secība

Tilta būvniecība tika sākta 2019. gada maijā, ekspluatācijā tas tika nodots rudenī. Lai neietekmētu vietējo iedzīvotāju ikdienas gaitas, vispirms
blakus tika izbūvēts pagaidu tilts gājējiem. Pēc tam norisa komunikāciju – kanalizācijas spiedvada, elektrības un telefona vadu – demontāža
un pārcelšana uz pagaidu novietni. Lai netiktu pārtraukta to darbība,
sākotnēji blakus tika izbūvēts jauns cauruļvads, uz kuru tika pārslēgti

iepriekšējie. Un tikai pēc šiem sagatavošanas darbiem tika nojauktas
vecā tilta konstrukcijas. Tilts ir balstīts uz 5 urbpāļiem katrā krastā, kuri
vājas ģeoloģijas dēļ iebūvēti 13 m dziļumā, un to diametrs visā šķērsgriezumā ir 880 mm. Pāļu urbšanas laikā būvnieki uzdūrās cilvēku radītam
masīvam akmeņu krāvumam 12x2 m platībā, kas veidoja vecos balstus
vai vēl senāko upes nostiprinājuma konstrukciju. Daļa izņemto akmeņu
pēc tam tika izmantoti krasta nostiprinājuma (konusa) vajadzībām. Jūlija
beigās tika samontētas pirmās 4 sijas, augusta sākumā – atlikušās 4. Pateicoties pilnvērtīgam darbam ražošanas procesā, siju montāžas process
bija ļoti viegls, un 4 sijas bija iespējams samontēt vienas dienas laikā
bez speciāla transporta iesaistes. Pēc siju uzstādīšanas tika betonēta
apvienojošā 30 cm biezā plātne, kas, lai darbotos kā viengabalaina konstrukcija, sajūgta ar sijas enkuriem. Pašās beigās tika ieklāts asfalts un
montētas atvairbarjeras, kas ir atsevišķas uzmanības vērts process. Lai
atvairbarjeras arhitektoniski nedisonētu ar koka sijām, cinkota tērauda
vietā (kāds parasti tiek lietots) atvairbarjeras tika veidotas no koka.
Tās tika ražotas Itālijā no masīviem koka elementiem tādā pašā tonī kā
sijas un pēcāk stiprinātas pie nerūsējošā tērauda plātnēm, kuras… rūsē!
Plātnēs lietotais Cor-Ten nerūsējošais tērauds atmosfēras ietekmē veido
brūnganu rūsas plēvīti, kas vizuāli rada rūsas efektu bez pašas rūsas
klātbūtnes. Laika gaitā (aptuveni pēc gada) pārklājums iegūst vienmērīgu brūnu toni. Lai izvairītos no pārpratumiem, vietējā izpildvara tika
laikus brīdināta nesajaukt paredzēto efektu ar rūsu.

Unikālas līmētās sijas

Mainīga augstuma arkveida līmētā koka sijas izgatavoja Jelgavas uzņēmums SIA IKTK, un to pilna cikla ražošanas laiks aizņēma 3 mēnešus. Šajās pat ļoti modernajās ražotnes telpās tika izgatavotas arī koka
konstrukcijas Jelgavas Pasta salas lepnumam – Mītavas estrādei – un
slavenajam Tērvetes tiltam. Tā kā projektā tika izvirzītas ļoti augstas
prasības koka stiprības klasei – GL32 –, ko nevar panākt ar Latvijas
koku, tad koks tika ievests no Krievijas. 8 sijām bija nepieciešami
52 m3 koka.
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Pēteris Baranovskis,
Jaunpils novada domes izpilddirektors:

Iepriekšējā tilta mūris jau bija sācis neapturami drupt, turklāt
bija arī par šauru, lai uz tā droši samainītos 2 automašīnas, kā arī
gājējiem nebija atvēlēta speciāla ietve. Runājot par jauno tiltu,
liels paldies projektētājiem par interesantajiem risinājumiem,
rezultāts ir izdevies ļoti labs un sava statusa cienīgs. Protams,
kādam var šķist traucējošas spožās skrūves margās, rasties
neizpratne par rūsinātajām metāla konstrukcijām, taču sabiedrībai
vienmēr nepieciešams laiks, lai pierastu pie jaunām vēsmām.
Kopējais sabiedrības verdikts ir tāds: tilts izskatās labi un ir kļuvis
draudzīgāks gājējiem un platāks braucējiem.
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Kokbetona tilta tehniskais risinājums

J

aunā tilta tehniskais risinājums tika izvēlēts pagalam
netipisks Latvijas tiltu būvniecības kontekstā – līmētas
koka sijas apvienojumā ar dzelzsbetona plātni. Protams, arī
šādu konstrukciju kombinācijas tilti ir sastopami Latvijā,
bet to skaits ir niecīgs. Vienlaidu tilta garums ir 11,5 m, un,
ieskaitot spārnu sienu konstrukcijas, tā garums sasniedz pat
18,5 m. Brauktuves platums ir 7 m, ietves – 2 m. Cilvēku ērtībām
un drošībai, lai izvairītos no nepieciešamības šķērsot ielu, ietve
izvietota vienā tilta pusē, tajā, kas tuvāk pilij. Tilta redzamāko
daļu veido 8 mainīga augstuma arkveida līmētā koka sijas. Siju
augstums ir 1,30 m, vidusdaļā 75 cm. Tās tika dubultimpregnētas ar kreozotu, t.i., vispirms tika impregnēts katrs elements, un
pēc tam, kad elementi tika salīmēti savā starpā un izgriezti pēc
noteiktas formas, gatavā sija tika impregnēta vēlreiz. Kreozots
ir uz darvas bāzes gatavota aizsargkārta, kas pasargā koku no
trupēšanas, degšanas un paildzina koka konstrukcijas ekspluatācijas mūžu. Kreozots impregnēšanas vajadzībām tiek plaši
izmantots Norvēģijā, kur gan auto, gan gājēju koka tiltu būvniecība cita starpā ir salīdzinoši populāra, turpretim Latvijā kreozots
ir salīdzinoši maz izplatīts.

CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJA:
Karstais asfalts AC11 surf, h=40
Karstais asfalts AC22 base/bin, h=60
Minerālmateriāls (fr. 0/45), h=100
Minerālmateriāls (fr. 0/56), h=150
Salizturīga smilts, h=400 (uz ass)

3-3, TILTA GARENGRIEZUMS, M1:50

Pārejas plātne: h=300, L=4000
Minerālmateriāls (fr.0/45) cementa javā, h=100
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Salizturīga un drenējoša smilts, kura berama
un blīvējama maksimums 20cm biezos slāņos, līdz
sasniegts sablīvējuma rādītājs pēc Proktora >0.97
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4
Ø880
Urbpāļi
L=13m

Upes gultni nostiprināt ar frakcionētām šķembām (fr.40/70)
KONUSA NOSTIPRINĀJUMI:
(virs ģeotekstila klājuma)
Laukakmeņi (diam.15-20cm) betonā, h=150
Ø880
(no izlasītiem, pēc formas savstarpēji saderīgiem
Urbpāļi
laukakmeņiem); uz minerālmateriāla (fr.0/45)
L=13m
pamata, h=150 (virs ģeotekstila klājuma)
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Konkursa
Latvijas Būvniecības Gada
balva 2019 apbalvošanas
ceremonija. 2. vietas
ieguvējs nominācijā Jauna
inženierbūve kokbetona tilts
Jaunpilī, 2020. gada 11. martā.
No kreisās G. Briedis,
A. Jasaitis, M. Peilāns,
J. Lange, K. Vingris, D. Bruža,
K. Atauga un G. Grīnbergs
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Pasūtītājs
Rīgas Universālais
Termināls
Projekts
JMI Birojs
Galvenais būvuzņēmējs
BMGS
Būvuzraudzība
Būves un būvsistēmas

Zīda ceļa
tālākā ziemeļu
punkta turpinājums
Rīgas brīvostā
Paula Jansone,
publicitātes foto
(LBGB 2018 arhīvs)

https://www.buvniekupadome.lv/objektu-apskati/rigas-brivostas-zo-1un-zo-2-piestatnu-rekonstrukcijas-noslegums/
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S

lavenais Zīda ceļš, kura saknes meklējamas mūsu ēras
pirmsākumos, parasti raisa asociācijas ar tādām tālām un
teiksmainām zemēm kā Ķīna, Senā Ēģipte un Roma. Bet
cik daudzi no mums zina, ka mūsdienās par tā neatņemamu sastāvdaļu – kā mūžīgais tilts starp Austrumiem
un Rietumiem – ir kļuvusi arī Latvija? Ja būsim pavisam precīzi,
Vecmīlgrāvis, Birztalu iela 15, vieta, kur atrodas ZO-1 un ZO-2
piestātne un ar ko jau vairāk nekā 25 gadus veiksmīgi operē
nu jau viens no lielākajiem stividoriem Latvijā – SIA Rīgas
Universālais Termināls. Apjomīgais, divu gadu ilgais piestātņu
modernizācijas projekts tika nodots ekspluatācijā 2018. gada
decembrī.

Jānis Kasalis,
SIA Rīgas Universālais Termināls
izpilddirektors
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Hruščova laika
idejas – ne tikai bēdīgi
slavenā kukurūzas
kampaņa

Rekonstrukcijas idejas aizmetņi radušies vēl 20. gs. 70.
gados, kad RosMor veidotā
projekta ietvaros piestātņu
kapacitātes paaugstināšanai
tika paredzēta to pakāpeniska savienošana ar tuvumā
esošo Žurku salu. Jau
iepriekšējā gadsimta 70.‒80. gados bija skaidrs, ka Zvejas ostai
tās izdevīgā ģeogrāfiskā novietojuma dēļ ir milzīgs neizmantots
potenciāls, kuru varētu konvertēt daudz lielākos kravu apjomos.
Tomēr dažādu apsvērumu dēļ tik perspektīva ideja tā arī palika
tikai nerealizēts sapnis. Līdz ar to, pārņemot piestātnes, mūsu
rīcībā bija jebkuras zvejas ostas standartkomplekts – relatīvi
sekls dziļums (10,1 m) un pāris saldētavas. Ilgstošā laika periodā tas nozīmēja, ka, neveicot apjomīgus uzlabošanas darbus, nebūsim konkurētspējīgi pat vienas ostas mērogā. Turklāt pēdējos
gados, lai optimizētu izmaksas, Baltijas jūrā strauji pieaug kuģu
gabarīti, līdz ar to pieļaujamā tā brīža lielākā kuģa iegrimes
atzīme 9,2 m bija ārpus jebkādas konkurences. Tikpat neatbilstošs bija arī abu piestātņu kopējais garums – vien 320 m. Tāpēc
izeja bija tikai viena – kalt plānus un veikt attiecīgās darbības,
lai padarītu piestātnes laikam, tendencēm un vajadzībām
atbilstošas. Turklāt ideja jau bija gatava, atlika vien pārņemt
pagājušā gadsimta projektu un pielāgot atbilstoši pašreizējām
vēlmēm un iespējām. Rekonstrukcijas projekts ir noslēdzies, bet
tā ietvaros īstenota vien neliela daļa vīzijas par savienošanos ar
Žurku salu – tik, cik atļāva esošā krasta konstrukcija. Turklāt, lai
izveidotu maksimāli iespējamo dziļumu, ne tikai būtu nepieciešami daudz lielāki finansiālie ieguldījumi, bet tas būtu arī daudz
sarežģītāk no saskaņošanas un birokrātijas viedokļa.

Kirils Loškarjovs,
AS BMGS būvniecības
departamenta direktors
Piestātņu
modernizācija
3 kārtās
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Rekonstrukcijas galvenais
mērķis bija maksimāli modernizēt ZO-1 un ZO-2 piestātni,
tajā pašā laikā saglabājot
nesošās konstrukcijas. Tieši
šis faktors bija noteicošais,
izvēloties piestātņu garumu un gultnes dziļuma atzīmi. Sākotnēji,
vēl projekta izstrādes stadijā, objektu bija paredzēts izbūvēt
3 secīgās kārtās – pirmā kārta ietvēra esošās ZO-1 piestātnes
pagarināšanu par 50,2 m; otrā kārta – ZO-2 piestātnes esošās
daļas rekonstrukciju; trešā kārta – ZO-2 piestātnes pagarināšanu par 96,8 m, tādējādi piestātņu kopējam garumam sākotnējo 320 m vietā sasniedzot 460 m. Tomēr, ņemot vērā, ka viens no
līguma pamatnosacījumiem bija nodrošināt 100% kuģu navigāciju
arī būvdarbu laikā, laika optimizācijas ietvaros tika izstrādāta
detalizēta shēma, kā vienlaikus veikt būvdarbus visās trijās kārtās.
Šeit īpaši jāuzteic augstais pasūtītāja sadarbības līmenis: mēs
vienmēr savlaikus tikām informēti par terminālī ienākošo kuģu
grafikiem un to gabarītiem, kas ļāva jau laikus saplānot darbus un
cilvēku noslodzi, nepieļaujot dīkstāves.

Viens no galvenajiem un atbildīgākajiem būvniecības posmiem
bija gultnes padziļināšana projekta otrās kārtas ietvaros, kas ir
laikietilpīgs un tehniski sarežģīts darbs. Papildus izaicinājumus
jau tā nepavisam ne vieglajai gultnes padziļināšanai radīja tas,
ka, pirmkārt, projektā norādītās gruntis neatbilda to patiesajam
stāvoklim, otrkārt, uz attiecīgo darbu izpildes laiku sākotnēji paredzētā tehnika savas specifikas dēļ nebija pieejama, līdz ar to pēdējā
brīdī bijām spiesti mainīt darbu izpildes tehnoloģiju. Rezultātā
tika izlemts par labu grunts izskalošanas metodes lietošanai, kad
grunts vistiešākajā nozīmē tiek izskalota. Tas ir lēns, bet efektīvs
process. Padziļināšanas laikā tika izņemti 10 000 m3 grunts, dziļuma atzīmei gar ZO-2 akvatorijā sasniedzot –12,5 m.

Lai pagarinātu piestātni atklātā ūdenī, kā tas bija ZO-2 piestātnes
gadījumā, vispirms bija jāveic zemūdens izpēte un apzināšana,
jo no tā ir atkarīgs, ar kādiem mehānismiem noritēs rievsienas
iedzīšana gruntī, kas ir galvenā nesošā konstrukcija un kuras uzdevums ir noturēt visu piestātni. Šajā gadījumā par rievsienu tika
izmantota HZ profilsiena, kuras nesošā daļa ir 28 m gara, savukārt
pati rievsiena
ir 17 m gara. Pēc jaunā pagarinājuma rievsiena izveidoja 180 m
perimetru, un, lai to pienācīgi nostiprinātu, tika izmantotas 145
tonnas jeb 2100 m enkursaišu, kas pēc tam aizbērtas ar 29 000 m3
grunts.

Būvdarbu norise paralēli
kuģu navigācijai
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Lielākais izaicinājums gan
būvniekiem, gan pasūtītājam
bija līdztekus būvdarbiem nodrošināt pilnvērtīgu termināļa
darbību, pieņemot visus ienākošos un izejošos kuģus. Terminālī
navigācija notiek vidēji katru
otro dienu ‒ ja piestātnes uz
būvniecības laiku tiktu slēgtas,
darbus būtu iespējams pabeigt
divreiz ātrākos termiņos. Tāpēc
mūsu uzdevums bija minimizēt tos ierobežojumus, kas būvdarbu
izpildes dēļ rodas kuģu tauvošanās un pārkraušanas laikā. Tas
nenoliedzami prasīja ļoti precīzu laika un resursu menedžmentu.
Kā spilgtu piemēru tam var minēt tauvošanās poleru nomaiņu, kas
norisinājās pirmās un otrās kārtas ietvaros. Tā kā terminālī atrodas
kuģis, visus polerus mainīt secīgi pēc kārtas nedrīkstēja, to nomaiņas kārtībai bija jānotiek pēc īpaši izstrādātas shēmas. Un tas spilgti
ilustrē šā objekta būvniecības procesa būtiskāko iezīmi – darbi bija
vienmērīgi jāsadala pa visām kārtām un jāveic līdztekus, lai nerastos
lieka tehnikas un darbaspēka dīkstāve. Tā kā viena kuģa kraušana pat labos laika apstākļos aizņem četras dienas, mēs nevaram
atļauties šo laiku pavadīt gaidot, tādējādi, nostrādājot konkrētu
laika posmu, cilvēkiem viena darba zona bija operatīvi jāpamet un
jāpāriet uz nākamo.
Grūtības radīja arī tāds paredzami neparedzams faktors kā
laika apstākļi. Hidrotehniskajā būvniecībā vienmēr jārēķinās
ar salīdzinoši skarbākiem laika apstākļiem nekā dziļāk sauszemē. 2017. gada vasara un rudens šajā ziņā bija īpaši lietaini
un vējaini. Saistībā ar augsto ūdens līmeni jau augustā tika
izsludinātas ārkārtas situācijas. Visvairāk tas ietekmēja tieši
virsbūves masīvu betonēšanas un veidņu montāžas darbus.
Tā kā ostas akvatorijā bija lieli viļņi un vējš, lietojot standarta
montāžas tehnoloģiju, veidņi tiktu skaloti nost vai norauti.
Normāla ūdens līmeņa apstākļos attiecīgos darbus veic veidņu
montāžnieks, stiegrotājs vai betonētājs, bet šoreiz metināšanai
tika piesaistīti ūdenslīdēji, kas mezglu metināšanas un veidņu
montāžas darbus veica zem ūdens.

Brigadieru un operatoru kompetence –
uzņēmuma vērtība

Kad runa ir par hidrotehnisko būvniecību, cilvēkiem no malas
ir grūti uzreiz aptvert objekta patieso mērogu un apjomus, jo tajā,
pretēji civilajai būvniecībai, nesošais karkass atrodas galvenokārt
zem ūdens līmeņa, turklāt pats būvniecības process noris lielākoties teritorijās ar ierobežotu piekļuvi, kas parastam garāmgājējam
ir nesasniedzamas. Ja ZO-1 un ZO-2 piestātņu būvniecības mērogu
pārprojicētu uz civilo būvniecību, piestātnes varētu salīdzināt ar
tirdzniecības gigantu Akropoli. Jāsaka, diemžēl šāda mēroga objektu
Latvijā ir ļoti maz, un tas ir nesaraujami saistīts ar tranzīta kravu ap-

jomu kritumu, ko pēdējos gados vērojam visās Latvijas ostās. Daļēji
arī šā iemesla dēļ Latvijā tik specifisku un apjomīgu darbu veikšanai
ir vien pāris uzņēmumu, kam ir nepieciešamie tehniskie un cilvēkresursi. Īpaši vēlos uzsvērt cilvēku pieredzes un zināšanu kvintesenciālo nozīmi. Visu iesaistīto darbinieku – būvdarbu vadītāju, brigadieru, parasto strādnieku, mehanizatoru, operatoru – kompetence,
profesionālisms un godprātība ir uzņēmuma galvenā vērtība, kurai
patiecoties šāda mēroga sarežģītības objektu vispār var uzbūvēt.
Un nevis tikai uzbūvēt, bet izdarīt to kvalitatīvi ar visaugstākajām
atbilstības prasībām. Konstruktīvai sadarbībai ar pasūtītāju vienmēr
ir īpaša nozīme, bet, kad runa
ir par tik unikāliem projektiem,
tai jābūt primārai jebkurā
situācijā. Un varu teikt pilnīgi
noteikti ‒ šā projekta ietvaros
sadarbība ar pasūtītāju noritēja
ļoti augstā līmenī. Vienmēr tika
atrasta kopīga valoda, vēlamais
risinājums un resursi tam, lai
kvalitatīvi un laikus izpildītu
darbus tā, ka visas iesaistītās
puses ir apmierinātas.
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Kravu apgrozījuma palielinājums
par 30% pusotra gada laikā

P

iestātnes savā maksimālajā kapacitātē darbojas
turpat jau 1,5 gadu, t.i., kopš nodošanas ekspluatācijā.
Galvenais ieguvums, ko mums ļāvuši sasniegt piestātņu
uzlabotie tehniskie rādītāji, ir iespēja uzņemt Handy un
Panamax klases kuģus. Rezultātā esam nostabilizējušies
beramkravu un konteineru kuģu segmentā, pēc apgrozāmā
kravu apjoma ieņemot līderpozīcijas ne tikai Rīgas brīvostas,
bet arī valstiskā mērogā. Skaitļos tas nozīmē, ka, salīdzinot ar
pirmsrekonstrukcijas periodu, kravu apjomu rādītājus esam
uzlabojuši par 30%. Nākotnes perspektīvā pavisam noteikti
domājam augt un attīstīties, kas nozīmē došanos uz priekšu
galvenokārt pa piestātņu līniju. Mūsu desmitgades plāns –
apgūt Žurku salu, kurā pašlaik novietota pagaidu piestātne.
Tieši tāpēc arī rekonstrukcijas projekts ir veidots tā, lai nākotnē
piestātnes būtu iespējams audzēt klāt, pamazām tuvojoties
Žurku salai un realizējot jau tagad 50 gadu senu, bet joprojām
aktuālu redzējumu par vienotu piestātņu kordona līniju.
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Viens no galvenajiem
uzstādījumiem – rekonstrukcijas
laikā piestātnēm, kaut arī ar
ierobežojumiem, jāspēj turpināt
kuģu pieņemšana un operēšana
ar kravām.

T

as savukārt prasīja izstrādāt precīzu,
bet elastīgu būvdarbu veikšanas grafiku,
kura pamatā bija konstruktīva sadarbība
starp pasūtītāju un galveno būvdarbu veicēju
AS BMGS. Konkursā Latvijas Būvniecības
Gada balva 2018 objekts ieguva godpilno 1. vietu
nominācijā Inženierbūve-pārbūve.
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Tehnoloģijas
ielenc cilvēku,
arhitektūru un vidi.
Vai vienmēr
draudzīgi?

58 apskats. arhitektūra būvniecība dizains / 2020 / #1

AGRITA Lūse
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Vizualizācija arhitektu birojs NRJA.
Latvijas paviljona iecere Venēcijas
arhitektūras biennālē. Paviljona
instalācija iemieso pretrunīgo attieksmi
pret jauno tehnoloģiju aprīkojumu
modernajās ēkās.

Latvijas dalība
Venēcijas starptautiskajā
arhitektūras biennālē

O

rganizē un atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija,
Latvijas paviljona komisārs ir Jānis Dripe, projekta kuratori
2020. gadā ir Uldis Lukševics, Elīna Lībiete, Ivars Veinbergs,
Ieva Lāce-Lukševica, Zigmārs Jauja, Inga Dubinska un Līga
Jumburga. Instalācijas koncepciju radījis NRJA. Izdevuma It’s not
for you! It’s for the building idejas autori ir NRJA un konsultāciju
uzņēmums Architext (Olga Procevska, Igors Gubenko, Katja Firjane).
Projekta vizuālās identitātes autors ir Aleksejs Muraško, savukārt
audio dizainu veidojis Gatis Ziema. Radošās komandas sastāvā ir
arī producente Austra Bērziņa un komunikācijas speciāliste Linda
Bērziņa. Venēcijas 17. starptautiskās arhitektūras biennāles kurators
ir arhitekts, profesors un vairāku grāmatu autors Hašims Sarkis
(Hashim Sarkis), kas savā uzsaukumā aicināja dalībniekus atbildēt uz
jautājumu: How will we live together? (Kā mēs kopā sadzīvosim?).
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Š

ogad, 2020. gadā, lai gan ar novēlošanos, pārceļot
norises sākumu no pavasara uz rudeni, notiks Venēcijas
17. arhitektūras biennāle. Latvijas Kultūras ministrijas
izsludinātajā konkursā par paviljona konceptu uzvarēja
arhitektu birojs NRJA ar ekspozīciju It’s not for you! It’s for
the building (Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai). Šajā gadījumā
tā ir gudrā māja, kurā tehnoloģijas dzīvo savu, no cilvēka sajūtām
atrautu dzīvi. Formāli un fiziski ir iespējams uzstādīt neskaitāmus
režīmus dažādām dzīves situācijām, bet vai vienmēr tie strādā uz
desmit?

Arhitektūra – cilvēkam

Šī tēma – tehnoloģijas un arhitektūra – ir gana bīstama, bet lieliski
atbilst mūsu biroja nosaukumam No rules just architecture. Labprāt
izvēlamies neiemītas taciņas un starpdisciplinārus izteiksmes
veidus. Arhitektūra ir domāta cilvēkiem – tā ir cilvēku dzīves
scenogrāfija, kas lielā mērā nosaka viņu dzīvi. Šobrīd jau iestājies
lūzuma punkts, un varam apgalvot, ka tehnoloģijas kļuvušas
par vienu no modernās arhitektūras neatņemamiem satelīta
elementiem. Nevienu vairs neizbrīna telpās eksponētās vēdināšanas
caurules un citas inženiersistēmas. Tehnoloģiju ir tik daudz,
ka normāls cilvēks, attālināts no visāda veida inženiersistēmu
speciālistiem, vairs nesaprot, kam domāta viena vai otra poga
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mikroklimata regulēšanas
panelī. Mūsu vēlme ir saprotamā
valodā pavēstīt stāstu par
tehnoloģijām, kuras arvien
vairāk sāk kontrolēt biroju
un dzīvojamo vidi, konceptu
skaidro ekspozīcijas kurators
arhitekts Uldis Lukševics.
Vizuāli ar paviljona
arhitektonisko uzbūvi mēs
stāstām nevis par primitīvi
atpazīstamām iekārtām, bet
rādām to draudīgo sajūtu, kas cilvēku pārņem no ārpuses nākošu,
nezināmu tehnoloģiju ielenkumā, kuras iemitinājušās arhetipiskā
cilvēka mājokļa formā – šķūņa siluetā. Neskaitāmu cauruļu gali,
kas vērsti pret telpu, aprīkoti ar LED gaismiņām, kuras iedegas,
tikko telpā pārvietojas cilvēks, burtiskā nozīmē seko cilvēkam.
Sajūtu pastiprināšanai tiks izmantots skaņas efekts – būs dzirdama
smagnēja elpa. Jāuzsver, ka Latvijas paviljona instalācija iemieso
mūsu pretrunīgo attieksmi pret tehnoloģijām. Nospiedošs melnu
cauruļu mudžeklis, kas šķietami aug no nekurienes, pirmajā acu
uzmetienā parādās kā svešķermenis, kas gluži kā parazīts uzurpējis
cilvēka apdzīvoto telpu. Taču instalācija aicina skatītāju mainīt savu
attieksmi un atpazīt šajā šķietami biedējošajā svešiniekā draudzīgu
kaimiņu ‒ tādu, kas reaģē uz mūsu klātbūtni un pat uzrunā mūs
nesaprotamā, bet mierinošā valodā.
Plats plaukts pie sienas būs paredzēts sēdēšanai, te varēs austiņās
klausīties absurdu pilnos pieredzes stāstiņus, kuros galvenā loma
atvēlēta cilvēka un tehnoloģiju saskarsmei, kas ne vienmēr ir
veiksmes pilna. Ikdienišķais un saprotamais telpā ir čīkstoša dēļu
grīda, kur ar iemontētu mikrofonu palīdzību tiek pastiprināta
veciem dēļiem raksturīgā skaņa. Pamatdoma ir vēstīt par cilvēka
sajūtām, jo arhitektūra taču ir domāta cilvēkam. Līdz šim cilvēks
ir pieradis, ka mājā esošās tehnoloģijas palīdzējušas justies
komfortablāk. Mēs vēlamies piefiksēt un norādīt uz lūzuma punktu,
ko izraisījusi globālā klimata sasilšana, paredzot jaunbūvētās un
esošās ēkas masīvi aprīkot ar tehnoloģijām, kuru uzdevums ir
samazināt energopatēriņu, bet kuras cilvēkam vairs nav pa spēkam
saprast. Nupat ir pārslēgšanās moments – cilvēks ir spiests lietot
tehnoloģijas, taču nav ar tām ciešā sakabē, jo nav pats tās izvēlējies.
Klimata krīzei kļūstot par realitāti, ikviens arhitekts ir spiests
diendienā risināt šo globālo problēmu. Mēs pamatoti liekam cerības
uz tehnoloģijām, taču nebūtu prātīgi aizmirst arī par to radītajiem
riskiem. Biennālē sākto sarunu turpināsim sarunu festivālā Lampa
rudenī, pieaicinot visu iesaistīto jomu speciālistus – inženierus,
arhitektus, lietotāju ‒, turpina arhitekts Uldis Lukševics.
Ar instalācijas ideju nevēlamies iekāpt ne tehnopesimismā, ne
tehnooptimismā, nav mūsu mērķis moralizēt, bet gan pētīt cilvēka
un moderno tehnoloģiju attiecības, uzsvērt cilvēka skatpunkta
nozīmi arhitektūrā un atvieglot lietotājiem sadzīvošanu ar

mūsdienu viedajām ierīcēm, uzsver Elīna Lībiete, NRJA arhitekte.
Teorijā viss izskatās labi, bet cik nav gadījumu, kad ēku tehnoloģijas
patērē pārāk daudz elektrības, līdz ar to tiek atslēgtas. Savukārt
cilvēki ar finansiāli apjomīgiem līdzekļiem privātmājās vēlas
kompilēt visu iespējamo – sausināšanu, mitrināšanu, apsildi,
vēdināšanu, apgaismojumu, aizslēgšanu, atslēgšanu, aizkaru
atvēršanu, aizvēršanu –, spēlējoties ar šīm opcijām no mobilajiem
tālruņiem. Ne vienmēr rezultāts ir sevi attaisnojis, jo tas nav bijis
cilvēkam, bet mājai, pieredzē dalās Uldis Lukševics.
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Malka rullē arī viedo tehnoloģiju laikā
Agrita Lūse, publiciste:

Pirms pāris gadiem, iegādājoties
dzīvokli ar malkas apkuri, biju
nospriedusi, ka esmu gatava
visāda veida neērtībām, jo to
atsvērs mūžvecā stihija uguns
liesma, kuru meditatīvi vērošu
caur stiklotajām krāsns durvīm.
Lika pagaidīt! Iedraudzēšanās
nenoritēja ne pēc plāna A, ne
plāna B. To, cik krāsnij apkārt
ir daudz un dažādi satelīti,
pamanīju tikai tās lietošanas
laikā. Pirmkārt, malka, otrkārt,
iekurs, treškārt, pelni, ceturtkārt, skursteņslauķis, piektkārt, pati
kurināšana un tai nepieciešamais laiks. Gāja grūti. Bet bija tā vērts.
Esmu iedraudzējusies ar krāsni, ar uguni, ar lielu prieku nesu
malku – tā ir forša fiziska izkustēšanās, atraujoties no krēsla un
datora. Kurināt patīk pat ļoti. Un man ir gandarījums. Mikroklimats,
kā jau mājās ar malkas apkuri, ir patīkams un komfortabls. Nav ne
par sausu, ne mitru, ne aukstu, ne karstu. Es gribu līdz ar citiem
apkaimes iedzīvotājiem būt kurināšanas mohikānis, negribu
atkarību no centrālā siltuma piegādātāja, kas nereti ņirgājas
par cilvēkiem, neadekvāti paaugstinot izmaksas. Es būtu pirmā
protestētāja, kas balsotu pret nesen izskanējušo valdības Napoleona
plānu, paredzot mājsaimniecībām pilnībā atteikties no krāsnīm un
pieslēgties centrālajam siltumam. Vai tiešām tās pāris sausās bērza
pagales, kas man jāieliek lieliski uzbūvētajā krāsnī, kura siltumu
tur 48 stundas, dabā atstāj lielāku nospiedumu nekā līdzvērtīga
enerģijas daudzuma piegāde caur centrālo sistēmu?

Jānis Dripe, arhitekts, Kultūras ministrijas eksperts,
RISEBA Arhitektūras programmas direktors,
kas sazvanīts vīrusa uzbrukuma brīdī,
kad savā lauku mājā cērt malku:

Ar lauku māju kaimiņu man ir brīnišķīgas attiecības, kas izpaužas
dažāda veida izpalīdzēšanā un vakarēšanā ar labu vīnu. Taču mūsu
dzīves stils laukos ir diametrāli pretējs – cik es pieturos pie vietējām
un nemaz tik senām tradīcijām kā malkas apkure, tik kaimiņš,

pakļaudamies tehnoloģiski
viedam dzīvesveidam,
izmanto iespēju mājas
norises regulēt attālināti
ar mobilajiem sakariem:
izbraucot no Rīgas, gudrā
māja saņem pavēli uzsilt,
nodrošināt gaisa apmaiņu un
ieslēgt apgaismojumu. Toties,
ja runājam par straujiem
pārsteigumiem, jāsaka, ka
kaimiņš tiem ir pakļauts
daudz vairāk nekā es. Kādas
nedēļas nogales pievakarē ap stūri pie manis iegriežas kaimiņš,
sūkstīdamies, ka mobilajos sakaros ir gadījusies kļūme, siltums
nav dabūjams, māja auksta, nekādas omulības. Es labprāt uzņemu
kaimiņu, jo nupat esmu sacirtis malku, krāsns kuras, viss notiek
veselīgi un pilnīgi droši, varam vīnu iedzert siltā istabā. Reizēm
dzīve un tehnoloģijas apmet paradoksālu kūleni, kas liek mums
apstāties, padomāt un pat nonākt atpakaļ pie pirmsākumiem,
dzīvojot vienkāršāk un lēnāk.
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Jauna reliģija – tehnoreliģija

Mūsdienās tehnoloģijas ir kļuvušas, no vienas puses, ļoti
cilvēcīgas un saprotamas, ļaujot daudz vienkāršāk komunicēt
un paveikt dažādus ikdienišķus uzdevumus, no otras puses,
agresīvas, ietekmējošas, iespaidojošas un pašregulējošas.
Dzīvojamā vai darba vide augstas klases apbūvē, īpaši tajā, kas
sertificēta saskaņā ar BREEAM un LEED ilgtspējas standartiem,
nereti kļuvusi par autonomu mašīnu, kuras regulācijai
nepieciešamas īpašas, no cilvēkam saprotamiem mērogiem
atsvešinātas zināšanas, pilnībā kontrolējot visus mikroklimata
parametrus. Ak dies, logu nevar vērt vaļā, ne pavasara, ne rudens
aromāti telpā vairs nav ienesami, jo citādi tehnoloģijām sajauksim
galvu un maksāsim dārgāk par energoresursu patēriņu. Bet ir
kāds liels BET. Atšķirībā no mehāniskiem režīmiem pakļautas
telpas cilvēks tomēr ir bioloģiska būtne, kuru neregulē no ārpuses
uzspiesti mehānismi, kamēr vēl neesam kļuvuši par kiborgiem.
Vismaz šobrīd. Rezultātā rodas cilvēka un telpas, arhitektūras
atsvešinātība. Un stress. Jo telpā vairs nav iespējams justies
cilvēcīgi. Piemēram, kādas intervijas laikā modernā birojā ārējās
žalūzijas nemitīgi mainīja pozīciju, jo laiks bija mainīgs – saule
5 minūtes, mākoņi 5 minūtes. Žalūzijas intensīvi dzīvoja līdzi
izmaiņām, maigi izsakoties, pamatīgi krītot uz nerviem, jo nebija
iespējas atslēgt to darbību. Tās bija domātas ēkai, bet ne cilvēka
komfortam. Taču ir arī pozitīvi stāsti par gudri un ekonomiski
būvētām zema energopatēriņa privātmājām ar diezgan
ievērojamu viedo tehnoloģiju klātbūtni, kurās energopatēriņa
izmaksas, iekļaujot pilnīgi visu ikdienai nepieciešamo, sasniedz
15 eiro mēnesī. Jā, un tādas ēkas ir Latvijā. Bet par tām stāstīsim
citu reizi.

Dmitrijs Ivancovs,
mikroklimata inženieris
un eksperts:
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Patiesībā no jaunākajām ēku
tehnoloģijām nav nekāda iemesla
baidīties, īstajā vietā un korektos
risinājumos tās krietni vien
samazina ēkas ekspluatācijas
izdevumus, saglabājot cilvēkam
nepieciešamo komfortu telpās.
Diemžēl Latvijas tirgus ir
piepildīts ar vidēja līmeņa
speciālistiem, kam ikdienā aiz energoefektivitātes bieži vien pazūd
pati efektivitāte. Tiek uzspiesti izmaksās dārgi un nevajadzīgi
tehnoloģiskie mikroklimata risinājumi tur, kur labam speciālistam
nāktos piedāvāt ko vienkāršu un efektīvu. Tas ir tas pats, ja
lauksaimniekam, kura ikdiena ir kartupeļu audzēšana, piedāvātu
vagas apsaimniekot ar Porsche kabrioletu. Otrs grāvis, kurā bieži
iegāžas, ir risinājumi specializētajām ražošanas vai medicīnas telpām,
kur nepieciešams sarežģīts, augsta līmeņa aprīkojums. Ne visi
speciālisti ir šajā līmenī. Pietrūkst kompetences. Mums vēl ir jāmācās,
lai tiešām visi risinājumi būtu efektīvi projekta stadijā, uzstādīšanā
un ekspluatācijā.

No kreisās:
Ivars Veinbergs,
Elīna Lībiete
(NRJA), Austra
Bērziņa(producente),
Līga Jumburga,
Ieva Lāce-Lukševica,
Uldis Lukševics (NRJA).
Foto Andrejs Strokins

http://www.nrja.lv/

Starptautiskā statistika

Tehnoloģiskās mājas vairāk ir piederīgas tiem sociālajiem slāņiem, kuru
ienākumi ir vidēji augsti un augsti. Jo aprīkojums maksā – un maksā daudz.
Liela daļa cilvēces dzīvo ekonomiskos mājokļos, kuri nav apgrūtināti ar papildu
ierīcēm, bet vēl lielāka cilvēces daļa dzīvo primitīvos mājokļos, kurus var tiešā
nozīmē dēvēt par jumtu virs galvas un neko vairāk. Arī modernu pilsētu centrā –
Rīgā, Londonā, Parīzē, Spānijā un citur – joprojām nav nekādu grūtību atrast ar
malku vai briketēm kurināmus dzīvokļus.

Elīna Lībiete, arhitekte, NRJA:

Venēcijas arhitektūras biennālē Latvijas ekspozīcijai veltītais izdevums attīsta
instalācijas ideju, piedāvājot divus pretējus skatījumus uz tehnoloģiju lomu
mūsu ikdienā: satīriski stāsti par absurdām situācijām ēku lietotāju saskarsmē
ar tehnoloģijām mijas ar tehnoloģiju ekspertu izsvērtajiem, uz problēmas
risinājumu fokusētajiem argumentiem. Patiesu notikumu iedvesmoti stāsti ir
asprātīgs humors ar tehnopesimisma piesitienu, kamēr ekspertu komentāri
demonstrē neviltotu ticību tehnoloģiju glābjošajam spēkam. Grāmata tādējādi
atspoguļo polāras attieksmes pret mašīnām, kuras pastāv līdzās vienā
sabiedrībā un nereti arī katrā atsevišķā cilvēkā. Izdevums arī parāda, ka vismaz
reizēm risinājumi, kuri sākotnēji šķita domāti ēkai, galu galā izrādās domāti tev.
Piedāvājam vienu citātu no topošā izdevuma.

Marta Elīna Martinsone.
Vai mana māja mani aprunā?
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B

et no kā rodas šī neuzticība (tehnoloģijām – red.)? Jau minētā
Ghost in the Machine (filma – red.) perfekti iemieso cilvēku
bailes no tehnoloģijām un tā, ka tās varētu sākt dzīvot savu, no
mums neatkarīgu dzīvi. Bet kāpēc kaut kas, kam mūsu dzīvi būtu
jāpadara vienkāršāku un ērtāku, šķiet baiss un svešāds? Jāsaka,
ka kino ir devis savu artavu šo baiļu kultivēšanā. Runa nav tikai par
slepkavnieciskām mikroviļņu krāsnīm – tie ir konkrēti arhitektūras stili un
māju projekti, kuri mūsu kolektīvajā apziņā jau saistās ar ko bīstamu vai
ļaunu vēstošu. Senlaicīgas savrupmājas ar viktoriānisku piešprici vienmēr
ir pilnas ar spokiem un ļaunu vēstošiem gariem. Kamēr moderni, stikloti
projekti (vēlams, izbūvēti kalna galā vai netālu no kraujas) pieder turīgiem,
bieži vien negodīgiem un vardarbīgiem cilvēkiem. (Ir vērts aplūkot visu
Džeimsa Bonda filmu ļaundaru mājokļus.) Stiklotas sienas, kurām būtu
jāsimbolizē, ka īpašniekam nav nekā slēpjama, ir tikai scenāristu radīts
skatītāju apmuļķošanas triks. Tikko Oskaru saņēmusī dienvidkorejiešu
režisora Bena Džūnho lente Parazīts (Parasite, 2019) arī eksponē Parku
savrupmāju kā plašu, stiklotu telpu, kur viss ir pārredzams un arī viegli
kontrolējams. Taču filmas sižeta pavērsieni liecina par tieši pretējo –
šādas caurskatāmas ēkas bieži vien glabā daudz ko baisu. Svarīgs ir arī
novērošanas aspekts – videokameras, kustību un skaņas sensori. Tā ir
māja, kurai nevar uzticēties, bet kuru ir iespējams apmuļķot. Deivida
Finčera trillerī Neatrodamā (Gone girl, 2014) Eimija Danna izmanto sava
apsēstā pielūdzēja Dezija viedmājas kameras, lai radītu pierādījumus
savam viltīgajam plānam. Kameras, kurām bija jānotur Eimija drošībā (un
totālā Dezija kontrolē), tika pavērstas pret savu īpašnieku. Jo gudrā māja
bija sastapusi vēl gudrāku pretinieku – Eimiju.
Vēl jāpiebilst, ka katru īsstāstu komentē viens jomas speciālists.
Šobrīd komentētāju sarakstā ir Ervīns Krauklis, Edmunds Cepurītis,
Jeļena Solovjova, Aija Rūse, Andra Blumberga, Maha Salman.

Dizaina
Art Hotel Roma
Liepājā
Agrita Lūse,
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foto Edgars Pohevičs

https://arthotelroma.lv/
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V

ēsturiski šarmantais Liepājas centrs ieguvis
izcilu rekonstrukcijas projektu Art Hotel Roma –
ar atbildīgu attieksmi atjaunotu slavenā
Paula Maksa Berči (Paul Max Bertschi)
projektēto ēku, kas tapusi 1882. gadā kā viesnīca
un tirdzniecības nams. Mūsdienās viesnīcas nosaukumā
ir saglabāta atsauce uz vēsturisko apzīmējumu
Hotel de Rome, papildinot ar jauku norādi
uz moderno konceptu – Art.

Viesnīcas otrā stāva gaiteņa un viesu numuriņu
sienas rotā oriģināli mākslas darbi, tematiski
savienojot viesnīcas telpas ar īpašniekiem piederošo
iespaidīgo mākslas galeriju, kas jau vairākus gadus
darbojas ēkas pagrabstāvā. Viesnīcas un dizaina
konceptu īpašniekiem palīdzējis realizēt mākslinieks
un interjera dizainers Alvis Zemzaris. Pēc pārbūves
ēka nodota ekspluatācijā 2019. gadā.

A

tjaunotajā Liepājas viesnīcā Art Hotel Roma, kurai nu
piešķirta otra dzīve, radošā atmosfēra sajūtama ik uz soļa.
Tāpat kā viesnīcas viesi ir individuālas personības, arī
28 numuriņi ir atšķirīgi, un katrā vērojams savs dizaina
rokraksts un patīkamu ekoloģisku materiālu lietojums.
Atšķirībā no vēsturiskās funkcijas, kad netika apdzīvoti ne bēniņi,
ne pagraba stāvs, tie tagad ir pilnvērtīgi izmantojamas platības.
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Gaisotnes atslēga –
oriģinālie mākslas darbi

Viesnīcai funkcionāli un saturiski ir piederīga plaša mākslas
galerija, un liela daļa izstāžu zāļu izvietojusies zem burvīgām un
reizē baisām ķieģeļu velvēm pagrabā. Lifts pagrabu savieno ar
ēkas otrā stāva gaiteni. Pagraba labirinti ir prātam neaptverami,
tie vijas līkločiem, un, tos apmeklējot, šķiet, ka tie nekad nebeidzas
ar gala pieturu, pa ceļam atklājot arvien jaunus un jaunus mākslas
darbus, bet noslēgumā viesis nonāk pie modernas konferenču zāles.
Konferenču rīkotāji jau novērtējuši kompleksā pakalpojuma ērtību –
viesiem tiek noīrēti visi viesnīcas numuriņi, bet konference tiek
organizēta pagrabstāvā.
Viesnīcas plašais iekšpagalms lepojas ar nosaukumu Romas
dārzs, tā centrā ir strūklaka, bet galerijā sarindoti mazi, aicinoši
veikaliņi, kafejnīca un restorāns. Iekšpagalms izveidojās tikai
pēc ēkas pārbūves 1894. gadā, līdz tam ēka sastāvēja no diviem
apjomiem, kurus šķīra iela ar skvēru.
Nevienā no pēdējā laikā atvērto Latvijas viesnīcu interjeriem nav
vērojama tāda augstvērtīgas mākslas pārpilnība kā Art Hotel Roma.
Dizaina oriģinalitātes ziņā
Art Hotel Roma noteikti var
mēroties ar zināmām Eiropas
boutique koncepta viesnīcām.
Viesnīca kļuvusi par
mājām Džemmas Skulmes,
Ivara Heinrihsona, Ģirta
Muižnieka, Birutas Delles,
Ilzes Avotiņas, Kārļa Dobrāja,
Ievas Dobrājas, Egīla
Radziņa, Alvja Zemzara un
daudzu citu zināmu latviešu
mākslinieku radošajam
veikumam. Īpaši atzīmējamie
Alvis Zemzaris
mākslinieki ir tēlniece
Gleznotājs un interjera dizainers.
Izstādēs piedalās kopš 1982. gada.
Anda Poikāne – viesnīcas
Interjera dizainam pievērsies kopš 1986.
interjerā un eksterjerā
gada Latvijā un ārzemēs. Specializējas
restorānu interjeru dizainā, mēbeļu
redzamie baloži un uz kāpņu
un vides objektu dizainā, dzīvokļu un
margas sēdošais mūzas
privātmāju interjeru projektēšanā.
Daži no realizētajiem darbiem –
tēls ir veidoti speciāli šim
restorāni DADA, Rozengrāls,
objektam – un mākslinieks
Black Magic u.c.
Artūrs Zalmansons, kas
veidojis viesnīcas grafisko
atpazīstamību.

Viesnīcas interjera radošais koncepts
Alvis Zemzaris viesnīcas interjera tapšanai tika piesaistīts, kad
projekta attīstības koncepts svārstījās starp dažādiem attīstības
scenārijiem, no kuriem neviens lāgā neatbilda gaišajam, labajam
un ‒ galvenais ‒ ilgtspējīgi mākslinieciskajam sapnim. Saruna
ar Alvi Zemzari izvērtās ārkārtīgi interesanta, tāpēc tiks
maksimāli citēts interjera dizainera domu gājiens.
Alvis Zemzaris: ‒ Interjera dizaina jomā esmu ieklīdis no
glezniecības. Manam tēvam gleznotājam Uldim Zemzarim ir
92 gadi, esmu audzis un mākslas arodu mācījies mākslinieka
ģimenē. No tēva arī iepotēts uzskats, ka māksla nav jāskaidro –
ja tu kā mākslinieks esi izdarījis savu darbu, labāk turi muti ciet.
Nav plaši jāklāsta visai pasaulei koncepts, jo tāpat visiem viss
vai nu ir, vai nav skaidrs...
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Izaicinājums – laiks

Alvis Zemzaris: ‒ Lielākais izaicinājums viesnīcas Art Hotel Roma
interjera izveidē bija laiks, jo projektā mūs uzaicināja iesaistīties
pāris mēnešu pirms starptautiskajām rallija sacensībām, uz kurām
viesnīcu vajadzēja atvērt, un darāmā bija neaptverami daudz.
Jau sākotnēji sapratām, ka mūs aicina piedalīties neiespējamā
projektā, aicina veikt darbu, kas, visticamāk, nav paveicams, tāpēc
pat neplānojām tajā iesaistīties. Domājām tikai paskatīties slavenā
Berči projektēto māju – to taču var, un ja vēl atsūta pakaļ šoferi!
Taču MĀJA SAVALDZINĀJA ar savu gaisotni, kas ir neraksturīgi
puspabeigtām ēkām ar raibu vēsturi. Nekas nebija spējis nogalināt
ēkas dvēseli.
Tā bija avantūra, ja tagad atceros to darba lauku un stadiju, kas
mums pavērās. Ticību tam, ka projekts izdosies, deva arī cerība,
ka šoreiz piedēklis Art nav ielāps uz budžeta caurumiem –
īpašnieka ģimenei piederošā apjomīgā oriģinālo mākslas darbu
kolekcija bija lielisks resurss interjera dizaina veidošanai. Jāatzīmē,
ka, pieslēdzoties projektam, bija jārēķinās ar to, kas jau paveikts –
bija aprīkotas vannas istabas, izvēlētas flīzes.
Projekta realizācijas gaitā ar īpašnieku spriedām, ka neviens jau
nebrauc uz kādu vietu tikai tāpēc, ka patīk kāda īpaša viesnīca.
Mums par izbrīnu pēc kāda laika parādījās atsauksmes –
cilvēki te bija viesojušies otru reizi viesnīcas pievilcības dēļ,
neparastās un patīkamās gaisotnes dēļ.

Interjera akvarelēšana
Alvis Zemzaris: – Interjeru mēģinu taisīt tāpat kā akvareli –
jāskatās, kas notiek uz papīra. Darbs pats sevi ved. It īpaši vecās
mājas daudz ko pasaka priekšā. Būtiski ir nesabojāt to, kas ir, un
izstūrēt starp funkciju un budžetu. Pret interjera dizainu man ir tāda
pati attieksme kā pret gleznu. Ja izmantoju gatavus elementus, rodas
sajūta, ka veidoju kolāžu. Tāpēc vienmēr iespēju robežās izstrādāju
savu oriģinālo dizainu arī interjera priekšmetiem. Art Hotel Roma
viesnīcā ir manis dizainēti krēsli, ugunsdzēšamā aparāta turētājs,

dvieļu plauktiņš zem izlietnes, speciāli apdrukāti aizkaru audumi,
rakstāmgaldi, plaukti utt.
Daļa viesnīcā izmantoto mēbeļu un lustru jau atradās īpašnieka
ģimenes kolekcijā. Kaut kas bija darba kārtībā, kaut kas bija
jārestaurē, taču bija pieejamas interesantas interjera lietas, kuras
savākt īsā laikā nebūtu bijis iespējams.

Nemaldies viesnīcā

Alvis Zemzaris: ‒ Neparastais ēkas plānojums un otrā stāva
apļveida galerija bija pārbaudījums, domājot par dizainu, –
koridors pa ēkas perimetru mulsina, jo īsti nevar noorientēties
un saprast savu atrašanās vietu. Lai cilvēkiem palīdzētu ar dizaina
marķējumiem, meklējām grīdas apdari, ar ko varētu sadalīt grīdas
krāsu zonās, lai, iznākot no numuriņa, būtu skaidrs, kurā gaņģī
atrodies. Ražotājs bija pārsteigts par dīvaino pasūtījumu.
Paklājs bija sadalīts n-tajās apakšgrupās ar vairāk nekā
150 atšķirīga zīmējuma paklājflīzēm. Garā koridora grīda ir ieguvusi
dekoratīvu rakstu un sarkanas, zaļganas, pelēcīgas toņkārtas.
Tam visam pieskanīgs ir gleznotais paklājs uz kāpnēm, kuru
uzpindzelējām kopā ar liepājnieku gleznotāju Igoru Bernātu.
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Veiksmīgu projektu recepte:
nauda, cik nepieciešams
+ laiks, cik nepieciešams!
Alvis Zemzaris: ‒ Tā bija vecajos labajos laikos. Kā piemēru
vēlētos minēt restorānu Rīgā Rozengrāls. Tas bija viens no mūsu
pirmskrīzes objektiem. Interjerā, aprīkojumā tika izvēlēti paši
labākie varianti, jebkuras detaļas izpildījums bija visaugstākajā
līmenī. Un pasūtītājs bija apņēmies restorānu neatvērt, kamēr viss
nebūs pilnīgi pabeigts, lai arī cik laika tas prasītu! Kāpēc? Pēc tam ‒
tas nedarbojas, jo nekad nekas vairs netiek pilnveidots. Ja objekts
strādā veiksmīgi, tad kāpēc vēl kaut ko darīt? Ja neveiksmīgi, tad
vairs arī nav, par ko kaut ko uzlabot. Un kurš no Rīgas restorāniem
labi pelnīja arī krīzes laikā? Rozengrāls. Tas bija kļuvis par must see
tūrisma objektu. Neprātīgā pieeja atmaksājās.
Atvērām viesnīcu ar bažām par sūdzībām, jo numuriņos bija šādas
tādas astes – vienam trūka skapja, citam spoguļa, citam vēl kaut kā.
Nebija sūdzību! Berči arhitektūras nezūdošais šarms un īpašnieku
mākslas darbu un antikvāro mēbeļu un lustru kolekcija ļāva šim
pēckrīzes laika projektam izkāpt no racionālajiem budžeta rāmjiem,
un, šķiet, apmeklētāji to novērtē.

U

nikālais plānojums paredzējis viesnīcas numuriņus otrajā
stāvā izvietot pa apli, tā laika un mūsdienu viesiem nodrošinot
atraktīvu izklaidi – uzkāpjot otrajā stāvā, ej pa labi vai kreisi,
nonāksi pie sava numuriņa. Kā vēsta leģendas, tolaik viesnīcas
jau tā pievilcīgo auru papildināja ungāru dzīvā mūzika
restorānā un ungāru vīnu vairumtirgotava. Starp citu, Liepājas
viesnīcu vērtējumā tolaik tā bija ierindota TOP 3 sarakstā.

72

apskats. arhitektūra būvniecība dizains / 2020 / #1

73

apskats. arhitektūra būvniecība dizains / 2020 / #1

74

apskats. arhitektūra būvniecība dizains / 2020 / #1

75

apskats. arhitektūra būvniecība dizains / 2020 / #1

Konkursa
Latvijas Būvniecības
Gada balva 2019
rezultātu paziņošana
Anda Lūse-Svjacke

76

apskats. arhitektūra būvniecība dizains / 2020 / #1

foto BDCC arhīvs

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/konkursa-latvijasbuvniecibas-gada-balva-2019-rezultati/

K

onkursa Latvijas Būvniecības Gada balva 2019 gala
ceremonija norisinājās
2020. gada 10. martā
kultūras pilī Ziemeļblāzma, klātesot valsts un pašvaldību
pārstāvjiem, uzņēmumu vadītājiem, arhitektiem un nekustamo
īpašumu attīstītājiem.
Konkurss Latvijas Būvniecības
Gada balva ir lielākais būvju
izvērtēšanas konkurss Latvijā,
kam tika iesniegti kopskaitā 162
pieteikumi 10 nominācijās. Konkursā piedalījās arī ārzemju objekti, kuru tapšanā iesaistīti Latvijas pilsoņi – būvniecības speciālisti.
Grand Prix balvas kā vērienīgākie un nozīmīgākie 2019. gada
projekti saņēma divi objekti. Viens no tiem ir jaunā kultūrtelpa
Hanzas Perons, kas jau paspējusi iegūt starptautisku profesionāļu
atzinību. Objekta tapšanas komanda: pasūtītājs Pillar Development,
projekts Reinis Liepiņš un Sudraba Arhitektūra, būvnieks Pillar
Contractor, būvuzraudzība Būvuzraugi LV. Otru Grand Prix balvu
saņēma
Saules kolektoru sistēma Salaspilī. Pasūtītājs Salaspils Siltums,
projekts Strasa Konsultanti, būvnieks Filter, būvuzraudzība Firma
L4. Arī šis objekts kā viens no vērienīgākajiem Eiropas saules
enerģijas akumulācijas parkiem raisījis aktīvu interesi Latvijā un
ārzemēs.
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Nominācija
Jaunbūve-sabiedriska ēka

Piešķirtas divas 1. vietas
1. vieta – Business Garden Rīga 1. kārtas ēkas Malduguņu ielā 1 un
2, Mārupe, pasūtītājs Vastint Latvia, projekts Depo projekts, būvnieks Skonto Būve, būvuzraudzība Forma 2.
1. vieta – daudzfunkcionālais centrs Akropole, Maskavas iela 257,
Rīga, pasūtītājs M257, projekts Sarma&Norde arhitekti, būvnieks
Merks, Mitnija, būvuzraudzība Būvuzraugi LV.
2. vieta – Ādažu sākumskola, 1. un 2. kārta, Attekas iela 16, Ādaži,
pasūtītājs Ādažu novada dome, projekts Nams, būvnieks Monum,
būvuzraudzība Būvuzraugi LV.
3. vieta – Lielā laukuma transformācija, koncertzāle Latvija un
Ventspils mūzikas skola, Lielais laukums 1, Ventspils, pasūtītājs
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde, projekts
David Cook, PS Merks-Ostas celtnieks, būvuzraudzība Firma L4.
Atzinības
Latvijas Universitātes Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga,
pasūtītājs Latvijas Universitāte, projekts Sestais stils,
būvnieks LNK Industries Group, būvuzraudzība Forma 2.
Mežaparka Birojs, Ķelnes iela 1, Mežaparks, Rīga,

pasūtītājs Mežaparka Birojs, projekts Didrihsons Arhitekti,
būvnieks Citrus Solutions, būvuzraudzība Būvuzraugi LV.
Estētikas klīnika, Tālivalža iela 15 , Rīga, pasūtītājs Aestetica,
projekts Vija Ozola, būvnieks Ductus, būvuzraudzība RL Solution.

Nominācija
Jauna dzīvojamā ēka

1. vieta – daudzdzīvokļu ēkas ar komercplatībām jaunbūve,
Lāčplēša iela 11/13, Rīga, pasūtītājs Axi Invest, projekts SZK/Z,
būvnieks LNK Industries Group, būvuzraudzība Arhis Konsultanti.
2. vieta – daudzdzīvokļu jaunbūve Philosophers Residence, Raņķa
dambis 34, Rīga, pasūtītājs R.Evolution, projekts Arhis Arhitekti,
būvnieks Velve, būvuzraudzība Firma L4.
3. vieta – jaunu dzīvojamo ēku komplekss Akācijas, Jūrmalas gatve
92, Akāciju 2D, Akāciju 2E, Akāciju 2C, Rīga, pasūtītājs un būvnieks
KBO, projekts PBR, būvuzraudzība Būvuzraugi LV.

Nominācija
Pārbūve
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1. vieta – Rūmenes kūts pārbūve par koncertzāli un izstāžu zāli,
Tukuma rajons, Kandavas novads, Kandavas pagasts, Rūmene,
pasūtītājs Hotel Bergs, projekts Zaigas Gailes birojs, būvnieks PKE,
būvuzraudzība Anna Ķuzāne.
2. vieta – RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību
korpusa pārbūve Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā, pasūtītājs RTU,
projekts Valeinis un Stepe, būvnieks Abora, būvuzraudzība Fabrum.
3. vieta – viesnīcas pārbūve Jāņkalna ielā 51, Alūksnē,
pasūtītājs JM Grupa, projekts Karvas Projekts, būvnieks JM Grupa,
būvuzraudzība Zoja Kazakova.
3. vieta – Grīziņkalna Republika, dzīvokļu ēkas pārbūve Jāņa Asara
ielā 12, Rīgā, pasūtītājs Dzintarkrasti, būvnieks Hose,
būvuzraudzība BMK Plus.
Atzinības
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāts, Domes bulvāris 3, Valka,
pasūtītājs Valkas novada dome, projekts Arhitektes Ināras Caunītes
birojs, būvnieks WOLTEC, būvuzraudzība Akorda@PRG.
Biroju ēkas pārbūve Skanstes ielā 52 un 52A, Rīgā,
pasūtītājs SWH Grupa, projekts Tectum, būvnieks Velve,
būvuzraudzība Būvkonsultants.
Vēsturisko ēku atjaunošana Lapu ielā 19; Lapu ielā 19 un 19A, Rīgā,
pasūtītājs iemītnieki, projekts Leonards Kalniņš, būvnieks VGD.

Nominācija
Fasāžu rekonstrukcija

1. vieta – fasādes atjaunošana Čaka ielā 26, Rīgā,
pasūtītājs OA GROUP, projekts Alta Grupa,
būvnieks Smart Build, būvuzraudzība ADBS.
2. vieta – fasāžu atjaunošana Aldaru ielā 5, Rīgā,

pasūtītājs Aldarmans, būvnieks Fasāde PRO.
3. vieta – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 3 un
Dzirnavu ielā 3A, Rīgā, fasāžu atjaunošana,
pasūtītājs dzīvokļu īpašnieki, projekts Ilarh,
būvnieks Berga Fasādes, būvuzraudzība AEG Būve.

Atzinība
Raiņa muzeja ēkas fasādes atjaunošana, Poruka prospekts 61,
Jūrmala, pasūtītājs Raiņa sēta, būvnieks Fasāde PRO, būvuzraudzība
Mārcis Jaunzems.
Fasāžu atjaunošana Aldaru ielā 5, Rīgā, pasūtītājs Aldarmans,
būvnieks Fasāde PRO.
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Nominācija
Restaurācija

1. vieta – ēkas pārbūve un restaurācija Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā,
pasūtītājs Jelgavas pilsētas dome, projekts Livland group, būvnieks
RERE MEISTARI, būvuzraudzība Jurēvičs un partneri.
2. vieta – Alsungas viduslaiku pils glābšanas un restaurācijas darbi,
pasūtītājs Alsungas novada pašvaldība, arhitekts Pēteris Blūms,
būvniecība Būvfirma INBUV, būvuzraudzība Būves un būvsistēmas.
3. vieta – dzīvokļu ēka Laipu ielā 8, pasūtītājs privātpersona,
projekts Artūrs Lapiņš, Ieva Marta.
Atzinības
Ķemeru evaņģēliski luteriskā baznīca, Andreja Upīša iela 18,
Jūrmala, pasūtītājs Ķemeru evaņģēliski luteriskā draudze, būvnieks
Velve-AE, būvuzraudzība Aija Anda Roze.
Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve, Lāčplēša iela 11/13, Rīga,
pasūtītājs Axi Invest, projekts SZK/Z, būvnieks LNK Industries
Group, būvuzraudzība Arhis Konsultanti, restaurācija Vidzemes
restaurācijas biedrība Valdis Platais, Madara Rasiņa.
Roberta Vecuma-Veco piemiņas balvu saņēma izcilais
restaurators Juris Pavlovs, Būvfirma Inbuv.

Nominācija
Jauna inženierbūve

1. vieta – Māra Štromberga BMX trase Valmiera,
Rīgas iela 91/ Čempionu iela 3, Valmiera, pasūtītājs Valmieras
pilsētas pašvaldība, būvprojekta izstrādātājs Balta Istaba, būvnieks
Sanart, būvuzraudzība Būvuzraugi LV.
2. vieta – Bikstupes tilta autoceļā V1457 Annenieki–Jaunpils
7,510. km pārbūve, Jaunpils novads, ceļš V1457 Annenieki–Jaunpils,
pasūtītājs Latvijas Valsts ceļi, projekts BT Projekts, būvnieks
Rīgas tilti, būvuzraudzība Firma L4.
3. vieta – Liepājas ostas dzelzceļa pievedceļu pārbūve un
atjaunošana. I kārta, Brīvostas teritorija 1, Rīgas iela 71,
Brīvostas iela 21, Sliežu iela 9, Liepāja, pasūtītājs Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas pārvalde, projekts Arnis Skrastiņš,
būvnieks Fima, būvuzraudzība Isliena V.

Nominācija
Inženierbūve–pārbūve
1. vieta – tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa
rekonstrukcija Liepājā, pasūtītājs Liepājas pilsētas pašvaldība,
projekts REM PRO, būvnieks Rīgas tilti, būvuzraudzība
Konstruktionsgruppe Bauen Latvija.
2. vieta – Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu mola pagarināšana,
pasūtītājs Pāvilostas ostas pārvalde, projekts Inženieru birojs
Kurbada tilti, būvnieks Kauno tiltai, būvuzraudzība Isliena V.
3. vieta – Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža
(Veclaicene) 88,10.–95,20. km pārbūve, pasūtītājs Latvijas Valsts
ceļi, projekts Ceļuprojekts, būvnieks TREV-2 Grupp,
būvuzraudzība Ceļu inženieri.

Nominācija
Koka būve

1. vieta – brīvdabas koncertzāle Mītava, Pasta sala 1, Jelgava,
pasūtītājs Jelgavas pilsētas pašvaldība, projekts Projektu birojs
Grietēns un Kagainis, būvnieks Igate Būve, būvuzraudzība Jurēvičs
un Partneri.
2. vieta – degvielas uzpildes stacija Kool Jūrmalas šoseja, Brekši,
Babītes pagasts, pasūtītājs KOOL Latvija, projekts Līnijas, būvnieks
Kool Construction, būvuzraudzība Ritmus arhitekti.
3. vieta – dzīvojamās mājas pārbūve, Sanktpēterburga, Komarovo,
Kurortnaja iela 26, pasūtītājs privātpersona, projekts Gundars
Vērpe, Kirils Gusevs (Кирилл Гусев), Irina Streļcova (Ирина
Стрельцова), būvnieks АвтоСтройЛогистика, būvuzraudzība
ArchiMobilis.
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Nominācija
Publiskā ārtelpa

1. vieta – ekspozīcija Āfrikas savanna Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā
dārzā Meža prospektā 1, pasūtītājs RDPAD, projekts PS RE-ARTA,
arhitekte Indra Valtere, ainavu arhitekte Kristina Briķe, būvnieks PS
BBA un Tilts, būvuzraudzība Būvuzraugi LV.
2. vieta – Imantas sporta laukums, Kurzemes prospekts 158, Rīga,
pasūtītājs un projekta risinājumi RDĪD, būvnieks LNK Industries.
3. vieta – sporta un rekreācijas zona Saulkalnes daudzstāvu namu
iekšpagalmā, pasūtītājs Salaspils novada dome, projekts Arh Stadija,
būvnieks KULK, būvuzraudzība Reikman.
Atzinība
Ālandes upes atpūtas kompleksa pastaigu taka Grobiņā, pasūtītājs
Grobiņas novada dome, arhitekts, projekta vadītājs Uģis Šēnbergs,
būvnieks Grobiņas SPMK, būvuzraudzība d4m.
Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkti Veclaicenē, pasūtītājs
Alūksnes novada pašvaldība, projekts Nams, būvnieks Ozolmājas,
būvuzraudzība BBPV.

Nominācija
Industriālā būve
1. vieta – modulārs gaisa dzesēšanas 9,6 MW datu centrs
Gldani Free Industral Zone, Gldani district, Tbilisi, pasūtītājs
Georgia BitFury Holding B.V., projekts Būvniecības Padomdevējs,
būvnieks un būvuzraudzība Forma 2.
2. vieta – IKTK ražošanas ēka, Rubeņu ceļš 46, Raubēni,
Cenu pag., Ozolnieku novads, pasūtītājs IKTK, būvniecība
Igate Būve, būvuzraudzība Lerix.
2. vieta – autosalona Škoda kompleksa jaunbūve, Biķernieku
iela 125, Rīga, pasūtītājs TKM Latvija, projekts Arhitekta Imanta
Timermaņa birojs, būvnieks Aimasa, būvuzraudzība
Būves un būvsistēmas.
3. vieta – ražošanas teritorija Valka, Varoņu 39A, pasūtītājs Valkas
novada dome, projekts Arhitektu birojs Krasts, būvnieks RERE Būve,
būvuzraudzība Akorda & K.
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Konkursa Latvijas Būvniecības Gada balva 2019
atbalstītāji, kuri novērtējuši konkursa sociālo nozīmību, –
Technonicol, Rothoblaas, Evopipes, Storent, Geberit, Reynaers.
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Konkursa
Latvijas gada
inženieris
būvniecībā 2019
rezultāti

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/konkursa-latvijasbuvniecibas-gada-balva-2019-rezultati/

Nominācija
Jaunais speciālists
1. vieta – Mārtiņš Šahno, Firma L4.
2. vieta – Ivars Vemanis, Rīgas tilti.
3. vieta – Viktors Borisovskis, Skonto būve.

Nominācija
Būvdarbu vadītājs

1. vieta – Arnis Rietums, KOOL Construction.
2. vieta – Ivars Kājiņš, LNK Industries.
3. vieta – Uldis Griķis, Pillar.
Atzinība – Māris Rorbahs, Pretpils.

Nominācija
Inženieris–projektētājs

1. vieta – Grigorijs Kameņeckis.
2. vieta – Jānis Langenfelds, Firma L4.
3. vieta – Jevgeņijs Tarasovs, Strandeck.
Atzinība – Edgars Liberts, UPPE.

Nominācija
Projektu vadītājs
1. vieta – Ingus Baumanis, Velve.
2. vieta – Raido Blumbergs, Ventspils Komunālā pārvalde.
3. vieta – Ilze Rukmane-Poča, Balta istaba.
3. vieta – Sergejs Medvedevs, Build&Clean service.
Atzinība – Jeļena Ladigina, REM PRO.
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Balva par mūža ieguldījumu būvniecībā

Vjačeslavs Meirāns, Selva būve, Igors Daukste, Sanart.

Nominācija BIM speciālists

Nominēti – Dmitrijs Kots, Reinis Gaigalis,
Jānis Berķis, Krišjānis Silickis, Ēriks Vītols.

Gada izcilākais BIM speciālists – Krišjānis Silickis, VNĪ.
Atbalstītāji
Shneider Electric, Peikko, Industry Service partner,
InfoEra, RERE Grupa

Plašāka informācija
konkursa organizatores, biedrības BDCC pārstāves
Gunita Jansone, 29407147, gunita.jansone@inbox.lv,
Agrita Lūse, 28373794, agrita.luse@gmail.com
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Konkursa Baumit
gada fasāde 2019
uzvarētāji

https://baumit.lv/

V

adošais fasādes materiālu ražotājs Baumit 2020. gada sākumā
atraktīvi svinīgā ceremonijā paziņoja konkursa uzvarētājus
piecās nominācijās. Pieteikto objektu kopējā pazīme ir kvalitatīvi
izpildīti atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves darbi, objektu atrašanās vieta – Latvija un Igaunija. Savukārt godalgotie Latvijas
konkursa laureāti tika nominēti dalībai starptautiskajā konkursā Life
Challenge, kura svinīgā izskaņa plānota Valensijā.
Nominācijā Privātmājas jaunbūve 1. vietu ieguva māja Vidzemē,
arhitekte Liene Griezīte un Elīna Jakovele, būvnieks Wolf Systems.
Nominācijā Daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve 1. vieta tika piešķirta
dzīvojamām ēkām Lofts & Rosegold, Strēlnieku iela 8, Rīga.
Projekta autors ARHIS ARHITEKTI, būvnieks LNK Industries.
Nominācijā Sabiedriskas ēkas rekonstrukcija 1. vietu izcīnīja Līgatnes
mūzikas un mākslas skolas fasādes un iekštelpu atjaunošanas projekts,
Mākslas iela 2, Augšlīgatne, projekta autori Arnis Bieziņš un Ingūna
Briede.
Nominācijā ETICS sistēmas 1. vietu ieguva Latvijas Lauksaimniecības
universitātes dienesta viesnīca, Lielā iela 1, Jelgava. Projekta autors
Lūsis V, būvnieks LC būve.
Nominācijā Vēsturiskās ēkas sanācija 1. vieta tika piešķirta ēkai
Baznīcas ielā 7, Rīgā, būvnieks Trigone būve.
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Kopumā konkursā tika pieteikti 36 būvobjekti, un tos vērtēja
starptautiska žūrija – arhitekts Sergejs Ņikiforovs (NAMS), Ligita Silkāne
(NKMP), Arta Goldberga (arhitekte, RDĪD pārstāve), arhitekte Ija Rudzīte
(5.iela), arhitekts Jānis Rinkevičs (A.I.D.E.), arhitekts Didzis Krūmiņš
(DO Studio), arhitekte Elīna Kreice (Bonava), kā arī arhitekti no Igaunijas – Toivo Tammiks (Toivo Tammik) un Tanels Tuhals (Tanel Tuhal).
Konkurss Baumit gada fasāde Latvijā norisinās otro reizi, tā norises
mērķis ir atrast izcilus objektus, kuru realizācijas gaitā izmantoti Baumit
zīmola produkti, lai tos virzītu uz starptautisko konkursu Life Challenge.
Plašāka informācija: https://baumit.lv/baumit-gada-fasade-2019
Baumit mārketinga vadītāja Karīna Priede. M.t.: +371 26451596.
www.baumit.lv
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Apmetums –
oldskūl
vai potenciālas
iespējas modernajai
arhitektūrai?

Agrita Lūse,
foto Baumit arhīvs
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https://baumit.lv/

Komplekss Lofts&Rosegold
Baumit Latvija konkursā ieguva
1. vietu nominācijā Sabiedriska
ēka – jaunbūve.
Foto R.Evolution arhīvs

A

rhitektūras konkursi, lai arī kas tos organizētu, ir viens no
veidiem, kā uz pieteikto objektu datubāzes pamata profesionāļi varētu izdarīt secinājumus par arhitektonisko risinājumu un būvniecības kvalitāti. Reizi divos gados organizētais
zīmola Baumit konkurss Latvijā ir vienīgais starp viena zīmola
arhitektūras konkursiem, kas norit sekmīgi, apkopojot ievērojamu
skaitu objektu. Varbūt te netiek pieteikts pārāk daudz šedevru, toties
vērojami pasūtītāju un arhitektu centieni sakārtot un atjaunot ēkas,
restaurēt vēsturisko mantojumu, būvēt jaunus objektus un rūpēties
par energoefektivitātes latiņas celšanu, ko par izdevušos var dēvēt
tādā gadījumā, ja siltināšana iet roku rokā ar ventilācijas sistēmas
ierīcību.
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Pieteiktos Latvijas un Igaunijas objektus vērtē starptautiska žūrija –
arhitekti, kas pēc iepazīšanās ar iesniegto objektu dokumentāciju
lemj par godalgoto vietu sadali. Godalgotie objekti tālāk startē
starptautiskajā konkursā, kurā jau vērtē objektus no visas Eiropas.
Viens no Latvijas lokālā konkursa žūrijas locekļiem – arhitekts
Sergejs Ņikiforovs, biroja NAMS vadītājs – tika aicināts piedalīties starptautiskajā žūrijā kopā ar kolēģiem no dažādām Eiropas
valstīm, kopskaitā vērtējot 400 ēkas.
Ar arhitektu Sergeju Ņikiforovu sarunājāmies par tendencēm
un parādībām arhitektūrā, par indivīda nozīmi un politizētajām
ietekmēm.
Kā Latvija izskatījās uz Eiropas valstu pieteikumu fona?
Neviens no Latvijas pieteikumiem neiekļuva starptautiskā Baumit
konkursa otrajā kārtā. Kā kvalitatīvus pieteikumus vēlētos atzīmēt
arhitektes Lienes Griezītes projektēto privātmāju Cēsīs un arhitekta Andra Kronberga projektēto daudzdzīvokļu ēkas pārbūvi un
jaunbūvi Strēlnieku ielā Rīgā. Taču lielā konkurence starptautiskajā
arēnā darīja savu.

Viens no Latvijas lokālā konkursa
žūrijas locekļiem – arhitekts

Sergejs Ņikiforovs,

biroja NAMS vadītājs – tika aicināts
piedalīties starptautiskajā žūrijā
kopā ar kolēģiem no dažādām
Eiropas valstīm, kopskaitā
vērtējot 400 ēkas.

Kas bija tie arhitektūras
risinājumi un meklējumi, kas
ļāva noteiktiem objektiem
izvirzīties priekšplānā? Jūsu
vērtējums par 80% esot sakritis ar gala rezultātu objektu
atlasei otrajai kārtai.
Pilis, daudzdzīvokļu ēkas, atjaunotas ēkas, privātmājas, sabiedriskās būves – konkursa spektrs
tiešām ir plašs. Piemēram, jauka
vīna darītava, Lietuvas Modernās mākslas muzejs pēc Daniela
Libeskinda projekta, nelielas un
lielākas ēkas, projekti ar milzu
finansējumu. Ļoti dažādi. No
400 objektiem katram žūrijas dalībniekam bija jāizvēlas
36 pieteikumi, kas tiek virzīti
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tālāk. Piedalījās 25 valstis, tālāk tika 16 valstis. Demonstrētais apmetuma lietojums patiešām rāda plašas, gaumīgas iespējas gan toņu
izvēles, gan faktūru ziņā. Tie ir objekti ar stāstu, un tas varbūt trūka
Latvijas objektiem – dažas PR rindiņas ar izjustu tekstu, lai saistītu
uzmanību. Ir pamats domāt, ka Eiropā materiālus objektam lielākoties izvēlas arhitekti, atšķirībā no Latvijas, kur lielā mērā dominē
būvnieku vēlmes. Ir tikai neliela saujiņa top arhitektu, kuri pastāv uz
saviem risinājumiem materiālu izvēlē.
Ļoti aktīvs pieteikumu iesniegšanā ir bijis poļu arhitekts Daniels
Ciešliks, arhitektu birojs ANTA Architekci, kura privātmājas ir kā
pērlītes – ņem, kuru gribi, visas ierindojas dārgajā galā. Nevarētu teikt, ka ir kaut kas īpašs, toties veiksmīga proporciju, formu,
materiālu un toņu izvēle. Lieliskas spēles fasādēs ar apmetumu. Te
redzams piemērs, kas liecina par darbu ar maksātspējīgiem klientiem, kā arī par zināmu štampu, jo sabūvētās privātmājas ir līdzīgas
cita citai, ir izmantoti vienādi izteiksmes līdzekļi – gandrīz līdzīgie
apjomi katrai no ēkām salikti atšķirīgi. Pievilcīga ārtelpa. Ļoti izjūtams vienots rokraksts. Apmetumam izvēlēti divi toņi, eksponējot
baltos laukumus uz tumši pelēkā fona. Ekselenti. Salīdzinot ar mūsu
arhitektiem Andri Kronbergu un Andi Sīli, kuri katru savu objektu
projektē unikālu, poļu arhitekts iet citu ceļu. Jā, un kamēr nav daudz
pakaļdarinātāju, tikām cilvēki pērk. Mainoties modei, tāda veida
privātmājas vairs nebūs aktuālas. Vēlētos to salīdzināt ar Johana
Štrausa mūziku vai Alfonsa Muha grafikām, kas savulaik bija populāras īsu, konkrētu brīdi un ļāva autoriem ne tikai būt radošiem, bet
arī nopelnīt.

Apmetums Latvijā labos arhitektūras objektos nav cieņā…
Ar apmetumu Latvijā mūsdienās strādā ļoti vāji, darbojas zināma
inerce, jo ir materiālu grupas ar pārbaudītu un zināmu iestrādes
tehnoloģiju un pretenziju uz stilīgumu. Koks, metāls, Minerit plātnes. Nez kāpēc apmetums tiek uzskatīts par oldskūl. Lielā mērā tas
ir tāpēc, ka trūkst labu, izteiksmīgu vietējo piemēru un ideju apmetuma izmantošanā. Apmetums ir viegli kopjams – paņem pindzeli
un nokrāso no jauna. Visu var salabot. Padomju laikos nebija naudas
un vēlēšanās to darīt, tāpēc daudzas tagad nu jau atjaunotās jūgendstila ēkas nopluka. Patiesībā apmetumam ir gan laba pagātne, gan
arī perspektīvas, kas jūtams konkursam pieteikto objektu kontekstā.
Varbūt vietā pieminēt, ka Māris Gailis apkārt pasaulei apbrauca ar
betona jahtu, jo betona defektus iespējams novērst jebkurā pasaules
ostā – samaisa cementu, iestrādā, nokrāso un atkal dodas ceļā.
Stiklašķiedras jahtu labošanai nepieciešami daudz lielāki laika un
naudas resursi. Apmetums pēc savām īpašībām ir tas pats cements.
Nacionālā romantisma arhitektūras stila laikā Rīgā bija vairāki
desmiti apmetuma ieklāšanas veidu, katram no tiem
bija raksturīga noteikta toņu gamma.
Būvtehnoloģijas toreiz un tagad? Attīstība tomēr paveic savu.
un naivu, primitīvu tehnoloģiju izmantošanu nomaina augstas
kvalitātes risinājumi.
Jā, vēl pirms 30 gadiem Latvijā, parādoties ziņai, ka kāds objektā
ieguldījis 50 000 latu, tā tika uztverta kā liela nauda. Tā bija mūsu

Eiropas Baumit fasāde

B

aumit Life Challenge ir konkurss, kurā katru
otro gadu tiek apbalvotas Eiropas labākās Baumit
fasādes. Visus projektus vērtē profesionāla žūrija,
kas tiks nominēta 2020. gadā Valensijā.
Konkursam ir 6 nominācijas: Sabiedriska ēka,
Daudzdzīvokļu ēka, Privātmāja, Siltumizolācijas sistēma,
Vēsturisko ēku sanācija, Izcila apmetuma faktūra.

No konkursam Baumit Life Challenge iesniegtajiem
400 pieteikumiem ir atlasīti 36 objekti no 16 valstīm, kuri cīnīsies
par augstākajām godalgām. Priekšplānā izvirzījušies Austrijas
objekti, startējot 5 nominācijās, pēc Austrijas ir Polija, Slovākija,
Vācija, kas var lepoties ar 4 nominācijās pieteiktiem objektiem.

Kā redzams no šiem dažiem pasaules piemēriem, Baumit materiālu
iespējas labas arhitektūras radīšanai ir neizsmeļamas, nepieciešama
tikai arhitektu uzdrošināšanās, prasmes un radošās idejas radīt
modernas un arhitektoniski izteiksmīgas ēkas.
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Nominācija Privātmāja. Polija,
Inscribed Konopiska, arhitekts
FW Anta Studio Architektoniczne
Daniel Cieslik. Labas proporcijas,
lakoniski apjomi, Baumit apmetums
izmantots divos toņos, uz pelēkā fona
lieliski izceļas baltais. Eleganti.
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varēšana. Bet kas ir 50 000? Pilnīgi nekas. Līdz ar to arī daudzi objekti ir tapuši atbilstoši ieguldījumiem. Dailes teātra ēkai, to nesen
restaurējot, izplēsa visus logus un ielika jaunus, bet jaunus tuvu tam,
kā arhitekte Marta Staņa būtu vēlējusies. Jo labāku risinājumu tajā
laikā nebija. Tas pats ir ar Lekorbizjē objektiem – esmu tos apmeklējis un secinājis, ka savulaik būvniecība veikta ar diezgan primitīvām
metodēm. Tolaik nebija tādu tehnoloģiju. Tagad ir kompānijas, kas
strādā pie tehnoloģijām, ir detalizācija, un ir pa smalko.
Mums jāsaprot, kādā valstī esam dzīvojuši no iepriekšējā gadsimta
40. gadiem. Valsts reāli gatavojās tam, ka pasaule tiks iekarota.
Redzot, kas bija noticis ar Vāciju, kur viss, kas bija būvēts ar lieliem
naudas ieguldījumiem, tika sagrauts, būvēja pamatīgi, bet pavirši,
iedomājoties, ka ielauzīsies ASV aviācija un visu iznīcinās. Baidījās
no cunami viļņa Baltijas jūrā, kas varētu izvērsties pēc tur iekritušas
aviācijas bumbas, jo visas Rīgas lielākās rūpnīcas tolaik strādāja militārajām vajadzībām. Pēc labiem meistariem nebija pieprasījuma.
Savukārt Eiropa sāka attīstīt uz kvalitatīvu būvniecību orientētus
celtniecības kombinātus, Zviedrijai toreiz bija daudz naudas. Tika
būvētas tipveida ēkas no betona paneļiem. Ērti – viens torņa celtnis
būvniecības procesā vienlaikus varēja apkalpot divu ēku tapšanu,
un PSRS centās darīt to pašu, tikai nekvalitatīvi. Zviedrija, Somija
joprojām būvē ēkas no paneļiem, jo šajās valstīs ir garš ziemas periods un ir svarīgi izvairīties no slapjajām būvniecības tehnoloģijām,
kā apmetums u.c. Bet visur citur Eiropā izmanto gandrīz tikai monolīto betonēšanu, tā ir ērta, ātra tehnoloģija, turklāt ir attīstījušies
mezgli. Un uzplaukst meistaru prasmes. Būvlaukumā attīstās mazā
mehanizācija – urbšana, piezāģēšana u.c. darbības, kas veicamas ar
kādu no instrumentiem un kas ļauj realizēt individuālus risinājumus, meistari ir tie, kas māju noved līdz kvalitātei.
Kāpēc starptautiskā konkursa finālā neiekļuva Rīgas vēsturiskās fasādes, kuru atjaunošana pie mums parasti notiek rūpīgi
un norisinās zem Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes
lupas?
Mums vēsturisko ēku apmetuma atjaunošanā valda citas tradīcijas
nekā Eiropā. Mēs fasādes atjaunojam saskaņā ar izpētē iegūtajiem
datiem par apmetuma biezumu, sastāvu, toni, ieklāšanas veidu,
piemeklējot mūsdienu materiālu analogus vai arī tos izgatavojot
konkrēti kādam objektam individuāli. Eiropā vēsturiskās fasādes
mēdz krāsot baltas. Ar restaurāciju Eiropā nodarbojas maz, drīzāk
tiek akceptēta pārkrāsošana. Vācijā, piemēram, savulaik pēc kara
fasādes ar ciļņiem tika noskūtas – dekoratīvie elementi nodauzīti,
tas bija stilīgi, pēc tam fasādes nokrāsoja.
Mums par vēsturisko mantojumu nav ko skumt, tas ir labā kvalitātē,
bet to saprotam tikai mēs paši. Un tas saistās ar mūsu nacionālo
identitāti, pašizpausmi, tā ir mūsu vēstures saglabāšana.
Bet, iespējams, tāpēc šajā segmentā mums konkursā ir grūti konkurēt ar citviet valdošajām tradīcijām, kas ir kardināli atšķirīgas.

Privātmāja Cēsu apkaimē Baumit Latvija
konkursā ieguva 1. vietu nominācijā Jaunbūve
ģimenes māja. Arhitekte Liene Griezīte.

Nominācija Vēsturisko ēku sanācija.Vācija, Schlüterhof, Berlin Palace,
apjomīgs objekts ar rūpīgi atjaunotu fasādi.
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Nominācija Vēsturisko ēku sanācija. Austrija, krāšņais
jūgendstila Vīnes Secesijas nams, kam šogad tiek atzīmēta
120 gadu jubileja. Uzraksts fasādē vēsta: To every age its art,
and to every art its freedom (katram laikam sava māksla, katrai
mākslai sava brīvība). Vārda māksla vietā var likt arī jēdzienu
arhitektūra. Un Baumit materiāli noteikti ļauj arhitektūrai
kļūt brīvai savā izpausmē.
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Nominācija Sabiedriska ēka.
Lietuva, Viļņa, MO muzejs, arhitekts Daniel
Libeskind, Studio Libeskind, arhitekts Do
Architects. Iespaidīga un tajā pašā laikā ļoti
cilvēcīga arhitektūra, kur balta apmetuma
plaknes harmoniski iekļauj ēkas siluetu
Viļņas vecpilsētas apbūvē. Baltā fasāde
dekoratīvi dalīta segmentos ar šaurām
līnijām, elegantā veidā padarot
plakni uzrunājošu un piešķirot
tai dziļumu ar nelielām
gaismēnu spēlēm.
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Alsungas pils
dienvidu korpusa
glābšana
Ināra Appena,
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foto Pēteris Blūms

Alsungas pils dienvidu
korpusa 17.—18. gs. zāles
interjers ar oriģinālajiem siju
griestiem. Zem 20. gs. 2. cet.
dēļu grīdas daļēji saglabājies
oriģināls ‒ t.s. dēļu parkets.
Glābšanas darbi tika veikti
dienvidu sienas (pa labi) augšējā
daļā, uz darbu laiku marķēti
demontējot oriģinālos dēļus
apm. 1,3 m platumā.
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Glābšanas projekta vadītājs
un projekta arhitekts – Pēteris Blūms,
Konvents. BK daļas vadītājs – Pauls Sirmais,
Ierosme. AR un BK rasējumu izstrāde –
arh. Oto Ozols, Konvents.
Glābšanas darbu realizācijas
autoruzraudzība – Pēteris Blūms,
Konvents.
Pasūtītājs Alsungas novada pašvaldība.
Būvuzņēmējs Būvfirma Inbuv.
Namdara un būvgaldniecības darbu
izpilde – Andris Vīgants, Būvfirma Inbuv.
Restaurācijas darbu vadītājs, mūra
un apmetuma restaurācijas darbi –
Juris Pavlovs.

K

ad Alsungas pils dienvidrietumu‒rietumu puses apbūvi
1938. gadā pielāgoja skolas vajadzībām, dienvidu korpuss
nonāca zināmā pamestībā. Līdz 20. gs. 80. gadiem te vēl bija
atsevišķi dzīvokļi un skolas mācību darbnīcas, bibliotēka un
muzejs. Šobrīd pils pieder Alsungas novada pašvaldībai, un tā
ir atvērta tūristiem apskatei. Diemžēl laika gaitā senā celtne, daļēji
apsaimniekota un bez pienācīgas aprūpes un līdzekļu ieguldījuma,
nonāca kritiskā stāvoklī. Pils izpētes darbi notikuši vairākkārt,
turklāt tieši arhitekta Pētera Blūma vadībā jau 20. gs. 80. gados,
bet reāli pils dienvidu korpusa atsevišķu daļu glābšanas darbi pēc
2015. gadā izstrādāta projekta un ar ERAF līdzfinansējumu tika
sākti 2018. gadā, aptverot gan tikai nelielu daļu visu nepieciešamo
darbu, tomēr tieši jumta siju stiprināšanas darbus var uzskatīt par
nozīmīgākajiem ēkas restaurēšanā, jo jumta nobrukšanas gadījumā
sekas un zaudējumi būtu milzīgi.
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Pils jumts burtiski karājas gaisā

Pirms restaurācijas darbu sākšanas dienvidu korpusa tehniskās
apsekošanas rezultātā bija konstatēta dienvidu un ziemeļu ārsienu
sānsvere, ko izraisījusi jumta konstrukciju postīšana 20. gs. otrajā
pusē, kā arī sienu izkļaušanās divās lokālās vietās, bet dienvidu
sienas vidusdaļā bija izveidojusies vairāk nekā 40 m2 liela apmetuma un ķieģeļu mūra virsslāņa erozijas zona, kas radusies ilgstoši
nelabotu jumta seguma defektu rezultātā. Korpusa visas pirmā stāva telpas pārsegtas ar koka siju pārsegumiem, virs kurām vai starp
kurām iestrādāti dēļu klāji. Sijas mūrī balstījās uz šauras (10x17
cm) ozolkoka mūrlatas, kas iestrādāta mūrī bez enkurošanas.
Dienvidu korpusa austrumu spārnā daudzu siju gali bija izslīdējuši
no dienvidu ārsienas daļējā vai pilnīgā garumā (10 līdz 25 cm),
daļā telpu radot avārijas apdraudējumu risku. Korpusa viss otrais
stāvs (kādreizējais t.s. ieroču stāvs) 18. gs. ticis pārsegts ar koka
sijām bezdēļu klājumā, un būtiskākie bojājumi ir plaša apjoma otrā
stāva siju zudums, kas veicinājis spāru balstbīdes kustību, izraisot
dienvidu un ziemeļu ārsienas sānsveri. Līdz ar to lielākā problēma
bija izmaukušies, bojātie siju gali, kas nekur nebalstījās. Būtībā ēkas
tehniskais stāvoklis, ņemot vērā ārsienu sānsveri un ar to saistīto
siju izslīdēšanu, jumta ģeometrijas un konstrukciju deformāciju, kā
arī nokrišņu iekļūšanu uz iekšējām nesošajām konstrukcijām, bija
galēji neapmierinošs un bīstams kultūras pieminekļa pastāvēšanai.
Lai novērstu pārseguma avārijas stāvokli pils dienvidu korpusa austrumu spārnā, Pētera Blūma vadībā tika izstrādāts projekts pirmā
un otrā stāva telpu vēsturisko pārsegumu nestspējas atjaunošanai,
neparedzot veikt esošā jumta seguma noņemšanu.

Ieroču stāvs atgūst pārseguma sijas

Pils dienvidu korpusa otrajā stāvā visas pārseguma sijas ierīkotas
no jauna, jo 20. gs. 70. gados vēsturiskās sijas tikušas izzāģētas, lai
palielinātu ļoti zemās telpas izmantojamo augstumu. Tomēr jaunās
sijas netika atjaunotas to sākotnējā vietā un līmenī, bet gan tika
izveidota jauna siju balstīšanas konstrukcija – starp siju galiem un

mūrlatu iebūvēts apmēram 300x300 mm sijas šķērsgriezuma konsoļveida koka paliktnis. Līdz ar to tika radīta telpa gandrīz 2 m augstumā, kas ir pietiekami, lai vidusmēra auguma apmeklētājs droši
varētu apskatīt unikālā ieroču stāva telpu. Telpas grīdā ar nelieliem
ielabojumiem bojājumu vietās pilnībā saglabāts oriģinālais 17.–18.
gs. dēļu klājs virs sijām, kas pie sijām fiksēts nevis ar kaltām naglām,
bet ozolkoka tapām.

Šaujamlūkas pret baložiem un sniegu

Otrā stāva jeb bēniņu apskate iespējama tikai ierobežotam cilvēku
skaitam gida pavadībā vasaras sezonā. Šajā stāvā dabīgā apgaismojuma avoti ir šaujamlūkas, kas, arvien būdamas vaļā, ļāva iekštelpā
iekļūt gan putniem, gan stipram lietum un sniegam. Lai to novērstu,
šaujamlūkas tika aiztaisītas ar koka paneli jeb slēģi, kam iebūvēti
ieliekami šķērsdzītņu konstrukcijas dēļu vairodziņi, kuriem vidū ir
neliels, lineļļas ķitē iestiprināts stikla lodziņš kā dabiskās gaismas
avots. Tomēr, ņemot vērā, ka otrais stāvs ir atvērts apmeklētājiem
un tajā ierīkotas īpašas koka laipas, ir atrasts risinājums laipu apgaismošanai ar nelieliem prožektoriem, kuros gaismas stara virzība
tiek ierobežota un vērsta vajadzīgajā virzienā, izgaismojot tikai pašu
ceļu, bet apkārtni atstājot dabiskā apgaismojuma zonā un ļaujot
izjust seno gadsimtu pievilcību.
Vēl kāds ļoti vienkāršs, praktisks un ekoloģisks paņēmiens izmantots izolācijai pret pieputināšanu starp spārēm, spraugā starp
mūrlatu un siju, lai kavētu sniega ieputināšanu un uzkrāšanos uz
mūra un koka konstrukcijām virs plaknēm otrajā stāvā. Tur ievietoti
niedru kūļi, kas, iepriekš izmērcēti ūdenī un iemērkti šķidros mālos,
ieguvuši dabīgi pelēku toni un nemanāmi saplūst ar apkārtējām
būvdetaļām.
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Suitu kultūrtelpa aicina

Šobrīd Alsungas pils dienvidu korpuss, kas pēc restaurācijas gada
siltajā laikā tiks atvērts apmeklētājiem, ir vecākā publiski pieejamā
telpa Latvijā, turklāt tā ir valsts nozīmes piemineklis, kas saudzīgi
izmantojams un glabājams nākamajām paaudzēm. Savukārt projekta Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti
īstenošanas rezultātā Alsungas pils būs viens no interesantākajiem
tūrisma maršruta pieturas punktiem suitu kultūrtelpas iepazīšanai.

Raksta tapšanā izmantoti Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
Pieminekļu dokumentācijas centra materiāli.

A

lsungas (Alschwangen) Livonijas ordeņa
pils pirmo reizi minēta dokumentos
jau 1341. gadā. Masīvo pils apjomu ar plašu
četrstūra pagalmu veido vairāki korpusi un divi
apaļi, uz āru izvirzīti torņi dienvidu un ziemeļu
stūrī, kas pils aizsardzības nolūkos izbūvēti ap
1500. gadu. Pils tās ilgajā pastāvēšanas vēsturē
vairākkārt mainījusi īpašniekus un būtiski pārbūvēta.
Pēdējās nozīmīgās pārmaiņas notikušas 20. gs.
20.‒30. gados, kad pēc Pirmā pasaules kara Alsungas
pils nonāca pagasta rīcībā. 1925. gadā izstrādāja un
1927. gadā apstiprināja projektu pils dienvidu korpusa
pielāgošanai pagasta doktorātam un dzīvokļiem.
Projekts tika realizēts tikai daļēji.
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Pils dienvidu korpusa dienvidu ārsienas
1. stāva zāles pārseguma siju gali skatā no 2. stāva
pēc 15 cm biezā ķieģeļu piemūrējuma attīrīšanas,
kas atrauts no pamatmūra. Sienas izkļaušanās
uz ārpusi šajā posmā ir 15–18 cm, visai sienai
maksimāli – vairāk nekā 30 cm. Siju galiem pilnībā
zudusi balstījuma virsma uz sienām, sijas balstītas
uz pagaidu balstiem un turas pie iekarsijas virs
pārseguma.
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Oriģinālās 1. stāva pārseguma
sijas ar bojāto siju galu un
pagarinošajām protēzēm
pēc montāžas un darbu zonā
atjaunotā apmetuma pabeigšanas.
Siju protezējumi un no jauna
uzstrādātais apmetums ir bez
retušas, jo šajā posmā nebija
paredzēti interjeru mākslinieciskās
restaurācijas darbi.

Zāles pārseguma
oriģinālo siju gali un
tajās daļēji ievietotās
pagarinošās protēzes
darba procesā skatā no
2. stāva pie pils korpusa
dienvidu ārsienas.
Attēla vidusdaļā
redzama 15.–18. gs.
šaujamlūka.

Unikāls restaurācijas
jaunievedums

Ē
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kas glābšanas procesā vislielākā vērība tika pievērsta
siju protezēšanas un pastiprināšanas darbiem, kuru
tehniskais risinājums ir absolūti jauna pieeja šādu
konstrukciju restaurācijas jomā. Pēteris Blūms sadarbībā
ar inženieri Paulu Sirmo izstrādāja siju un gala elementu
eksperimentālu savienojumu, kas izzāģējams un pielāgojams
katram sijas galam. Tehnoloģiski tas tika realizēts, sijas galā no
apakšas veicot garenu ķīļveida iegriezumu līdz 5 cm ar ķēdes
zāģi, tajā tika ielīmēti un ietapoti protezētie gabali, līdz ar to no
apakšas ir redzamas tikai koka tapas. Protezētās koka detaļas,
kas eksponētas telpā, var tikt apstrādātas un tonētas atbilstoši
oriģinālam. Pagarināto siju balstam sienā tika izveidota jauna
balstījuma sistēma – dzelzsbetona plaukta jeb mūrlatas
konstrukcija ar izolētām siju balstvietām, siju galus
iestrādājot ar optimālu gaisa apmaiņas iespēju.

Zāles pārseguma
oriģinālo siju gali
skatā no 2. stāva pie
pils korpusa dienvidu
ārsienas pēc jaunās
balstvietas – dzelzsbetona
mūrlatas – un sijas
pagarinošo protēžu
ligzdu izveides. Ligzdu
iezāģējumi vertikālā
virzienā nav caurejoši.
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2. stāva šaujamlūku koka aplodas konservētas un zudumu vietās
restaurētas. Tajās iebūvēti ieliekami šķērsdzītņu konstrukcijas
dēļu vairodziņi, lai novērstu sniega un putnu iekļūšanu telpā.
Vairoga vidusdaļā ir lineļļas ķitē stiklota gaismas actiņa.
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Pils dienvidu korpusa 2. stāva (kādreizējais t.s. ieroču
stāvs) kopskats garenvirzienā pret austrumiem. Visas
pārseguma sijas zudušo vietā ierīkotas no jauna. Lai
apmeklētāji varētu lietot telpas apskates laipu, izveidota
jauna siju balstīšanas konstrukcija, proti, starp sijas galiem un
mūrlatu iebūvēts apm. 300x300 mm sijas šķērsgriezuma koka
paliktnis, kas rada brīvo augstumu laipas zonā gandrīz 2 m, un
tas ir pietiekami, lai vidusmēra auguma apmeklētājs droši var
apskatīt unikālo ieroču stāva telpu. Telpas grīdā ar nelieliem
ielabojumiem bojājumu vietās pilnībā saglabāts oriģinālais
17.–18. gs. dēļu klājs virs sijām, kas pie sijām fiksēts nevis ar
kaltām naglām, bet ozolkoka tapām. Bēniņu apskate iespējama
tikai ierobežotam cilvēku skaitam gida pavadībā vasaras
sezonā. 1. stāva zāli nav paredzēts apkurināt.
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Z

Sk. mezglu 7
BK-8

+10.580

Spriegotājs katrā
otrajā spārē.
Dienvidu korpuss

Sk. mezglu 8
BK-8

+8.740

Sk. mezglu 6
BK-7

+6.340

2050

+6.090

Izolācija pret
pieputināšanu.
Niedru kūļi spraugās
starp spārēm .

Šaujamlūkas
noslēdzamas ar
koka vairogiem
sk. AR-8
+3.830
+3.630

Spriegotājs virs
mūra šķērssienas
(termiski
nospriegots)

4120

Sk. mezglu 1
BK-2

±0.000

-3.300

Notekcaurules galā
pie zemes izveidot
bruģētu vai betonētu
tekni, kura novada
notekūdeņus no ēkas
pamatiem vismaz 1,5
m attālumā
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APZĪMĒJUMI
Jaunas koka
konstrukcijas

Esošs mūris

Spriegotājs

Esošas
konstrukcijas

Tehniskā laipa

Siju galu protezēšanas
risinājums, kas paredzēts
eksponētu, kultūrvēsturiski
nozīmīgu koka konstrukciju
saudzīgai saglabāšanai. No
kopējā ielabojuma elementa
garuma tā telpā redzamā daļa
ir tikai 30%.

Sk. mezglu 2
BK-3, BK-4

Saplāksnis 15 mm

Sānskats
Saplākšņa tapa sijas
fiksācijai 50x50 mm

Autentisks dēļu
Mūra līnija
klājs trinītī

Sijas gals
mūra ligzdā

700
50

280 ... 330

80...120

280...330

200

50

Raupja mūra
virsma
+3.830

Mezgls 2-2

200

4 Ø14 mm
200

200
50

200

Dzelzsbetona mūrlata
sk. mezglu 2-2, BK-4

Alternatīvu sijas enkurojuma
risinājumu sk. BK-3

250

Dzelzsbetona mūrlatas ķīmiskais enkurojums.
Enkurojuma dziļums: 400 mm
solis: 500-700 mm
diametrs: Ø14 mm

Ø6 mm
solis 200 mm

Betona marka
B100

Apmetums

Ar koka tapu nosegta skrūves
galva
min 15-20 mm

+3.630

Poliuretāna
hidroizolācija

Ieprotezējamais
elements

Mūra līnija

Virsskats
B

80

36 48 36

Esoša sija
23-35 x 28-33 h

14 bultas vienam
mezglam M14
(kopā 25 mezgli)

80

B

Savienojums
skrūvēts / līmēts

120

Šī bulta nekalpo kā savelkoša,
kamēr stūrī neatveras plaisa.
Ja līme nav žūstoša tad plaisa
nevērsies.

Orģinālās mūrlatas
fragments, b=50

14 bultas M14
(kopā 25 mezgli)

230...350

230...350

80

700

Protezēto detaļu pirms iebūves apstrādā ar
antiseptiķi un pilnībā izžāvē. Sijas daļas,
kas atrodas kontaktā ar mūri, izolē ar 10
mm saplāksni.
Izgatavo no sausas (18...20%) neplaisājušas
priedes masīvas brusas, ko izvēlas līdzīgu
pēc tekstūras kā esošā sija.
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Konkursa
Latvijas Būvniecības
Gada balva 2019
apbalvošanas ceremonija.
2. vietas ieguvējs nominācijā
Restaurācija Alsungas
viduslaiku pils glābšanas
un restaurācijas darbi,
2020. gada 11. martā.
No kreisās J. Pavlovs.

Alsungas pils dienvidu
korpusa glābšanas
risinājumi ēkas
šķērsgriezumā.
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Pēteris Blūms

sertificēts arhitekts, atestēts
arhitektūras restaurācijas
vecmeistars. Kopš 1993. gada
projektēšanas biroja SIA Konvents
īpašnieks un vadītājs. Arhitekta
diplomu ieguvis RPI (1979), ilgstoši
strādājis VKPAI (1994–2017).
Aktīvi darbojies koka apbūves
izpētē un saglabāšanā, bijis Rīgas
pils atjaunošanas padomes loceklis
(2008–2017), Rīgas Vēsturiskā centra
Saglabāšanas un attīstības padomes
loceklis (2005–2007).
Veicis daudzu pieminekļu
arhitektoniski mākslinieciskās
inventarizācijas un izpētes.
Nozīmīgākie pēdējā laika darbi –
Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu
torņa restaurācijas tehniskais
projekts un autoruzraudzība
(2013–2015), Livonijas ordeņa pils
Ventspilī 2. stāva rekonstrukcijas un
restaurācijas projekta realizācijas
autoruzraudzība (2011), Ludzas
sinagogas restaurācijas tehniskais
projekts (2014) un autoruzraudzība
(2015–2016), Berķenes muižas
rekonstrukcijas un restaurācijas
projekts un autoruzraudzība
(2008–2017). Daudzu publikāciju
autors, saņēmis vairākus nozīmīgus
apbalvojumus, ir Triju Zvaigžņu
ordeņa virsnieks (2008).

https://inbuv.lv/

Juris Pavlovs

Restaurators ar vairāk nekā
20 gadu pieredzi, kuru laikā
dzīvība atdota lielam skaitam
vēsturiski nozīmīgu ēku un
būvelementu. Absolvēta
RCK, restaurācijas bakalaurs.
Restaurācijas darbu vadītājs.
Darbojas Būvfirma INBUV.

Oto Ozols

Arhitekts, Konvents. Izglītība
RCK, RTU APF, studiju apmaiņas
programma Universität
Liechtenstein, maģistra
programma RTU APF.

LED gaismas regulācija
Vienkārša noskaņas radīšana ar
apgaismojumu, izmantojot rotējošu
dimmeri vai viedtālruni, – JUNG
piedāvā ērtākos tehniskos risinājumus.
JUNG.LV
apskats arhitektūra būvniecība dizains 2020/#1 49
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https://www.jung.lv
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Arhitektoniskā izpēte
Ilmārs Dirveiks, Vija Strupule,
Juris Zviedrāns, Kristīne Veinberga
(1998.–1999. gads), Vija Strupule,
Daiga Lēvalde (2018. gads).
Arhitekts Artūrs Lapiņš,
Arhitektoniskās izpētes grupa SIA.
Būvnieks Bau ID.
Polihromās apdares restaurācija
Ieva Marta. Projekts ‒ 2003., 2008.,
2018. gads. Realizācija ‒ 2008.,
2018. gads.

Ciemos
pie franciskāņiem.
Vairākdzīvokļu
māja Laipu ielā 8
Artūrs Lapiņš,
Publicitātes foto
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Konkursa
Latvijas Būvniecības
Gada balva 2019
apbalvošanas ceremonija.
3. vietas ieguvējs nominācijā
Restaurācija vairākdzīvokļu
māja Laipu ielā 8,
2020. gada 11. martā.

Ēkas
apjoms pēc
atjaunošanas.
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L

aipu ielas 8 pagalma pašā dziļumā starp trim blakus ēku
brandmūriem ieslēpies relatīvi neliels divstāvu nams ar stāvu
dakstiņu jumtu. Tā vienīgā, pret iekšpagalmu vērstā fasāde
atspoguļo daudzas un dažādas pārbūves – viduslaiku ķieģeļu
mūrējums un smailloka nišas mijas ar plāni pārziestām mūra
plaknēm, fasādē vērojamas pārsedzes arkas no vēlāk aizmūrētām
logailām. Kompleksais virsmas raksts atspoguļo ēkas garo un
sarežģīto būvvēsturi – tā atrodas vēsturiskajā franciskāņu brāļu
klostera kvartālā un ietver gan bijušās franciskāņu Sv. Katrīnas
baznīcas, gan klostera būves konstrukcijas.
Bijušajā Domkapitula teritorijā starp tagadējo Šķūņu, Amatu, Kalēju
un Laipu ielu franciskāņu mūki apmetās 1233. gadā. 1258. gadā
viņi no Domkapitula nopirka gruntsgabalu, mūra namu un ielu
līdz pilsētas aizsardzības mūrim ar vārtiem, kas nodrošināja izeju
uz Rīdzenes upes krastu tagadējā Līvu laukuma virzienā. Pirmās
ziņas par ēku būvniecību klostera teritorijā saglabājušās no 1309.
gada. Līdz 1312. gadam uzcelta baznīca, kura 1324. gadā nosaukta
Sv. Katrīnas vārdā. 15. gadsimta sākumā klosteris saņēmis lielākas
naudas summas, ko izmantoja būvniecībai. Lielāko uzplaukumu
klosteris piedzīvoja 1463. gadā, kad šeit atradās Livonijas un Prūsijas kustodija (latīņu: custodia) – franciskāņu ordeņa garīgais centrs.
Reformācijas kustības laikā – 1523.‒1525. gadā ‒ klostera darbība
Rīgā tika izbeigta, paši franciskāņi padzīti no pilsētas, un 1539.
gadā teritorija pārgāja pilsētas īpašumā. Ēka Laipu ielā 8 – bijušais
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klostera korpuss – sadalīts diviem īpašniekiem, kuri pārbūvēja to
dzīvokļu vajadzībām.
Ēkas atjaunošana aizsākās jau 20. gs. pašās beigās, arhitektoniski
mākslinieciskajā izpētē ēkā konstatēti nozīmīgi viduslaiku būvelementu fragmenti. Uz ēkas 2. stāva iekšsienas fiksēti 16.–17. gs.
polihromās apdares fragmenti. 2008. gadā daļēji realizēts jau 2003.
gadā izstrādātais ēkas rekonstrukcijas projekts. Atjaunota vienīgā
ēkas fasāde, izbūvētas jaunas jumta konstrukcijas, starpstāvu pārsegumi, kāpņu telpa. Kādreizējās tualetes piebūves vietā izveidots
balkons. Ēkas stāvos ieplānoti atsevišķi dzīvokļi. Ēkas atjaunošana
tika sākta, bet līdz pabeigšanai netika, un tā pietiekami ilgu laiku
bija bez saimnieka.
Atkārtota arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija veikta
2018. gadā, nofiksējot uz to brīdi saglabājušos apdares fragmentus.
Iekštelpu atjaunošanas projekts ietvēra labiekārtotu un mēbelētu
dzīvokļu izbūvi visos ēkas stāvos. Tajos izbūvētas atsevišķas starpsienas, ar nelielām variācijām pa stāviem izdalot dzīvojamo istabu,
guļamzonu ar garderobes telpu vai bez tās, virtuves nišu un vannas
istabu. Oriģinālajām viduslaiku sienām eksponēti ķieģeļu mūrējuma
fragmenti. Pārējām plaknēm veikti javas un mūra izdrupumu labojumi, kuri tonēti kaļķu krāsā.
Interjerā neapšaubāmi nozīmīgākie ir jau 1998. gadā arhitektoniskās izpētes laikā atklātās polihromās apdares sistēmas fragmenti.
Ēkas 2. stāvā uz ziemeļaustrumu jeb labās sānu sienas kā otrais
apdares slānis uz javas pārzieduma konstatēta ar 16. gadsimta vidu
datējama polihroma apdare. Tas ir viens no vecākajiem līdz šim
zināmajiem dzīvojamās telpas krāsojuma piemēriem Rīgā. Uz pelēkbalta fona ar sarkanbrūnu krāsu (sarkanais okers vai malts ķieģelis)
un ~1 cm platu otas triepienu izveidots tīklveida raksts. Krūšu
augstumā no grīdas līmeņa šis tīkla drapērijas motīvs pabeigts ar
horizontālu līniju, virs kuras brīvi vilktas pusloka cilpiņas. Krāsojums apņem sienas mūrī esošās gaismas nišas, radot abās to pusēs
atbīdīta aizkariņa iespaidu.
No Rīgas interjeru vēstures viedokļa vēl nozīmīgāks ir nākamais
apdares slānis. Iepriekš aprakstītā apdare nobalsināta, un uz tās ar
pārliecinošu otu uzvilkts gadskaitlis Anno 1605. Šis ir rets gadījums
Rīgas seno celtņu izpētes pieredzē, kas ļauj ar lielāku pārliecību
datēt sienas apdares sistēmu stratigrāfiju.
Pateicoties īpašnieka izpratnei, 2. stāva sienas krāsojums līdz ar
citiem arhitektoniski nozīmīgiem apdares fragmentiem konservēts,
zudušās vietas papildinātas un retušētas. Siena izgaismota un sekmīgi iekļaujas atjaunotās ēkas interjerā. Mūsdienīgajā atvērtā plānojuma dzīvokļu iekārtojumā pagājušo laiku apdares liecības atgādina
par bijušās klostera apbūves likteņa sarežģītajiem līkločiem. Tās ļauj
vismaz domās paviesoties četru un vairāk gadsimtu senā pagātnē –
kad kvartālā vēl saimniekoja franciskāņu ordeņa brāļi.
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Ēkas kopskati un
2. stāva iekšskats
1998. gadā.
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Iekštelpas pēc
atjaunošanas.
2018. gads.
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Restaurētais
sienas
gleznojums
2. stāvā.

Arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes
būvperiodu kartogramma.
1. un 2. stāvs.
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Fasādes
restaurācijas
projekts.
2018. gads.

Artūrs Lapiņš

Atjaunotās
ēkas
struktūra.

Restaurācijas arhitekts, strādā
Arhitektoniskās izpētes grupā, sāka
kā celtniecības arheologs, bet kopš
1997. gada ir praktizējošs arhitekts
un projektu grupas vadītājs. LAS un
LAK biedrs. Radošās darbības laikā
veiktas vēsturisku ēku un būvju izpētes,
izstrādāti un realizēti visdažādākā
apjoma konservācijas, restaurācijas un
pārbūves projekti. Līdztekus praktiskai
darbībai papildinātas zināšanas
starptautiskos konservācijas kursos;
sniegti priekšlasījumi starptautiskās
konferencēs. 2016. gadā uzsāktas
studijas LMA doktorantūrā. Vēsturisko
mantojumu uztver kā iedvesmas avotu.

Kā Rail Baltica
palīdzēs atgūties
Baltijas valstu
ekonomikai?
Agnis Driksna

RB Rail pagaidu izpilddirektors
un valdes priekšsēdētājs

https://www.railbaltica.org/
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Plānotās investīcijas

L

atvijā nākamajos divos gados Rail Baltica projekts
dos vairāk nekā 200 miljonus eiro lielus ieguldījumus.
Šie ieguldījumi galvenokārt tiks novirzīti Rail Baltica
starptautisko termināļu būvniecībai Rīgas Centrālajā
stacijā un Starptautiskajā lidostā Rīga. Centrālās stacijas
projektā jau ir iesaistīti vairāk nekā desmit vietējie uzņēmumi,
un vietējo apakšuzņēmēju skaits tikai pieaugs, celtniecības
darbiem izvēršoties.
Rail Baltica pamata trases būvniecības uzsākšana plānota
2022. gadā, bet jau tagad Rail Baltica īstenotāji strādā pie
būvniecības darbu iepirkuma stratēģijas, kas ļautu kontrolēt
būvniecības darbu izmaksas un termiņu ievērošanu. Svarīgs
priekšnosacījums lielajiem būvniecības iepirkumiem būs izvēlēties tādu modeli, kas nodrošinātu iespēju vietējiem Baltijas valstu uzņēmumiem piedalīties pamata trases būvniecības darbos.
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C

ovid-19 izplatīšanās izraisītā ārkārtas situācija ir likusi būtiski
mainīt mūsu personīgo un profesionālo dzīvi. Šo izmaiņu ilgtermiņa sekas vēl ir grūti novērtēt, bet jau tagad daudzi no mums
domā: kā mēs atgūsimies pēc ārkārtas situācijas atcelšanas?
Baltijas reģiona gadsimta projektam Rail Baltica būs svarīga loma,
gan palīdzot Baltijas valstu ekonomikai pārvarēt pašreizējo (cerams, īstermiņa) vētru, gan arī sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu vidēja un ilgāka
termiņa ekonomikas un sociālās atveseļošanās veicināšanai.

Darba vietu saglabāšana un radīšana

Rail Baltica komanda turpina darbu – strādājam attālināti un apgūstam
jaunus veidus, kā sadarboties ar mūsu partneriem privātajā un valsts
sektorā, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām. Jau šī gada laikā pieaugs
jaunu darba vietu skaits, ņemot vērā projektēšanas darbu apjomu un
būvdarbu sākumu. Tas palīdzēs mazināt nodarbinātības riskus un radīs
darba vietas tiem, kuriem tās visvairāk ir vajadzīgas.
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Makroekonomiskā ietekme un kā atgūt zaudēto ātrumu

Līdz 2026. gadam kopējās Rail Baltica investīcijas Latvijā sasniegs 1,9
miljardus eiro. Latvijas Banka lēš, ka Rail Baltica projekta realizācija līdz
2026. gadam varētu kumulatīvi palielināt Latvijas IKP par 1,8%. Ņemot
vērā, cik līdzīgas ir Baltijas valstu ekonomikas, sagaidāms, ka arī Igaunijā
un Lietuvā Rail Baltica projekta investīcijas dos būtisku IKP pienesumu.
Ir skaidrs, ka projekta tiešo kapitālieguldījumu pakāpeniska apgūšana,
ko Eiropas Savienība (ES) dāsni līdzfinansē 85% apmērā, ievērojami
veicinās vietējās būvniecības, būvprojektēšanas un saistītās pakalpojumu nozares. Tas, protams, stimulēs kopējo pieprasījumu ekonomikā un
veidos IKP pieaugumu.
Turklāt šīs prognozes neietver papildu ieguldījumu, ko dos ar
Rail Baltica saistītā attīstība, piemēram, pilsētu nekustamā īpašuma,
reģionālās infrastruktūras, loģistikas un rūpnieciskās darbības jomās.
Arī citu infrastruktūru un sistēmu attīstībai Rail Baltica var sniegt
jaunu sparu, piemēram, transporta pakalpojumu, telekomunikāciju, 5G,
enerģētikas un aizsardzības jomās. Kopumā Rail Baltica var kļūt par
īstu lokomotīvi, kas palīdzēs Baltijas valstu ekonomikām atgūt zaudēto
ātrumu.

Iespējas būvmateriālu ražotājiem un citām nozarēm

Paralēli jaunu nodarbinātības iespēju radīšanai Rail Baltica īstermiņā
radīs jaunas iespējas vietējiem ražotājiem apgādāt projektu ar vietējiem
minerālmateriāliem (smilti, granti) un dzelzceļa komponentiem, piemēram, betona elementiem, gulšņiem, caurtekām, tiltu/viaduktu elementiem, elektrifikācijas komponentēm un cauruļu/kabeļu izstrādājumiem.
Rail Baltica kopuzņēmums strādā pie dzelzceļa detaļu standartizācijas,
lai nodrošinātu vietējos uzņēmumus ar šīm nozīmīgajām jaunā biznesa
iespējām. Turklāt mēs centīsimies radīt stimulu arī starptautiskajiem
piegādātājiem izveidot vai paplašināt savas ražošanas jaudas Baltijas
reģionā, lai vēl vairāk veicinātu darba vietu radīšanu un tehnoloģiju
nodošanu. Rail Baltica projektu jāprot izmantot arī tam, lai veicinātu

inovāciju un ilgtspējīgu transporta infrastruktūru un pakalpojumus,
palīdzētu attīstīties jaunuzņēmumiem, kā arī mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem.
Kā minēts iepriekš, līdz 85% no daudzmiljardu projekta budžeta,
kas nepieciešams Rail Baltica infrastruktūras būvniecībai visās
trīs Baltijas valstīs, nāk noES, ievērojami atvieglojot slogu valstu
budžetiem. Lai nodrošinātu šo ES līdzfinansējumu, Baltijas valstu
premjeri projektu ir uzņēmuši savā tiešajā pārraudzībā un meklē
labākos risinājumus, lai uzlabotu tā pārvaldību. Šobrīd ir īpaši svarīgi
nodrošināt projekta īstenošanas efektivitāti, ņemot vērā projekta
nozīmi to ekonomisko izaicinājumu pārvarēšanā, kas mūs sagaida
nākotnē. Tikpat svarīgi ir panākt, lai Baltijas valstis pilnībā izmantotu
plašās iespējas, kuras piedāvā Rail Baltica projekts kā ekonomiskās
attīstības, inovāciju un ilgtspējas veicinātājs.

B
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ūvdarbu aktīvākajā posmā no 2021. līdz 2025. gadam
Rail Baltica būvniecības nozarē radīs aptuveni 13 000
jaunu darba vietu, kā arī 24 000 darba vietu saistītajās
nozarēs, piemēram, materiālu un komponentu
ražošanā, loģistikā, viesmīlībā un ēdināšanā,
profesionālajos pakalpojumos. Kopumā mūsu izmaksu un
ieguvumu analīze lēš, ka uz katrām 50 darba vietām, kas
izveidotas būvlaukumos, veidosies 120 jaunas darba vietas,
kas radītas tieši atbalstošajās nozarēs, un 145 jaunas darba
vietas veidosies nozarēs, ko radīs papildu patēriņš – dzelzceļa
projektā nodarbināto tēriņi par sadzīvi, izklaidi, veselību.

Agnis Driksna

RB Rail pagaidu izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs

Kopš 2016. gada Agnis Driksna strādā Eiropas dzelzceļa līnijas attīstības un
komunikāciju departamenta direktora amatā, pirms tam bijis SM Rail Baltica projekta
vadītājs, atbildīgs par starptautisko sadarbību. Tika gatavoti pirmie finansējuma
pieteikumi ES un pārstāvēta Latvija Baltijas valstu un ES kopīgajos projektos. Iepriekš
A. Driksna ir strādājis EM par ES sadarbības departamenta direktora vietnieku un ES
tiesību nodaļas vadītāju. Viņš ir bijis arī juridiskais konsultants Latvijas Konkurences
padomē. Agnim Driksnam ir Rīgas Stradiņa universitātes profesionālais maģistra
grāds uzņēmējdarbībā un ES tieslietās, kā arī maģistra grāds ES un starptautiskajās
tieslietās, iegūts Konkordijas Starptautiskās universitātes filiālē Igaunijā.
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ES fondu
būvniecības
objekti caur
CFLA lupu

Ādažu pamatskolas
būvniecība tika realizēta
ar ES fondu līdzfinansējumu,
un to uzraudzīja CFLA. Konkursā
Latvijas Būvniecības gada
balva 2019 objekts nominācijā
Jaunbūve sabiedriska ēka
ieguva 2. vietu. Labas
prakses piemērs.
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F

inanšu korekciju vadlīnijas, ko izstrādājusi FM,
paredz sodu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ES fondu programmās paredzēto rādītāju – rezultātu – nesasniegšanu u.c. Proti, ES fondu
projekti jāīsteno likumīgi (ievērojot visas normatīvo aktu prasības) un mērķtiecīgi (sasniedzot paredzētos
rezultātus). Projekti tiek uzraudzīti ļoti rūpīgi. Salīdzinot
ar iepriekšējiem plānošanas periodiem, par pārkāpumiem piemērojamo korekciju apjoms jeb soda sankcijas ir mīkstinātas, tiek vērtēta pārkāpuma smaguma
pakāpe, lai piemērotu 5–25% finanšu korekcijas. Jā, ir
arī 100% korekcijas, bet tie ir interešu konflikta, konkurences pārkāpumu, krāpšanas vai korupcijas gadījumi,
kuru izvērtēšanā iesaistās arī tiesībsargājošās un citas
kompetentās iestādes. Finanšu korekciju piemērošanas
gadījumā iegūtā brīvā nauda tiek pārdalīta citu programmu vai aktivitāšu īstenošanai.

B

ūvniecība ir pietiekami sarežģīta nozare, lai objektu tapšanas
laikā iztiktu tikai ar vienas puses intereses apmierināšanu.
Eiropas Savienības (ES) fondu projektos četru acu princips
un kontrole no valsts institūciju puses gādā arī par būvnoteikumu ievērošanu. Neteiksim, ka būvnieki vienmēr ir sajūsmā
par šo papildu kontroli. Tai tiek adresēts ne viens vien pārmetums.
ES fondu projektu uzraudzībā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pieredzi dalās Gundega Fokina, CFLA Teritoriju
infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vadītāja vietniece.
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Kuras kļūdas būvniecības projektos
un to īstenošanā CFLA fiksē visbiežāk?
Gundega Fokina: Būtiskākās kļūdas saredzam iepirkuma
procedūrā un līgumu īstenošanā. Klasiska kļūme ir konkursa
dokumentācijā norādīto speciālistu neesamība objektos.
Konkursā būvnieks uzvarējis, jo balstījies uz konkrētu
speciālistu kvalifikāciju un pieredzi, bet objekta būvniecības
laikā tie neatrodas pat tuvumā būvlaukumam, toties objektā
strādā kvalifikācijai neatbilstoši darbinieki. Tas ir acīmredzams
pārkāpums līguma izpildes laikā, par ko tiek piemērota finanšu
korekcija. Šo pārkāpumu novērst ir diezgan sarežģīti visos
gadījumos, jo objektā neesam katru dienu. Taču pasūtītājiem būtu
pienākums šo būtisko aspektu kontrolēt un uzraudzīt. Un vēl
praksē esam novērojuši, ka būvniecības tirgū ir atsevišķi ļoti aktīvi
speciālisti, kuri vienlaikus pagūst strādāt pat 10 objektos,
turklāt ar nosacījumu, ka katrā jāatrodas pilnu darba laiku un
katru dienu. Esam rakstījuši Latvijas Būvinženieru savienībai,
bet atrunās tiek minēts: jāvērtē, ka šie fakti nav iemesls
sertifikāta anulēšanai. Pašus speciālistus mēs nevaram sodīt,
tikai informēt atbildīgās institūcijas. Un – pastiprināt kontroli
projektos, kuru īstenošanā šie censoņi ir iesaistīti. Projektu
uzraudzības veikšanai veidojam iekšējos risku sarakstus, kur
iekļaujam projektētājus, būvniekus, arī citu jomu speciālistus vai
uzņēmumus, kuru darbībā esam novērojuši un konstatējuši jau,
iespējams, regulārus likumīgas darbības pārkāpumus vai riska
elementus. Ja projekta īstenošanā iesaistīti risku sarakstā iekļautie
speciālisti vai komersanti, projektam tiek palielināts riska līmenis
un pārbaužu apjoms tā uzraudzības procesā.
Vēl viens bieži sastopams pārkāpums ir projektēšanas darbu
izpilde neatbilstošos termiņos. Vainīgas ir abas puses – pasūtītājs
un projektētājs. Pasūtītājs nosaka nereālus termiņus, kā arī
neparedz to pagarināšanas nosacījumus līgumā, bet projektētāji
parakstās to realizēt un, protams, neizpilda savlaikus, jo atvēlētajā
laikā ir iespējams tikai veikt izpēti un saskaņot dokumentus
instancēs, bet ne izstrādāt kvalitatīvus tehniskos risinājumus.
Pasūtītājs saņem to, ko nav gribējis, turklāt termiņi nokavēti, un
atkal – loģiski tiek piemērotas finanšu korekcijas par būtiskiem
līguma grozījumiem.

Objektu īstenošanas vietās konstatējam, ka darbi tiek veikti
neatbilstoši līgumam un būvprojektam, ar neatbilstoši
aizvietotiem materiāliem, kas nav ekvivalenti sākotnēji
paredzētajiem un kam ir pilnīgi citas kvalitātes, nekā
norādīts būvprojektā. Šādos gadījumos jāveic grozījumi līgumā,
tas prasa laiku, jo jāsakārto dokumentācija. Ja ir slinkums to
darīt, parādās riski, kas paredz finanšu korekcijas. Taču jāatzīst,
ka šajā ziņā situācija ar katru gadu kopumā tomēr uzlabojas.
Būvdarbu izmaiņas jeb papildu darbi – tā ir vēl viena
joma ar finanšu korekciju piemērošanas riskiem. Publiskā
iepirkuma likums (PIL) šobrīd pieļauj plašākas darbu apjomu
grozīšanas iespējas, bet, ja netiek ievērotas sarkanās līnijas, tas ir
pārkāpums, kas nav pieļaujams, tātad – par to ES fondu projektā
draud sods finanšu izteiksmē.
Defekti objektos pēc uzbūvēšanas nav retums, tādi mēdz
gadīties, bet tie ir novēršami garantijas laikā, kā arī bieži vien
defekti nav liela apjoma. Šādos gadījumos finanšu korekcijas,
protams, netiek piemērotas.
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Būvnieki kuluāru sarunās mēdz norādīt,
ka CFLAprasa kaut ko vairāk, nekā norādīts
būvnormatīvos.

Gundega Fokina: Jā, arī mēs to šad un tad dzirdam no
būvniekiem. Taču tas ir pilnībā aplams uzskats un izdomājums.
Vienīgais, kas tiek prasīts ES fondu projektā, – esošo, valstī
noteikto normatīvu ievērošana un labā prakse būvniecības
jomā. Neko vairāk, kā būvnormatīvos minēts, mēs vai jebkuri
citi uzraugi neprasa. Visbiežāk šo aplamo uzskatu par atšķirīgām
vai īpašām ES fondu prasībām pauž būvuzņēmēji, kas ilgi
strādājuši privātajos objektos, kur pieraduši darīt, kā ērtāk, jo
pasūtītājs neuzrauga darbus, pieļauj pilnīgu pašplūsmu. Ja šādi
būvuzņēmēji pēkšņi iesaistījušies publiskās naudas ieguldījumu
projektos, startējot un uzvarot pašvaldību sludinātajos
konkursos, viņiem ir pārsteigums, ka tiek prasīta normatīvu
un termiņu ievērošana.

Jā, un ar gandarījumu varu teikt, ka sadarbībā ar mums ES fondu
finansējuma saņēmēji – pašvaldību un citu iestāžu iepirkumu
speciālisti – ir auguši tajā ziņā, ka daudz labāk saprot, kādas ir
viņu tiesības un ko viņi drīkst prasīt no būvnieka. Tā ir būtiska uztveres korekcija, lai neviena no pusēm nebūtu kādās
labākās pozīcijās un to neizmantotu negodprātīgi.
Ja runa ir par finansēm, tad lielākā riska zonā ir tieši pašvaldības,
nevis būvnieki. Atbalsts no fondiem tiek maksāts pēc objekta pabeigšanas un nodošanas, nevis pirms. Pašvaldība iegulda savus
līdzekļus, samaksā būvniekam, bet finanšu korekciju gadījumā ir spiesta ciest zaudējumus. Protams, regresa kārtībā var
vērsties pret būvnieku, bet, zinot, cik tiesu darbi mēdz būt ilgi un
dārgi, reti kurš ir gatavs šādam solim.

No otras puses, arī pašvaldības ne vienmēr ir uzdevumu augstumos. Iepirkuma dokumentos izvirza iepirkuma priekšmetam
nesamērīgi augstas prasības, bet realizācijas laikā no tām
atkāpjas. Arī, piemēram, netiek paredzēti līdzekļi avansa maksājumiem par projektēšanu un būvniecību, tādējādi ierobežojot
konkurenci iepirkumā. Te gribu atgādināt, ka jebkurā ES fondu
projektā, arī šādās situācijās, aicinām izmantot mūsu iestādes speciālistu konsultācijas, un, protams, palīdzam ar padomu, lai korekti
sastādītu iepirkuma dokumentāciju augsta riska objektiem.

Kāpēc ES fondu finansējums tirgū ieplūst tuvāk
plānošanas perioda beigām, ne sākumam, veidojot
nozarēm pīķa stundu?
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Gundega Fokina: Varētu sacīt, ka zināmā mērā tas ir prognozējami un saprotami. Tomēr arī ieguldījumu pīķa problēma, īpaši
būvniecībā, bieži vien tiek pārspīlēta. Lai nonāktu līdz reālai ES
fondu līdzekļu investēšanai, piemēram, būvniecības objektos,
pirms tam ir veicams apjomīgs un sarežģīts plānošanas darbs.
Vadošā ES fondu iestāde ir Finanšu ministrija, tās vadībā nozaru
ministrijas nosaka investīciju prioritātes un specifiskos atbalsta
mērķus, ieguldījumu nosacījumus. Kamēr šis mājas darbs nav
izdarīts, plānotajai naudai ir nosacīta dīkstāve. Pašreiz norit
darbs pie nākamā ES fondu perioda plānošanas, un arī Latvija jau
būvē nepieciešamā nacionālā normatīvā ietvara bāzi, lai investīciju
programmas varētu sākt pēc iespējas ātrāk, neradot pārtraukumu
starp periodiem.
Vēlētos uzsvērt, ka tieši būvniecības tirgū sadaļa, kas saistīta ar ES
līdzfinansējumu, nebūt nav tik ievērojama, kā to mēdz postulēt.
Salīdzinājumā ar fondu projektiem privātais finansējums, kas
tiek ieguldīts būvniecībā, ir krietni lielāks, un pēdējo gadu
laikā tapuši vairāki ļoti lieli privāto investīciju objekti, kuri pat
izraisīja darbaspēka un materiālu piegādes krīzi, šādi ietekmējot
arī norises ES fondu projektos.

Tirgū cirkulē ziņas, ka zināmas būvkompānijas
par varītēm uzvar publiskās naudas iepirkumu
konkursos ar zemu cenu un nākamajā dienā jau
dodas pie pasūtītāja ar apjomīgām tāmēm papildu
darbiem...

Gundega Fokina: Pēdējā laikā mūsu praksē neesam novērojuši,
ka līgumu cena būtiski palielinātos pēc to noslēgšanas brīža.
Līgumos tiek iestrādāta pasūtītāja finanšu rezerve – aptuveni
5 %. Ļoti reti ir gadījumi, kad līguma summa tiek palielināta par
10 vai 15%. Starp citu, PIL pieļauj arī 50% grozījumus līgumu
izpildes laikā. Tas ir gadījumos, kad papildu darbi radušies
neparedzamu apstākļu dēļ, kā arī tad, ja nepieciešami papildu
darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā – ja būvdarbu
veicēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu un laika resursu
patēriņu un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku

iemeslu dēļ kā aizvietojamība
vai savietojamība ar jau
sākotnējā iepirkumā iegādāto
aprīkojumu, pakalpojumiem
vai iekārtām, vai piegādātāja
maiņa radītu ievērojamas
grūtības. Praksē šāda rakstura
grozījumi līdz šim bijuši reti.
Jā, pirms šādas PIL redakcijas
attiecībā uz grozījumu veikšanu
darbu apjomā gana daudzos
projektos bija konstatējami
pārkāpumi. Tomēr arī vēl
tagad sastopami sliktie
piemēri, kad būvnieks jau uz
pirmo būvsapulci ierodas ar
garu papildu darbu tāmi. Bet
pamazām arī būvnieki kļūst
disciplinētāki un apzinīgāki.
Vismaz ES fondu projektos.
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Secinājums

B

Gundega Fokina

Strādā CFLA jau 13 gadus, darbības
joma ir būvniecības infrastruktūras
projekti, kā arī izpilddokumentācijas
pārbaude uz vietas objektā, veicot
pārbaudes projektu īstenošanas
vietās. Kolēģus konsultē un izglīto
būvniecības normatīvu jomā, informē
par jaunumiem, arī organizē mācības
darbiniekiem. Augstākā izglītība
iegūta siltumenerģētikā, savulaik
projektēti siltuma apgādes tīkli,
siltummezgli, katlumājas un citas
inženierkomunikācijas, darbā valsts
pārvaldē Gundega nākusi no privātās
jomas.

ūtu lietderīgi, ja tiktu apkopota un publiskota informācija, par kādu summu būvdarbu līgums noslēgts
un par kādu izpildīts realitātē, norādot arī pasūtītāju
un izpildītāju.
Saskaņā ar spēkā esošo PIL redakciju pasūtītājam
jau tagad ir pienākums publicēt paziņojumu par izmaiņām
līguma darbības laikā, ja grozījumi veikti likuma
61. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētajos gadījumos,
kad papildu darbi radušies neparedzamu apstākļu dēļ, kā
arī gadījumos, kad nepieciešami papildu darbi, kas nebija
iekļauti sākotnējā iepirkumā. Šis nosacījums attiecas uz
līgumiem, kuru līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta
noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka
(https://likumi.lv/ta/id/289083-noteikumi-parpublisko-iepirkumu-ligumcenu-robezvertibam).
Tāpat pašreiz ir sākta diskusija par vienotas datubāzes
veidošanu, kur vienkop būtu pieejama plašāka informācija
saistībā ar veiktajiem grozījumiem līgumos.
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Būvniecība
ES fondu
projektos:
ko un kā vērtē
projektu
uzraudzītāji?

Esam saņēmuši vēstuli no būvniekiem, kurā esam lūgti rosināt dialogu starp valsts institūcijām. Kā uzsver būvniecības uzņēmuma/-u
pārstāvji – nepieciešams rast risinājumu un novērst normatīvā regulējuma pretrunas, kas praksē iezīmējas ar Eiropas Savienības (ES)
līdzfinansējumu īstenotos projektos. Un šo neskaidrību vai pretrunu
dēļ būvnieki potenciāli varot ciest zaudējumus, arī tādos gadījumos,
kur būvniecības darbi veikti saskaņā ar iepirkuma līgumu.
Lai gūtu skaidrību, vispirms vērsāmies Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā (CFLA), kas uzrauga ES fondu projektu ieviešanu. Uz jautājumiem atbild CFLA Vides un energoefektivitātes departamenta
direktore Dana Heiberga.

B

ūvnieki savā vēstulē norāda, ka ES fondu projektu uzraugi pēc iepirkuma beigām vai pat pēc līguma izpildes
tomēr pārskatot un vērtējot darbu izmaksas pa pozīcijām. Ja piegādātāja norādītās cenas atsevišķās darbu
pozīcijās neatbilst tā brīža tirgus cenām, uzraugi lūdzot
skaidrojumu pasūtītājam un pēc tam ieturot vai liekot atmaksāt, viņu ieskatā, nepamatoto sadārdzinājumu, jo uzskata tās
par neattiecināmām izmaksām. Kā šo situāciju komentējat?
Vispirms jāuzsver divas lietas: ES fondi ir publiskie līdzekļi – mūsu
visu kopēja nodokļu maksātāju nauda, un tās izlietojums tiek un
tiks kontrolēts. ES fondu projektos CFLA un arī citas institūcijas
veic pārbaudes, lai gūtu pārliecību par izdevumu pamatotību. Tiek

pārbaudīta projektā veikto darbību atbilstība mērķim, ES fondu
programmas nosacījumiem, tas ir, attiecīgās investīciju programmas
(specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma) Ministru kabineta noteikumiem, kā arī ES un nacionālā līmeņa tiesību aktiem.
Pārbaudes par ES fondu līgumu ietvaros veiktajiem iepirkumiem
notiek vairākos veidos – tā var būt tā dēvētā iepirkumu pirmspārbaude (pirms iepirkuma līguma noslēgšanas) vai arī iepirkumu norises pārbaude pēc tam, kad ES fondu finansējuma saņēmējs jeb šajā
gadījumā pasūtītājs ir iesniedzis CFLA apmaksai rēķinus saistībā ar
attiecīgo, jau noslēgto iepirkuma līgumu.
Iepirkuma pirmspārbaudē tiek vērtēta pasūtītāja sagatavotā dokumentācija, un nepilnību vai neatbilstību gadījumā iesakām korekcijas, lai iepirkums tiktu organizēts atbilstoši normatīvu prasībām.
Tomēr liela daļa iepirkumu dokumentācijas tiek pārbaudīta pēc
iepirkuma norises un arī līguma izpildes – proti, kad saņemam rēķinus, ko pasūtītājs ir priekšfinansējis un lūdz atmaksāt no ES fondu
līdzekļiem.
CFLA, saņemot šos rēķinus, pārbauda un izvērtē to atbilstību:
1) attiecīgās ES fondu programmas Ministru kabineta noteikumos
iekļautajiem attiecināmo izmaksu veidiem un nosacījumiem; 2) projekta iesniegumā plānotajam; 3) iepirkuma līguma nosacījumiem
utt. Ja maksājuma pieprasījumā iekļautajos rēķinos tiek konstatētas
izmaksas, kas būtiski pārsniedz citos līdzīgos projektos dokumentētās izmaksas, CFLA pienākums ir pārliecināties par šo izmaksu
pamatotību, ja nepieciešams, veicot padziļinātas papildu pārbaudes.
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ituācijas izklāstā būvnieki tomēr uzsver, ka iepirkumā
katrs piedāvājums ir vērtējams kompleksi un pasūtītājam neesot tiesību vērtēt atsevišķas tāmju pozīcijas,
tikai piedāvāto līgumcenu. Un, ja pasūtītājs iepirkuma
procedūras rezultātā ir noslēdzis iepirkuma līgumu, to
nevar koriģēt. Savukārt pēc līguma izpildes izpildītājs ir tiesīgs
saņemt iepirkuma līgumā atrunāto un tā finanšu piedāvājumā
norādīto līgumcenu. Vai tiktāl viss ir korekti? Vai arī, CFLA
ieskatā, viss tomēr nav tik vienkārši?
Te varam nodalīt divas lietas, kas tomēr viena otru papildina un veido kopējo izpratni par rūpīgu un atbildīgu saimnieku, kādam jābūt
ikkatram ES fondu projekta īstenotājam.
Iepirkums, kā arī visas citas darbības ES fondu projektā ir jāveic
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Proti, pasūtītājam ir pienākums
veikt korektu iepirkuma procedūru, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un brīvu konkurenci, kā arī noslēgtā iepirkuma līgumā nedrīkst
izdarīt būtiskus grozījumus, kas varētu ietekmēt pretendentu loku
un konkurenci sākotnējā iepirkumā. Tajā pašā laikā papildus šim
ietvaram projekta īstenotāja pienākums ir arī nepieļaut nesamērīgas, nepamatotas izmaksas, kas nav vērstas uz projekta mērķa
sasniegšanu. Tātad vispirms nepieciešama rūpīga plānošana un
pilnīga skaidrība par iepirkuma priekšmetu un mērķi, tad – precīza un atbildīga iepirkuma procedūras organizēšana un līguma
izpildes kontrole. Ja viss noritējis korekti, pasūtītājs veic samaksu
izpildītājam – atbilstoši līgumcenai. Arī ar ES fondu līdzfinansējuma
atmaksu tad nevajadzētu būt problēmām.

Noslēdzot vienošanos par ES fondu projektu, tā īstenotājs uzņemas
pilnu atbildību par piešķirto ES fondu līdzekļu lietderīgu izmantošanu. Ja kontroles rezultātā tomēr secinām, ka ir bijušas normatīvu
prasībām neatbilstošas vai neadekvātas izmaksas, tās nevar segt no
ES fondu līdzekļiem.
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B

ūvnieku ieskatā, šīs fondu projektu prasības un uzraudzības nosacījumi par neatbilstībām un neatbilstoši
veiktiem izdevumiem ir zināmā pretrunā ar publiskā
iepirkuma regulējumu. Jo iepirkumā iesniegtais piedāvājums, kā arī līgums nevar tikt koriģēts. Ja izpildītājs
uzskata, ka darbus veicis korekti, līgums ir izpildīts, tad viņam
ir tiesības saņemt iepirkuma līgumā atrunāto līgumcenu. Taču,
ja ES fondu projektu uzraugi savu pārbaužu ietvaros ir fiksējuši
neatbilstoši veiktus vai pārmaksātus izdevumus, pasūtītājs mēģinot tos piedzīt no piegādātāja jeb izpildītāja…
Pasūtītāja un izpildītāja attiecības regulē savstarpēji noslēgtais
līgums. Ja pasūtītājs izlemj vērsties pret izpildītāju ar kādām sankcijām, tam, visticamāk, ir pamats – neizpildīti nosacījumi, nav ievēroti
termiņi, kādas izmaiņas, kas nav tikušas saskaņotas, vai citi aspekti,
kas ietekmē projekta rezultātus. Un neizdarību gadījumā labam
saimniekam ir pienākums vērsties pret izpildītāju un piemērot soda
sankcijas, kas līgumā ir paredzētas, nevis samaksāt līguma summu,
neraugoties uz neizdarībām vai pat nelikumībām. Un, es teiktu, tā
tam būtu jābūt vienmēr, neatkarīgi no finansējuma avota.
Kā jau minēju, ja ES fondu projektu ietvarā mums tomēr iesniedz
atmaksai rēķinus, kuros atklājas neatbilstoši veikti izdevumi, no ES
fondiem tādi netiek atmaksāti, un šie izdevumi projekta īstenotājam
jāsedz no saviem, nevis fondu līdzekļiem. CFLA ir līgumattiecības
tikai ar ES fondu projekta īstenotāju jeb no darbu izpildes viedokļa – ar pasūtītāju. Un pasūtītāja nolīgto izpildītāju darba kvalitātes
uzraudzība nepastarpināti ir arī pasūtītāja atbildība. ES fondu apritē – ne tikai Latvijā, bet arī citās ES dalībvalstīs – ir vienota prakse:
projekta īstenotājs, parakstot līgumu par ES fondu projektu un atbalsta saņemšanu, iegūst ne tikai pieeju ES fondu līdzekļiem, bet arī
uzņemas atbildību par projekta realizāciju, t. sk. atbildību par paša
nolīgto izpildītāju darba kvalitāti, un, ja nepieciešams, problēmu
gadījumā vēršas pret tiem ar tiesas starpniecību.
Vēl svarīgi minēt tādu pēdējā laikā gana bieži lietotu jēdzienu kā
sadārdzinājums. Arī pret to ES fondu projektos nostāja ir strikta. Sadārdzinājums no ES fondu līdzekļiem netiek segts, tās var būt tikai
neattiecināmās izmaksas, tātad – no projekta īstenotāja līdzekļiem.
Lai no šādām situācijām iespējami izvairītos, esam aicinājuši
projektu īstenotājus izvērtēt iespēju rīkot atkārtotas iepirkuma
procedūras, ja nepieciešams, iesniedzot CFLA priekšlikumu projekta
īstenošanas termiņa pagarinājumam. Ja saņemtie piedāvājumi būtiski pārsniedz pieejamo projekta budžetu, CFLA aicina finansējuma
saņēmēju izvērtēt iespēju pārskatīt projektā iekļautās aktivitātes,
ja nepieciešams, veicot projekta grozījumus un izsludinot jaunu
iepirkuma procedūru, lai novērstu iespējamu nelietderīgu ES fondu
līdzekļu izmantošanu.
Kā viens no faktoriem, kas mēdz radīt ne tikai sadārdzinājuma
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riskus, bet arī citas problēmas, ir nepietiekami skaidri un konkrēti
definētas prasības, ko pasūtītājs iekļauj tehniskajās specifikācijās
būvdarbiem, piegādēm, būvizstrādājumiem, arī pakalpojumiem. Tā
rezultātā piedāvātās izmaksas reizēm nav iespējams adekvāti novērtēt un izcenot uz iepirkuma brīdi. Šādos gadījumos, kad pasūtītais
objekts ir pabeigts, rezultātā dažkārt jāsecina, ka faktiski uzbūvētais
neatbilst līguma cenai, un izmaksas var atšķirties pat desmitkārt.
Tāpēc aicinām visus pasūtītājus ļoti rūpīgi plānot un definēt prasības, kas tiek iekļautas iepirkumu specifikācijās, lai gala rezultāts
atbilstu ne tikai plānotajam mērķim, bet arī pieejamam budžetam.
Finansējuma saņēmējam un pārējām ES fondu līdzfinansēto projektu vadībā iesaistītajām pusēm jāizturas ar lielu atbildības izjūtu, lai
nodrošinātu, ka ierobežotais ES fondu finansējums tiek izmantots
tiem mērķiem, kuriem tas piešķirts. No savas puses mēs maksimāli
cenšamies atbalstīt ES fondu projektu īstenotājus. Mēs sniedzam
konsultācijas klātienē, e-pastā, telefoniski, palīdzam ar padomu. Tāpēc projektu īstenotājus vienmēr aicinām vērsties pie sava projekta
vadītāja aģentūrā, savlaikus informēt par iespējamiem riskiem un
problēmām projektu īstenošanā, lai kopīgiem spēkiem varam rast
efektīvāko risinājumu.

Dana Heiberga

Gandrīz 20 gadu profesionālā pieredze
ES fondu un citu ārvalstu finanšu
palīdzības instrumentu līdzfinansēto
programmu un projektu plānošanā un
uzraudzībā (infrastruktūras attīstība un
atjaunošana vides, energoefektivitātes,
informāciju un komunikāciju tehnoloģiju
u.c. jomās). Pieredze arī investīciju
politikas plānošanā, infrastruktūras
attīstības projektu ieviešanā
pašvaldību sektorā.
Darba pieredze CFLA – no 2018. gada;
Danas vadītā departamenta pārziņā
šobrīd ir ap 400 projektu.

Vēstule
no būvnieka,
2019. gada augusts
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I Problēmsituācijas izklāsts
Ar šo vēlamies informēt, ka iepirkumu procedūrās, ko organizē
valsts iestādes, turpmāk – pasūtītājs, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, ko administrē Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra, turpmāk – CFLA, ir radusies situācija, ka CFLA pēc
iepirkuma procedūras beigām un
dažbrīd pat pēc iepirkuma līguma pilnīgas izpildes un darbu nodošanas, pirms veikt maksājumu atbilstoši finansējuma līgumam,
vērtē izpildīto darbu izmaksas pa darbu pozīcijām.

Ja CFLA uzskata, ka piegādātāja norādītās cenas atsevišķās darbu
pozīcijās neatbilst šī brīža tirgus cenām, tā lūdz skaidrojumu pasūtītājam, pēc kā ietur vai liek atmaksāt, CFLA ieskatā, nepamatoto sadārdzinājumu, uzskatot tās par neattiecināmām izmaksām.

Minētās darbības CFLA veic, pamatojoties uz, piemēram, Ministru kabineta 2015 . gada 5 . janvāra noteikumiem
Nr. 19 Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība un
Ministru kabineta 2015 . gada 8. septembra noteikumiem Nr. 517
Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst
neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas
periodā.

II Normatīvā regulējuma
pretrunas
Publisko iepirkumu normatīvais regulējums Eiropas
Savienībā ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvā Nr. 2014/24/ES, savukārt nacionālajā līmenī
to nosaka Publisko iepirkumu likums, turpmāk – Likums.

Pasūtītājs organizē atklātu konkursu un vērtē tajos
iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likuma regulējumu
un pasūtītāja izstrādātā iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumiem. Savukārt pretendentam ir pienākums
iesniegt piedāvājumu, kas atbilst minētajām prasībām.
Pasūtītājam atbilstoši Likuma regulējumam nav tiesību
ierobežot pretendenta tiesības gatavot piedāvājumu,
un jo sevišķi finanšu piedāvājumu, atklātā konkursā
atbilstoši tā iespējām un vēlmēm, izņemot gadījumus,
kas ir tieši noteikti Likumā, proti, Likuma 53. pantā,
Likuma 41. panta 9. un 11. daļā. Vienlaikus arī pretendentam pēc piedāvājuma iesniegšanas atklātā konkursā
nav tiesību grozīt savu piedāvājumu, jo sevišķi finanšu
piedāvājumu, pēc būtības.
Likuma 51. pants nosaka vērtēšanas kritērijus, ko
pasūtītājs ir tiesīgs noteikt, izvēloties saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu. Būvniecības iepirkumos kā
likums pasūtītāji nosaka vērtēšanas kritēriju – zemāka
piedāvātā līgumcena bez PVN.
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Tādējādi, izvērtējot pretendentu piedāvājumos piedāvāto kopējo līgumcenu, pasūtītājs pēc būtības ir tiesīgs
vērtēt tikai piedāvāto līgumcenu.
Uzsveram, ka pretendenta piedāvāto līgumcenu sastāda visas finanšu piedāvājuma pozīcijas kopā, kuras
atbilstoši Likuma regulējumam ir vērtējamas tikai un
vienīgi kopsakarā. Savukārt tiesības vērtēt atsevišķu
pretendenta iesniegto tāmju pozīcijas, nevis piedāvāto
līgumcenu kopumā, Likums pasūtītājam neparedz.

Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienībā kopumā
tiek piemēroti brīvā tirgus principi, proti, jebkurš
komersants ir tiesīgs patstāvīgi izvēlēties uzņēmējdarbības veidu un sadarbības partnerus, kā arī cenas,
par kurām tas sniedz savus pakalpojumus, tiktāl, cik
tas nepārkāpj normatīvo aktu regulējumu. Savukārt
pasūtītājs, organizējot iepirkuma procedūru, ir tiesīgs
ierobežot pretendenta tiesības piedāvājuma sagatavošanā tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvo aktu
regulējums un tiem atbilstoši iepirkumu dokumentācijas nosacījumi.

Tāpat Likuma regulējuma kontekstā pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu
piedāvājumu, jo īpaši finanšu piedāvājumu, labot vai papildināt. No Likuma 41. panta
8. daļas regulējuma izriet, ka pasūtītājam ir tiesības
pieprasīt pretendentam precizēt sniegto informāciju, ja
tas nepieciešams, lai varētu izvērtēt pretendenta tehniskā
un finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā ietvertajām
prasībām. Saskaņā ar Latvijas Republikā nostiprināto
judikatūru pretendenta jau iesniegtās informācijas precizēšana var izpausties, piemēram, kā lūgums pretendentam
norādīt uz to, kur viņa iesniegtajā piedāvājumā ir atrodama informācija, kas apliecina atbilstību noteiktai konkursa
nolikuma tehniskās specifikācijas prasībai (Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta
2012. gada 22. jūnija spriedums lietā Nr. SKA-156/2012).
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Tādējādi rodas situācija, ka pasūtītājs iepirkuma procedūras rezultātā ir noslēdzis tiesisku iepirkuma līgumu, kas
pilnībā atbilst Likuma un iepirkuma procedūras dokumentu nosacījumiem. Savukārt piegādātājs pēc iepirkuma līguma kvalitatīvas un savlaicīgas izpildes atbilstoši Likuma
un Civillikuma regulējumam ir tiesīgs saņemt iepirkuma
līgumā atrunāto un tā finanšu piedāvājumā norādīto
līgumcenu.
Taču brīdī, kad pasūtītājs iesniedz CFLA maksājuma
pieprasījumu, CFLA, pamatojoties uz Ministru kabineta
noteikumu regulējumu, vērtē piegādātāja līgumcenu
katrā piegādātāja piedāvātajā tāmes pozīcijā atsevišķi, kas
rezultātā summējas kā neatbilstoši veiktie un pārmaksātie
izdevumi, kuri ir jāatlīdzina pasūtītājam no saviem līdzekļiem. Vienlaikus pasūtītājs atsevišķās situācijās mēģina šos
līdzekļus piedzīt no piegādātāja. Dažbrīd tas izpaužas kā
klaji prettiesiska iepirkuma līguma vienpusēja koriģēšana,
neizmaksājot piegādātājam līgumā atrunāto cenu par jau
padarītiem darbiem.
Ievērojot minēto, pasūtītājam, izvērtējot atklātā konkursā
iesniegtos piedāvājumus, nav citas izvēles kā iepirkuma
līguma izpildei izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums
atbilst Likuma un atklāta konkursa nolikuma prasībām un
ir saimnieciski visizdevīgākais atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajam piedāvājumu vērtēšanas
kritērijam. Vienlaikus Likums arī neparedz pasūtītājam
tiesības koriģēt jebkādā veidā pretendenta piedāvāto
līgumcenu, noslēdzot iepirkuma līgumu.

Ņemot vērā augstākminēto, lūdzam ierosināt dialogu starp
iesaistītajām pusēm un normatīvo aktu izstrādātājiem, lai
atrisinātu radušos situāciju un novērstu neattiecināmo
izmaksu un tiešo zaudējumu rašanos nākotnē.

Savienojums ar nākotni

Revolūcija sanitārajā automatizācijā,
pateicoties Hycleen Automation sistēmai
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Uzņēmuma GF Piping Systems izveidotā Hycleen
Automation sistēma ir vieda regulēšanas sistēma,
kas nodrošina karstā ūdens konstantu temperatūru
visos ūdens izvadu ventiļos. Un nodrošina karstā un
aukstā ūdens cauruļu sistēmās cirkulāciju. To var ļoti
vienkārši un ātri samontēt un nodot ekspluatācijā.
Pateicoties centrālajai vadības ierīcei, iespējams vadīt, programmēt un kontrolēt visus iebūvētos vārstus.
Tādējādi tiek nodrošināta dzeramā ūdens higiēnas noteikumu ievērošana un iegūts apliecinājums, ka ēkas
ūdens kvalitāte atbilst likumā noteiktajām prasībām.

Ventiļos iebūvētie
temperatūras sensori
nodrošina nepieciešamos
rādījumus nepārtrauktai
temperatūras kontrolei.

No Hycleen Automation sistēmas
iegūtos datus var integrēt ēkas
pārvaldības sistēmā un kontrolēt
decentralizēti.
Plašāka informācija:
www. hycleen-as.gfps.com

Hycleen Automation sistēma palīdz lielāku ēku – viesnīcu,
slimnīcu, aprūpes iestāžu vai daudzdzīvokļu namu īpašniekiem
nodrošināt dzeramā ūdens higiēnu. Tā ļauj energoekonomiski optimizēt siltā ūdens sagatavošanu, ar konstantu ūdens temperatūru un īsiem siltā ūdens gaidīšanas laikiem gādā par komfortu, ir
vienkārši lietojama. Viedie vārsti, ko centralizēti vada vedējdators,
panāk, ka ūdenim ir vēlamā temperatūra visā instalācijas sistēmā
un tas tiek regulāri apmainīts. Turklāt sistēma dod iespēju veikt
kontrolētu termisko dezinfekciju un hidrauliskā balansa vārstu profilaktisko apkopi.
To ļauj īstenot savstarpēji saskaņotie komponenti, kurus iebūvē jau
esošajās vai jaunajās dzeramā ūdens sistēmās. Pie tādiem pieder
vārsti, kontrolleri un sensori, kas gādā par automātisku hidraulisko
balansu, automātisko skalošanu, temperatūras kontroli, termisko
dezinfekciju un vārstu apkopi. Ar kabeli, kas vienlaikus apgādā ar
strāvu un pārsūta datus, komponenti tiek pievienoti pie centrālās
vadības ierīces - vedējdatora, kurš ziņo par novirzēm, protokolē
datus un kuru var vadīt neatkarīgi no atrašanās vietas. Hycleen
Automation sistēma ir paplašināta ar papildu sensoriem, kas
mēra caurplūdi un kontrolē noteci, un to var integrēt arī ēkas pārvaldības sistēmā.

Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd.
clayton.whitener@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com
Clayton Whitener
Regional Sales & Project Manager
Mobile: +41 76 385 94 61

www.export.georgfischer.com

Dizaina ziņas
Informāciju apkopoja

Dzintra Purviņa,

eksperte dizaina un arhitektūras
jautājumos, Kultūras ministrija un

Barbara Freiberga,
LDS valdes priekšsēdētāja

Pasaules dizaina organizācija —
Covid krīzes mazināšanai

P

asaules dizaina organizācija (World Design Organization)
sadarbībā ar IBM Corporate Service Corps un Design For
America aicinājušas dizainerus strādāt starptautiskās
komandās attālināti, lai radītu dizaina risinājumus tādām
vajadzībām kā, piemēram, sociālā distancēšanās; komunikācijas
stratēģijas; medicīniskais aprīkojums un individuālie aizsardzības
līdzekļi medicīnas personālam un pacientiem, klīniku un slimnīcu
projektēšanas paraugprakse, jaunu kompetenču apguve u.c.
Aicinājumam atsaucās vairāk nekā 4000 dalībnieku no visas
pasaules, tostarp arī no Latvijas. Pirmā kārta jau ir noslēgusies.
Pasākums notiek ar IBM Design thinking atbalstu, visas komandas
ieguva iespēju piedalīties mācībās. Otrā un trešā kārta paredzēta
vasarā, ar nepacietību jāgaida rezultāti.

Dizaina palīdzības punkts
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S

avu darbību Facebook sākusi Latvijas Dizaina centra izveidotā
sociālā iniciatīva Dizaina palīdzības punkts
https://www.facebook.com/groups/
dizainapalidzibaspunkts/. Šajā neformālajā domubiedru
grupā iesaistītie dizaineri ir gatavi sniegt savu profesionālo
atbalstu organizācijām un personām, kas darbojas akūtu sociālu,
veselības, izglītības un vides problēmu risināšanā un komunikācijā
ar dažādām sabiedrības grupām saistībā ar Covid-19 krīzes
ierobežošanu. Palīdzība var būt gan brīvprātīgs darbs, gan materiāls
vai tehnisks atbalsts, kas atbilst konkrētā projekta aktuālajām
vajadzībām. FB lapā ir aplūkojami konkrēti un praktiski dizaineru
piedāvājumi.

The Red Jacket – Eksportētāju manifests

R

eaģējot uz Covid-19 radīto krīzi, Latvijas Eksportētāju
asociācija The Red Jacket ir radījusi Eksportētāju manifestu,
kurā apkopoti priekšlikumi krīzes seku mazināšanai,
uzņēmējdarbības atbalstam un Latvijas ekonomikas
atveseļošanai un stabilizēšanai. Vienā no priekšlikumu sadaļām,
kas veltīta iekšējā patēriņa veicināšanai, ir rodami ierosinājumi,

kas attiecas uz sabiedrisko ēku un daudzdzīvokļu ēku renovāciju
un būvniecības projektu attīstību. Tāpat arī tiek uzsvērta dizaineru
līdzdalība un iespējas uzņēmumu mārketinga materiālu izveidē.
Katru trešdienu FB tiek organizētas tiešsaistes diskusijas ar
zināmiem un kompetentiem speciālistiem, bet LIAA Red Jacket
ir izvēlējušies par vēstnešiem, kuri aktīvi runā par aktuāliem
jautājumiem.
https://www.facebook.com/TheRedJackets/photos/a.5130333687
16461/3130520380301067/?type=3&theater

RE:EX LAIKS

I

zsludināta pieteikšanās uz LDS dizaineru izstādi. Izstāde RE:EX
pirmo gadu startēja 2019. gadā VEF kvartāla Vasarnīcā, kur
piedalījās 32 Latvijas dizaineri un LDS biedri. Starp tiem ir tādi
zināmi vārdi kā Linda Gobeta, Ināra Liepa, Valdis Celms, Jānis
Straupe, Agris Dzilna, Miks Pētersons, Raimonds Šifers u.c. Izstādes
ietvaros notika modes skates, performances un apbalvošanas
pasākumi.
Darbu pieteikšana līdz 07.07.2020. Izstādes veids, vieta un laiks
vēl tiks precizēti atkarībā no pasaules un Latvijas veselības.
Sekojiet jaunumiem www.design.lv un https://www.facebook.com/
reexhibition/

LDS balva 2020

A

rī šogad notiks jau ierastais LDS dizaineru konkurss LDS balva
2020. Tomēr, kā jau visos pasākumos, arī LDS balvas konkursa
norisē notiks izmaiņas – gan darbu žūrēšanā, gan arī tiks
paredzētas vairākas eksponēšanas iespējas, kas būs atkarīgas
no pasaulē un Latvijā valdošās veselības situācijas.
Konkurss tiks izsludināts 2020. gada maija beigās.
Sekojiet jaunumiem www.design.lv un https://www.facebook.com/
LatvianDesignersSociety

Open Doors Dialogues – par kopīgiem
izaicinājumiem dizainam Eiropā

149

E

iropas dizaina asociāciju apvienība (BEDA – The Bureau
of European Design Associations) ir sākusi Open Doors
Dialogues – regulāras tiešsaistes diskusijas, kur apvienības
biedri – dažādu Eiropas dizaina institūciju un biedrību pārstāvji
− diskutē par sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem
dizaina nozarei Eiropā jaunajā situācijā, apmainās ar pieredzi un
diskutē par kopīgu Eiropas rīcības plānu un dizaina politiku krīzes
seku mazināšanai. Latviju Eiropas dizaina asociāciju apvienībā
pārstāv Latvijas Dizaina centrs. Pieslēgšanās ir iespējama ikvienam.
www.beda.org

150 apskats. arhitektūra būvniecība dizains / 2020 / #1

Viedā grīdu
apsildes
tehnoloģija
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ā kā Latvijā vidējais apkures perioda ilgums svārstās no
192 līdz 206 dienām gadā, īpaša vieta telpu uzturēšanas
izmaksu tabulā ir apkures pozīcijai. Kurš gan šajā turbulentajā
laikmetā nevēlas pieredzēt apkures rēķinu samazinājumu?
Viens no pasaules vadošajiem apkures un dzesēšanas
risinājumu izstrādes uzņēmumiem Uponor ir radījis viedo
siltās grīdas sistēmu Smatrix Pulse, kas, izmantojot attālināto
vadību, racionāli pārdala siltumenerģiju starp telpām, rezultātā
palīdzot līdz pat 20% samazināt apkures izmaksas.
Siltās grīdas jeb izstarojošā zemgrīdas apkure ir grīdā iestrādāta
sistēma, kas nodrošina temperatūras vienmērīgu sadalījumu telpā
un atšķirībā no tradicionālajiem radiatoriem, pirmkārt, nerada
putekļu krājumus, otrkārt, sniedz arhitektūras un dizaina brīvību,
ļaujot ievietot, piemēram, panorāmas logus. Turklāt, lai apsildītu
grīdas virsmu, nepieciešams zemāks enerģijas patēriņš nekā
radiatoriem, jo atšķirībā no tradicionālajām apkures sistēmām,
kas silda tikai gaisu, zemgrīdas izstarojošā apsilde sasilda grīdu
un objektus, kas saskaras ar to. Grīdas laukums ir ievērojami lielāks
salīdzinot ar jebkura radiatora siltumu izstarojošo virsmu, tāpēc
tā pilnā apjomā izplata vienmērīgu, komfortablu siltumu. Papildus
tehniskajām priekšrocībām ir izstrādāta parocīga aplikācija, ar ko
kļūst iespējams kontrolēt un regulēt temperatūru katrā no telpām,
tostarp arī attālināti. Lai to izdarītu, nepieciešams vien lejupielādēt
lietotni savā viedtālrunī vai planšetdatorā un saslēgt to ar sistēmu.
Iespēja uzstādīt katrai telpai savu individuālo temperatūru –
dzīvojamai istabai 22°, guļamistabai 18° – ir būtiska priekšrocība,
salīdzinot ar centrālo apkuri,
jo katrs lieki paaugstināts
grāds ir aptuveni 6% no
kopējām apkures izmaksām.
Renovācijas projektos sistēma
ir ērti izmantojama, pateicoties
nelielajam zemgrīdas apsildes
struktūras augstumam.
Siltās grīdas sistēmu veido
hidrauliskā daļa (caurules,
kolektori un sadalītājskapji),
vadības sistēma (termostati
un kontrolieri) un viedierīces

aplikācija. Pateicoties jau samontētajiem kolektoru mezgliem, sistēmas
uzstādīšanas laiks ievērojami samazinās – viena kolektora skapja
montāžas laiks aizņem vien 2,5 stundas. Atkarībā no pārseguma
sastāva un klienta vajadzībām tiek piedāvāta slapjā un sausā grīdas
sistēma. Pirmā stāva grīdām vai betona pārsegumiem caurules
vislabāk stiprināt ar stiprināšanas skavām pie virsējās siltumizolācijas
kārtas, pēc tam pārklājot ar betona virskārtu.
Tādā veidā konstrukcijas biezums kopā ar apsildes cauruļvadiem
ir aptuveni 60 mm. Šādā izpildījumā ir zemākas sākotnējās izbūves
izmaksas. Savukārt vieglām konstrukcijām izmanto sauso sistēmu,
kur cauruļvadi ievietoti speciālā 25 mm biezā putuplasta plāksnē
ar alumīnija siltumu vadošām plāksnēm. Slodzes izlīdzināšanai
tiek klātas speciālas ģipškartona plāksnes 20 mm biezumā. Šāds
risinājums ir dārgāks, bet nav nepieciešams betona slānis, konstrukcija
ir plānāka un ar ātrāku siltuma atdevi.
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Urbānie mīti

Cilvēku apziņā ir iesakņojušies
daudzi ar siltajām grīdām saistīti
stereotipi, piemēram, ka grīda
būs karsta vai ka ir kaitīga
veselībai, jo īpaši cilvēkiem ar
alerģijām. Bet patiesība ir tāda, ka
silto grīdu tehnoloģijas pēdējos
gados ir krietni pilnveidojušās.
Pareizi izveidota grīdas apsildes
sistēma nodrošina energoefektīvu,
komfortablu sistēmas darbību, un
izplatītais siltums ir patīkams
gan cilvēkam, gan mājdzīvniekam.
Tāpat grīdu sistēmu labā runā fizikas likumi – grīdas virsmas
temperatūra apkures sezonas laikā svārstās robežās no +20 °C līdz
+29 °C atkarībā no ēkas siltinājuma un ārējās temperatūras. Šāda zema
grīdas virsmas temperatūra nespēj veicināt gaisa kustību un izslēdz
pastiprinātu putekļu cirkulāciju pat tuvu grīdas virsmai. Vēl kāds
izplatīts mīts saistīts ar grīdu siltuma patēriņu – tās nelietderīgi izlieto
enerģiju. Ar standarta radiatoriem viss siltums ceļas uz griestiem, un,
lai vienmērīgi apsildītu visu istabu, ir nepieciešams laiks un noteikts
daudzums enerģijas. Virsmas apkures sistēmas uz ūdens bāzes, tāpat
kā zemgrīdas apkures sistēmas, izstaro siltumu uz objektiem un
nesilda gaisu, līdz ar to tiek sasniegts augstāks komforta līmenis un
ietaupīta enerģija. Turklāt radiatoros siltumnesēja temperatūrai jābūt
vismaz 65 grādi, bet ūdens zemgrīdas apkures sistēmās siltumnesēja
temperatūra drīkst būt 35 grādi – tā rezultātā ir iespēja ietaupīt!
Jāpiebilst, ka pie Uponor tehniskajiem speciālistiem ieteicams
vērsties projekta sākuma stadijā.
Saziņai un konsultācijām
Tālr. 67 821 321
E-pasts: sales.latvia@
uponor.com

www.uponor.lv

BIM kā sabiedrotais
centienos
pēc kvalitātes
www.lvs.lv
www.em.gov.lv

VNĪ

BIM projektu vadītājs Krišjānis Silickis konkursā
Latvijas Gada inženieris būvniecībā 2019 nominācijā BIM speciālists starp pieciem konkursam pieteiktajiem speciālistiem tika izvirzīts izcilības balvas
saņemšanai. Izvērtēšanā piedalījās konkursa žūrija,
EM Valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis, vecākais referents
Gusts Sproģis un Latvijas Valsts standarta vadītājs Ingars Pilmanis. BIM
no nākotnē izmantojama rīka kļuvis par tagadni. Uz visiem laikiem. Tie,
kas BIM sāks ātrāk izmantot savā ikdienas praksē, neapšaubāmi izvirzīsies priekšgalā starp konkurentiem. Jāatzīmē, ka Rail Baltica projektēšana un būvniecība nav iedomājama bez BIM, un,
tā kā projekta realizācija piesaistīs lielu Latvijas būvniecības uzņēmumu
īpatsvaru, ir ieteikums savlaikus sadraudzēties
ar BIM, pieradināt to un izmantot ikdienā.
Nelielā ekspresintervijā, kāda nu bija iespējama attālināta darba apstākļos, Krišjānis Silickis atbildēja uz dažiem jautājumiem.
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Kāda ir BIM definīcija jūsu
izpratnē?

BIM jēdziens ietver divas daļas:
viena no tām ir būvniecības informācijas modelis, otra – būvniecības
informācijas modelēšanas process.
Zināmākais no tiem ir būvniecības
informācijas modelis, kas satur
grafisko un negrafisko informāciju.
Grafiskā informācija ir 3D modelis, rasējumi, negrafiskā – attēloto
elementu specifikācijas, apraksti. BIM ir liels palīgs projektēšanas un
būvniecības procesa organizēšanā, kura pamatā ir ievērojami lielāka
informācijas apmaiņa starp iesaistītajiem speciālistiem. Pamatā tam
ir vienotā datu vide (VDV) informācijas uzglabāšanai un pieejamībai
katrai no procesā iesaistītajām pusēm. Katram ir pieeja projekta informācijai, kas tālāk to ļauj lietot kādai no BIM komponentēm – vai tā būtu

sadursmju pārbaude, vizualizācija, 4D simulācija vai citas komponentes. Digitālā platforma nodrošina vienotu informācijas apmaiņu
starp iesaistītajām pusēm, un tas ļauj ātri ieraudzīt neatbilstības jau
projektēšanas stadijā un tās novērst.

Kāds ir bijis profesionālās izaugsmes ceļš
līdz BIM speciālistam?

BIM nav nekāds jaunums, digitalizācija projektēšanā un būvniecībā
attīstītajās valstīs notiek jau labu laiku. Man pirmā netiešā saskare ar
BIM, precīzāk – darbošanās ar 3D modeļiem, notika būvkonstrukciju
projektētāju uzņēmumā, kurā strādāju līdztekus studijām RTU. Nopietnu pieredzi ieguvu ASV, strādājot vienā no lielākajiem būvniecības
uzņēmumiem pasaulē Skanska inovatīvo būvniecības risinājumu nodaļā un gūstot praktisko pieredzi daudzos nozīmīgos objektos. Ikdienas
darba pienākumi lika iepazīties ar lāzerskenēšanu, virtuālo realitāti,
darba organizēšanu BIM vidē projekta ietvaros, kā arī veicu citus uzdevumus. Neilgi pēc atgriešanās Latvijā sāku strādāt Valsts nekustamajos
īpašumos, kur varu pilnvērtīgi izmantot savas gūtās zināšanas.

Taču zināšanas par BIM jāpilnveido visu laiku. Piedalos starptautiskās konferencēs, piemēram, Autodesk University, kas ir lielākā
būvniecības digitalizācijas konference pasaulē, pulcējot
20 000–30 000 dalībnieku. Līdztekus tam esmu apguvis arī Vašingtonas Universitātes BIM kursu. Nevajag arī par zemu novērtēt
informācijas pieejamību uzticamos interneta avotos – cilvēki dalās
ar savu labo pieredzi, zināšanām un praktisko lietojumu. BIM
strauji attīstās, tāpēc ir nepieciešams sekot
līdzi pasaules jaunumiem dažādās platformās.
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Kādā veidā jūsu zināšanas ir noderīgas
Ekonomikas ministrijai?
VNĪ esam izstrādājuši BIM prasības pasūtītājam un ikdienas norisēs
ļoti uzskatāmi redzam ieguvumus. Ekonomikas ministrija VNĪ uzrunāja līdzdarboties BIM Ceļa kartes izstrādē, kur viens no punktiem ir
BIM vadlīniju izstrāde publiskajiem pasūtītājiem, ko arī paši kā valsts
līmeņa pasūtītājs jau piemērojam ikdienā.
Sadarbība turpinās arī citās ar BIM saistītajās jomās. Kā, piemēram,
izvērtējot dažādas būvniecības elementu klasifikācijas saistībā ar BIM.
Ko tas nozīmē? BIM modelī ir jāiezīmē daudzi un dažādi būves elementi, kur katram elementam tiek piešķirts kods, ko pēc tam izmanto
elementu atlasē tāmēšanai un uzskaitei. Šī bibliotēka ir noderīga, arī
nododot objektu apsaimniekošanā.

Līmenis Latvijas būvuzņēmumos BIM izmantošanā –
vai vērojama izpratne un progress?

Kopumā Latvijā mēs varam runāt tikai par sākuma posmu BIM izmantošanā būvniecības nozares uzņēmumos. Daudzi uzņēmumi Latvijā
šobrīd ir vērotāja lomā, pēta, kā veicas vai neveicas citiem ar BIM
izmantošanu. Daļa uzņēmumu vēl joprojām nav iepazinušies ar BIM

pat teorētiski, bet daļa jau tagad iegulda lielus līdzekļus BIM attīstībā,
lai varētu to lietot projektēšanā vai būvniecībā. Projektētāji ir progresīvāki. Jau labu laiku daudzi projektēšanas uzņēmumi strādā BIM vidē.
EM BIM
Ceļa karte paredz, ka visi valsts pasūtījumi līdz 2025. gadam būs
jāīsteno BIM vidē, un rezultātā organiski pieaugs projektēšanas un
būvniecības uzņēmumu skaits, kas izmanto BIM. Ir dažādi pieredzes
stāsti ar acīmredzamām norādēm un faktiem par pienesumu, ikdienā
lietojot BIM.
No vienas puses, BIM pamatā ir programmatūra, bet, neraugoties uz
to, BIM jāuztver plašākā skatījumā – tas ir process, kur visu iesaistīto
pušu kopdarba rezultātā tiek iegūts un pastāvīgi atjaunots būvniecības
informācijas modelis, kuru var izmantot visā ēkas
ekspluatācijas periodā. Klasiski projektēšana notiek 2D vidē, katrs rasē
savu sadaļu, un tām nav tik vienkārši pārbaudīt saderību ar citām projekta sadaļām – vai nerodas neizbūvējami risinājumi. Īstenojot projektu
BIM vidē, šo problēmu var atrisināt. Projektētāji savas darbības var koordinēt attālināti un vienotā modelī, līdz ar to projekti ir kvalitatīvāki,
jo ir viegli pamanāmas kļūdas. Protams, BIM nav panaceja – tas nevar
atrisināt visas kļūdas projektēšanā un būvniecībā, bet ar BIM noteikti
tiek ievērojami samazināts kļūdu skaits.
Darbs ar BIM vienmēr piedāvā projektētājiem un būvniekiem
projekta jaunāko un aktuālāko informāciju. Nav jāšķirsta sējumu
sējumi, vienotajā datu vidē ērti atrodama nepieciešamā informācija par jebkuru rasējumu vai modeli. Atvērtā formāta failus
ir iespējams pārlūkot gandrīz jebkurā viedajā ierīcē, kur ir pieeja
internetam, arī telefonā, kas ir ļoti ērti izmantošanai būvlaukumā.
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Vai sniedzat padomus BIM izmantošanā citiem
uzņēmumiem?
Klasiskais būvprojekts nav atcelts, kādu laiku tas vēl būs aktuāls. BIM
izmantošana lielā mērā atkarīga no iesaistīto dalībnieku attieksmes un
vēlmes strādāt ar iesīkstējušām metodēm, aptuveni tā: kā strādājām, tā
arī turpināsim to darīt. Tajā pašā laikā ir būvkompānijas, kas izmanto
BIM, sniedzot acīmredzamu pienesumu būvdarbu laikā. Vērojama kontrastaina attieksme pret BIM: vieniem ir vēlme pielāgoties, paaugstināt
kompetenci un apgūt jaunās tehnoloģijas, citiem – ne. Bet darbs BIM
vidē būvniecībā agri vai vēlu būs standarts un norma, iesīkstējušie
uzņēmumi vienkārši izkritīs no aprites. Arvien vairāk pasūtītāju sāk
saprast BIM sniegtās priekšrocības projektu realizācijā un arī apsaimniekošanā. VNĪ ir laba pieredze BIM izmantošanā, un mēs esam gatavi
dalīties ar pieredzi un kompetenci, kā arī mudinām citus attīstīties šajā
virzienā. Kopš 2019. gada VNĪ nacionālās nozīmes objektu īstenošanai
iepirkumu prasībās iekļauj BIM izmantošanu. BIM nav tikai iegriba, bet
jau šobrīd praktiski izmantojams instruments ar plašu lietojumu.

Kā ar BIM izmantošanu klājās VNĪ realizētajā projektā
Prokuratūras ēkas rekonstrukcija?
Tas ir VNĪ BIM pilotprojekts, kur BIM tika izstrādāts pēc tam, kad
būvprojekts tika pabeigts 2D vidē. Sākām ar to, ka esošo būvprojektu

pārnesām BIM vidē. Izskatot iegūto rezultātu, tika atklāts zināms skaits
kļūdu, ko varējām savlaikus novērst. Būvniekiem jau iepriekš tika
norādīts uz vietām, kur sagaidāmi izaicinājumi, līdz ar to tika izdarīts
viss, lai kļūdas tiktu novērstas pirms darbu izpildes, izslēdzot laika un
finanšu zaudējumus. No šī projekta guvām dažas praktiskas atziņas,
kuras izvērtējām, izstrādājot VNĪ pasūtītāja BIM prasības, lai iekļautu
savos iepirkumos. Pirmā un galvenā atziņa ir definēt konkrētas un
precīzas prasības, kā arī sasniedzamo gala rezultātu. Prasībām ir jābūt
skaidrām un nepārprotamām, lai projekta īstenošanas gaitā nerastos
interpretācijas par projektam izvirzītajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Centāmies veidot īsu un kodolīgu dokumentu, kas
ir aptuveni 50 lpp. garš, lai pēc iespējas skaidrāk izklāstītu, kas tiek
sagaidīts no projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm.

BIM un pasaule

Līderes BIM izmantošanā ir Anglija un Singapūra.
Anglija ir viena no pirmajām, kas ķērās pie procesu sakārtošanas standartu veidā. Arī ASV šī joma ir attīstīta, taču vairāk no pašas industrijas
puses, nevis valstiskā mērogā. Kā labais piemērs jāmin arī Skandināvijas valstu pieredze saistībā ar BIM. Šo valstu BIM attīstības līmenis
vērtējams kā ļoti augsts, kā arī piegādātāji ir pieskaņojušies jauno
tehnoloģiju izmantošanai.

BIM un izglītība

BIM Ceļa kartes ietvaros paredzētas izmaiņas arī studijās un izglītības
programmās saistībā ar BIM. Jau tagad daudzas augstskolas ir ieviesušas BIM kursus vai pielāgo mācību programmas, lai integrētu BIM
mācību procesā. Nākotnē ir paredzamas arī speciālas
programmas. Ārzemēs – Anglijā, ASV un arī citur
‒ ir augstskolas, kurās jau šobrīd ir pieejamas
Konkursa Latvijas Gada
specializētas BIM studiju programmas.
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inženieris būvniecībā 2019
nominācija BIM speciālists
tika pieteikti (no kreisās)
Reinis Gaigalis, Ēriks Vītols,
Krišjānis Silickis, Dmitrijs
Kots, Jānis Berķis. Apbalvo
LVS vadītājs Ingars Pilmanis
un EM Valsts sekretāra
vietnieks Edmunds Valantis.
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Digitālais rīks
Autodesk BIM 360
Build perfektai
un uzticamai
kvalitātes kontrolei
būvlaukumā

https://infoera.lv/

BIM 360 Docs
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ir unikāla iespēja augšuplādēt
jebkura paplašinājuma
dokumentus – doc, xls,
jpg, pdf, dwg, rvt, ifc ‒, kā
arī tos atvērt bez papildu
programmu instalācijas.
Visi dati tiek uzglabāti un
pieejami vienotā vidē.

IKEA universālveikals Kållered
pilsētā ir pirmais objekts, kura
realizācijā uzņēmums Primekss
izmantoja platformu BIM 360 Build.
Ģenerāluzņēmējs ‒ PEAB.
Šajā projektā visas objektā uz
vietas izbūvējamās horizontālās
dzelzsbetona konstrukcijas trīs
stāvos (viss kopā ~80 000 m2,
~1200 t stiegrojuma, ~13 000 m3
betona) tika uzticētas PRIMEKSS.
Lietojot uzņēmuma inženiertehniskos
resursus, tika optimizēti un pēc
tam arī realizēti dizaina risinājumi,
izmantojot Primekss patentētos
produktus un tehnoloģijas.

B

ūvniecības nozares kopējo ainu maina arvien intensīvāka
digitālo rīku lietošana, aicinot mainīties līdzi speciālistiem
un uzņēmumiem. Digitālie rīki un modernās tehnoloģijas
nodrošina daudzus ieguvumus būvlaukumā, palielinot procesu
caurskatāmību, uzlabojot darba drošību un produktivitāti.
Digitālā projektu vadība atvieglo informācijas apmaiņu starp projektētājiem un būvniekiem un ļauj procesus un kvalitātes kontroli veikt
arī attālināti. Konferencēs, semināros, forumos valstiskā un speciālistu līmenī notiek pieredzes pārnese, akcentējot tieši veiksmes
stāstus. Ar tiem dalās digitalizācijas ieviesēji būvniecības procesos,
atklājot praktiskos ieguvumus un izaicinājumus. Sekojot līdzi dažādu
ražotāju izstrādātajiem digitālajiem rīkiem un to piedāvātajām iespējām, jāatzīmē Autodesk BIM 360, kā lietošana saistīta ar ievērojamu
skaitu veiksmes stāstu. Baltijā šo platformu viens no pirmajiem sāka
izmantot uzņēmums Primekss, kas ir starptautiski atzīts inovatīvu
un ilgtspējīgu betona sastāvu un dzelzsbetona būvelementu izstrādātājs, ražotājs un montētājs ar galveno biroju Latvijā un dalību
vērienīgos objektos Latvijā un Skandināvijā, darbojoties lielāko un
prasīgāko būvuzņēmēju projektos kā apakšuzņēmējs.
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BIM 360 Docs – informācijas aprite
un kvalitātes kontrole vienotā datu vidē

Jebkura faila paplašinājuma atvēršana BIM 360 Docs vidē ir vienkārša
un iespējama uz visām digitālajām ierīcēm. Nozīmīga ērtība ir platformas pieejamība viedtālrunī, kas dod iespēju speciālistiem būvlaukumā
strādāt daudz produktīvāk un, piemēram, acumirklī salīdzināt uzbūvētās konstrukcijas ar projektu. Platforma palīdz viegli atrast projektā
vajadzīgo konstrukciju, iespējams ērti palielināt mezglu rasējumus un
uz vietas būvlaukumā konstatēt, vai izpilde sakrīt ar projektu. Ja konstatēts defekts, dokumentā tiek izveidots komentāra marķējums, un
informācija automātiski ar e-pastu tiek piegādāta visiem speciālistiem
– platformas lietotājiem, kam jāpieņem lēmums par defekta novēršanu. Jāatzīmē, e-pastiem nav jāpievieno lielizmēra faili ar izmaiņām, jo
informācija tiek piegādāta ar linku un ērti aplūkojama BIM 360 Docs
vidē.
Kirils Pogodins, InfoEra Latvia vadītājs:
‒ Autodesk BIM 360 ir platforma ar plašu iespēju klāstu un vairākiem
moduļiem. Katram būvniecības ciklam piemērojams savs modulis.
BIM 360 Docs ir pamata modulis, kas iesaistīts visos ciklos, jo tur glabājas visi faili. Pārējie moduļi paredzēti drošības, kvalitātes kontrolei,
izmaksu apkopošanai, analīzes veikšanai, projektēšanas koordinācijai
un tīklu savietošanai.

Loga metodes digitālā versija

BIM 360 platformā vienmēr ir pieejama pati jaunākā projekta informācija, lai arī cik revīzijas pirms tam būtu veiktas. Ar marķējumu iezīmētas visas izmaiņas kopā ar informāciju par to, kas, kādas izmaiņas
un kad ir veicis. Ja atminamies, izmantojot vecmodīgo paņēmienu, kad
projektēšana tika veikta 2D vidē, pie apgaismota loga viens virs otra

tika likti divi rasējumi, pētot, kādas izmaiņas tika ieviestas. To dēvē
par loga metodi. Jaunākajās tehnoloģijās un digitālajā vidē izmaiņu
salīdzināšanas paņēmiens idejiski nemainās, bet mainās rīki, ērtība
un ātrums, kā nosakāmas visas ieviestās izmaiņas projektā.

Datu strukturēšana platformā BIM 360 Docs

BIM 360 Docs sniedz iespēju strukturēt mapes saskaņā ar individuāli
vajadzīgo sistēmu, kas nepieciešama būvprojekta dokumentācijas glabāšanai. Ir daudzas un dažādas struktūras, kā tiek veidoti uzdevumu
saraksti, informācija par izpildi un kvalitātes kontrole. Katrs platformas administrators struktūru var izveidot tā, lai lietotājiem tā būtu
pēc iespējas draudzīgāka.
Savukārt BIM 360 Build moduli var izmantot projektu vadītāji, būvuzraugi un būvdarbu veicēji. Katram būvdarbu veicējam tiek piešķirta
zināma pieeja, tajā katru dienu tiek veikti ieraksti par veicamajiem
darbiem. No rīta būvdarbu veicēji atver viedtālruni, izskata uzdevumus un ķeras pie darba. Katra izpildītā pozīcija tiek atzīmēta aplikācijā viedtālrunī, un būvdarbu vadītājs saņem aktuālāko informāciju par
būvdarbu veikšanas procesu. Analogu informāciju saņem arī projektu
vadītājs, kas var atrasties darba uzdevumā pat citā valstī. Augšuplādētajās fotogrāfijās ir kontrolējama kvalitāte – var konstatēt pieļautos
defektus un ir iespējams uzdot tos novērst. Platforma ļauj katru foto
augšuplādēt un piesaistīt konkrētajai lokācijai objektā. Strādājot
tradicionāli, būvdarbu un projektu vadītāji dienas laikā nofotografē
neskaitāmus attēlus, augšuplādē datorā un darba dienas beigās mēģina atšifrēt, kura fotogrāfija uz kuru objekta vietu ir attiecināma. Ar
BIM 360 tiek iegūts viegli pārskatāms un strukturēts saturs. Vēl kāda
būtiska nianse – iesniegtā informācija glabājas Autodesk mākonī,
informāciju nav iespējams izdzēst, līdz ar to tā darbojas kā ticams
pierādījums, ja rodas kāds strīds būvniecības laikā vai pēc tam.
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Vieni no pirmajiem Baltijā

Kuri iemesli un kritēriji bija noteicošie, lai uzņēmuma
Primekss ražošanas procesu produktivitātes paaugstināšanai
izvēlētos testēt Autodesk BIM 360 Build?
Ģirts Apškrūms, Primekss projektu vadītājs:
‒ Mūsu meklējumu mērķis bija iegādāties digitāli augstvērtīgu rīku,
kas ļautu vadīt un kontrolēt sarežģīto būvniecības procesu, sākot no
projektēšanas un beidzot ar montāžas izpildi, atbilstoši mūsu uzņēmuma darbības specifikai. Uzņēmuma vadība man uzticēja veikt tirgus izpēti, vadīt produkta testa demoversijas lietošanu uzņēmumā un
pieņemt lēmumu par kāda konkrēta digitālā produkta iegādi. InfoEra
Latvia piedāvāja vienu mēnesi testēt platformu BIM 360 Build, lai
praktiskā veidā gūtu pārliecību par produkta piedāvātajām iespējām.
Vēlētos uzsvērt, ka liela nozīme BIM ieviešanas procesa veicināšanā ir zinošiem sadarbības partneriem, piemēram, InfoEra
Latvia speciālistiem, kas dāsni dalās ar savām zināšanām, pieredzi un kompetenti piedāvā individuālus risinājumus – atbil-

stošus moduļus no platformas Autodesk BIM 360, lai radītu ērtu
un vienkārši vadāmu vienotu digitālu vidi mums nepieciešamo
procesu efektīvākai norisei uzņēmuma iekšienē.
Sākotnēji BIM 360 Build testējām nelielā 5 cilvēku speciālistu komandā vienā no 2019. gada uzņēmuma Primekss aktuālajiem objektiem
– IKEA veikala būvniecībā Zviedrijā. Testēšanā piedalījās un jaunās
tehnoloģijas apguva projektu vadītājs, būvdarbu vadītāji un brigadieri.
Praktiski ikdienā tas nozīmēja kvalitātes pārbaudes, dokumentēšanai
notiekot nevis manuāli papīra formātā, bet digitālajā vidē ar salīdzinoši niecīgiem pielikumiem.

Visi failu paplašinājumi vienotā datu vidē
ar BIM 360 Docs

Ģirts Apškrūms, Primekss projektu vadītājs:
‒ Kā būtisku priekšrocību novērtēju, ka BIM 360 Docs modulī ir augšuplādējami jebkura paplašinājuma faili – Word, Excel, pdf, dwg, Revit
utt. Tie organizējami noteiktā sistēmā saskaņā ar lietotāja vajadzībām,
turklāt vairāki cilvēki vienlaikus var strādāt ar vienu un to pašu failu,
ieviešot izmaiņas vai komentējot izmaiņu nepieciešamību. BIM 360
Docs platforma piedāvā strādāt vienā failā vienlaikus ar informāciju
un tās izmaiņām pat 50 speciālistiem. Vienotajā digitālajā vidē visiem
lietotājiem ir iespēja redzēt, ko un kāpēc katrs ir mainījis, uzlabojis
un komentējis, informācija nepazūd, un ir pārskatāma visa izmaiņu
veikšanas vēsture ar precīzu laika datējumu. Laika resursi tiek ekonomēti vairāk nekā desmitkārt. To novērtē lietotāji – informācijas
meklēšanas process samazinās līdz minimumam, un tas lielu
projektu kontekstā nozīmē ne vien ietaupītas dienas, bet pat vairākas nedēļas. BIM 360 platformā ar diviem klikšķiem ir salīdzināmas jebkuras labotās versijas. Sistēmā visi labojumi pārklājas un
labākas uztveres nodrošināšanai tiek iekrāsoti dažādos toņos.
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Primekss ieguvumi, izmantojot
Autodesk bim 360 platformu

Kopš Autodesk BIM 360 platformas ieviešanas projektu realizācijā
2019. gadā uzņēmuma Primekss reālie un praktiskie ieguvumi ir
būtiska laika un finanšu resursu ekonomija. Piecu cilvēku speciālistu
komanda pēc nelielas sākotnējās skepses un šaubu brīža, pilnvērtīgi apgūstot platformas piedāvātās iespējas, ar entuziasmu to lieto
ikdienas pienākumu izpildē. Advancētā digitālā vide ir produktīvs un
intelektuāls palīgs būvniecības procesa kvalitātes paaugstināšanai. Esi
Jamaikā vai Singapūrā, Antarktīdā vai Austrālijā ‒ nav svarīgi, ar platformu Autodesk BIM 360 vienmēr gūsi aktuālo informāciju un priekšstatu par notiekošo projektēšanas procesā un būvlaukumā, lai arī kurā
pasaules malā projekts tiktu realizēts. Pie katra BIM 360 moduļa var
pieslēgt ievērojamu speciālistu skaitu. Uzņēmumam Primekss jāpiedalās objektu realizācijā dažādās vietās Eiropā, uzņēmuma speciālisti
bieži ir ceļā, līdz ar to ir ērti izmantot viedtālruni un digitālos rīkus
BIM 360 Docs un Build, lai sekotu līdzi jebkura projekta būvniecības
jaunākajām aktualitātēm.

Ģirts Apškrūms, Primekss projektu vadītājs:
Izmantojot platformu Autodesk BIM 360,
mēs varam uzskaitīt konkrētus
un praktiskus ieguvumus:
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• produktivitāte;
• informācijas aprites ātrums;
• nav jāpērk dārgas programmatūras un jaudīgi datori, lai
atvērtu 3D moduļus, platformas BIM 360 vidē tie ir atverami
jebkurā ierīcē, kas pieslēgta interneta tīklam;
• informācijas ticamība, ko neietekmē cilvēciskais faktors;
• neapstrīdama kvalitātes līmeņa nodrošināšana un kontrole,
salīdzinot ar tradicionālajām metodēm. Kvalitāte tiek
apliecināta ar precīzām fotofiksācijām un datiem;
• darba aizsardzības kvalitatīva nodrošināšana;
• speciālisti ir mazāk noslogoti, jo platforma BIM 360 darbojas
nevainojami, līdz ar to iespējams investēt intelektuālos
resursus citos nozīmīgos projekta realizācijas procesos;
• tests tika veikts 5 speciālistu komandā, bet platformu
BIM 360 tiek plānots izmantot visā Primekss ražošanas
procesā. Ilgtermiņa mērķis – pieslēgt BIM 360 platformai arī
uzņēmuma Primekss projektēšanas nodaļu.

Ģirts Apškrūms

Kopš 2019. gada marta līdz
šodienai – strukturālo būvniecības
projektu vadītājs PRIMEKSS.
RTU iegūta kvalifikācija būvniecībā,
šogad tiks absolvēta maģistrantūra.
Pirmo prakses dienu Ģirts
Apškrūms vienmēr atcerēsies,
jo tā bija diena pēc Rīgas pils
ugunsgrēka 2013. gadā.
Pēc tam ‒ darbs nozīmīgos
objektos, strādājot par projekta
vadītāja palīgu uzņēmumā RERE.

Kirils Pogodins

InfoEra Latvia valdes
priekšsēdētājs un BIM konsultants.
Darba pieredze krāta daudzu gadu
garumā starptautiskajā apritē,
Beļģijā un Latvijā, piedaloties
ar BIM saistītos projektos.
RTU Būvniecības fakultātē iegūts
maģistra grāds 2011. gadā.
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Rothoblaas
birojs un
ražotne Itālijā,
Cortaccia.

Panākumu
pamatā –
attīstība

https://issuu.com/rothoblaas/docs/plates_and_
connectors_for_timber?fr=sYTgzMTEyMA

Š

obrīd uzņēmums Rothoblaas ir spēcīgas starptautiskās
izaugsmes procesā, balstoties uz inovācijām, kas
Rothoblaas padara par pionieri vairākās jomās. Tie ir
ambiciozi, vērā ņemami pētniecības projekti, inovatīvo
risinājumu attīstība un zināšanu pārnese. Galvenajā
mītnē Cortaccia Dienvidtirolē (Itālija) bāzētais uzņēmums turpina
izaugsmi: notiek filiāļu atvēršana daudzviet pasaulē, noris ievērojams skaits aktīvu pētniecības projektu, kuru mērķis ir izstrādāt
jaunus risinājumus kokmateriālu un CLT koka paneļu konstrukcijām. Šobrīd Rothoblaas nodarbināti vairāk nekā 370 darbinieki,
uzņēmums ir atvēris septiņpadsmito meitasuzņēmumu un turpina
attīstīt produkcijas klāstu.
‒ Mēs nepārtraukti dodamies ārpus komforta zonas, lai meklētu
risinājumus, kas izmantojami koka būvniecības jomā, un šis ieturētais kurss rezultējas ar nemitīgiem atklājumiem, ‒ stāsta Peter
Lang, dibinātāja Robert Blaas partneris un pārdošanas menedžeris
Ziemeļeiropas valstu tirgū. Viņš ir cieši iesaistīts jaunās produkcijas izstrādes procesos.
‒ Tas ir nepārtraukts izaicinājums, spēle, kurā mēs līdz šim esam
izspēlējuši daudzus veiksmīgus gājienus, bet tā nekad nebeidzas, ‒
saka Lang.
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Attīstības pamatā –
tirgus vajadzības

Andrejs Beilins,

Rothoblaas zīmola vadītājs
Baltijas valstīs:
–Pateicoties globālajai un
dažādajai pieredzei, Rothoblaas lieliski
integrējas lokālajos tirgos. Latvijas
meitaskompānija var būt lepna,
piedāvājot izcilus risinājumus koka
konstrukcijām. Koka konstrukciju
sektors Baltijā attīstās strauji, un
Rothoblaas ir viena no izaugsmes
būtiskām sastāvdaļām. Rothoblaas
spēj piedāvāt augstas kvalitātes
tehnoloģiju un inovāciju risinājumus,
Baltijas inženieriem un konstruktoriem
risinot koka konstrukcijas. Līdztekus
tiek attīstīti reģionālie pētniecības
projekti, sadarbojoties ar universitāšu
speciālistiem.

‒ Pēdējā laikā Rothoblaas
ir stipri izaudzis. Mēs esam
nodrošinājuši starptautisko
atpazīstamību, un mums ir kapacitāte, lai veiksmīgi darbotos
aptuveni 80 valstīs, komplektējot un piegādājot nepieciešamo produkcijas sortimentu
atbilstoši daudzveidīgiem,
arī ekstrēmiem tirgiem un to
būvniecības sistēmu pieprasījumam, ‒ saka Lang.
‒ Rothoblaas attīsta un izplata
piecas produktu sērijas: papildus stiprinājumu produkti,
kuru pieprasījums uzņēmumam nodrošināja izaugsmi; produktu sērija, kuras
produkti paredzēti blīvuma un
hidroizolācijas nodrošināšanai;
produktu sērija akustiskā komforta nodrošināšanai; darba
drošības produktu sērija, ko
lieto, strādājot augstumā gan
privātajā, gan komercsektorā;
kā arī ražojam instrumentus,
kas izmantojami kokapstrādē.
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Jauni būvniecības risinājumi
Pašlaik uzņēmuma Rothoblaas pārziņā ir vairāk nekā 50 aktīvo
pētniecības projektu, un katrs no šiem projektiem top sadarbībā ar
atzītiem pētniecības institūtiem un starptautiskajām augstskolām.
Inženieris Ernesto Callegari ir tehniķis, kurš pārrauga dažu inovatīvu savienojumu sistēmu izstrādi uzņēmumā Rothoblaas:
– Pēdējos gados būvniecība, kurā izmanto kokmateriālus,
vairāk sāk līdzināties tradicionālajiem risinājumiem, kas top no
dzelzsbetona: ēkām jābūt augstākām, atvērtām telpām jābūt
plašākām – mēs vairs neesam mierā ar to, kas ticis piedāvāts līdz
šim. Tādēļ mēs saskaramies ar jautājumiem, kuri tradicionālajā
būvniecībā ir atrisināti jau pirms kāda laika, bet mums jārod
vienkārši risinājumi salīdzinoši komplicētām problēmām koka
konstrukcijām, ‒ saka Callegari.
‒ Daudzi no mūsu pētniecības projektiem ir skaidri definēti un
pārdomāti, kā arī skatāmies, pētām izmantotos risinājumus citās
nozarēs. Tieši tā tas ir ar stiprinājumu SHARP, kas paredzēts brusu savienošanai, – mēs vēlamies Kanādas koka būvniecībā ieviest
tehnoloģijas, kas tika izstrādātas automobiļu nozares vajadzībām.
Šajā ražošanas procesā metāla savienojuma pārklājums tiek speciāli
apstrādāts (padarīts ērkšķains), lai izveidotos noturīgāka saķere. Šis
process nodrošina, ka īpaši apstrādātā virsma palielina savienojuma
stingrumu un izturību. Tas ir projekts, ko sākām ciešā sadarbībā
ar profesoru Rolandu Maderebneru no Insbrukas universitātes,
projekta galvenais mērķis – lietot šāda veida virsmas apstrādi mūsu
produktiem, lai palielinātu to noturību, ‒ piebilst Callegari.
‒ Vēl viens interesants produkts ir SLOT savienojums: noteikta
izmēra ekstrudēts alumīnija profils, kas tiek ievietots starp diviem
koka paneļiem, lai paneļa plaknē izveidojas bīdes savienojums un
lai tādā veidā varētu nodrošināt izturību un stingrumu.
Vai SPIDER savienojums – risinājums, kam bija nepieciešama
plaša un padziļināta izpētes fāze. Pirms kāda laika mēs to prezentējām pasaules mēroga pasākumā, lai saprastu, cik un kā tirgus uz
šo produktu reaģē. Tā ir jauna plakano pārsegumu CLT koka paneļu
celtniecības sistēma, kurā paneļi izvietoti tieši uz kolonnām, un
tos nav nepieciešams nostiprināt ar sijām. Šī ir ārkārtēji inovatīva
sistēma, kura nesen ieguva ETA sertifikātu, un tuvākajā laikā tā būs
pieejama tirgū, ‒ aizrautīgi stāsta Callegari kungs.
‒ Vienlaikus mēs strādājam arī pie līmēšanas tehnoloģijas pilnveides, ar ko būtu iespējams savienot koka paneļu grīdas. Šī ir savienojuma sistēma, kas papildina SPIDER produktu, un šajā procesā
jāizmanto mūsu epoksīda sveķi XEPOX. Ar šo risinājumu varam
palielināt distanci starp nesošajām kolonnām, uz kurām balstās
pārsegumi. Tas dod iespējas izbūvēt plašākas telpas bez traucējošajām kolonnām.

Pētījumi akustiskā komforta sektorā

Tieksme pēc izcilības nepazūd, ja runa ir par skaņas kustību koka
konstrukciju iekšienē – arī akustiskā komforta jomā Rothoblaas
ir pionieris.
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Savienojums
SPIDER un tā
pielietojums.
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‒ Vēl pirms dažiem gadiem bija ļoti sarežģīti rast risinājumus
skaņas izplatības samazinājumam koka un CLT koka paneļa konstrukcijās, ‒ skaidro Alice Speranza, uzņēmuma Rothoblaas skaņas
izolācijas produkcijas līnijas inženiere.

– Šis ir viens no iemesliem, kas lika mums kļūt par tehnoloģisko
inovāciju pionieriem un piedāvāt tehniskus risinājumus komfortablas akustikas nodrošināšanai. Akustika ir jauna nozare,
kurā jāpēta ar lielu rūpību. Pētījumi prasa vērā ņemamus resursu
ieguldījumus, taču tie savukārt ļauj mums sasniegt iecerēto mērķi.
Tomēr mēs apzināmies, ka šeit joprojām ir daudz darāmā un jāiegulda daudzi resursi, lai sasniegtu to attīstības līmeni, pēc kā teicamies.
Akustikas nodrošināšanas risinājumi bieži ietekmē konstrukciju
statistiskos rādījumus; produktīva līdzsvara meklējumi starp šiem
diviem aspektiem ir ļoti būtiski, lai projekts tiktu veiksmīgi īstenots,
‒ turpina Speranza.
2016. gadā tika sākts projekts Flanksound – akustikas izpētes
process strukturālā līmenī, kas tapis sadarbībā ar Boloņas universitāti. Projekta mērķis ir izprast, kas īsti notiek koka konstrukcijās, ja tajās izplatās skaņa, un kā iespējams nodrošināt akustisko
komfortu. 2018. gadā projekts Flanksound 2 (otrs projekta posms)
tika īstenots ciešā sadarbībā ar Padujas universitāti. Pētījuma viena
daļa tiek veikta universitātē testa vidē, bet otra pētījuma daļa tiek
īstenota reālos objektos.
‒ Mūsu mērķis – saprast skaņas dinamiku pēc tam, kad koka struktūrai tiek pievienots apšuvums un citi materiāli, respektīvi, tad, kad
tā tiek papildināta ar apdari, ‒ turpina Speranza.
‒ Projekts joprojām darbojas, apjoms, kas jāpēta, ir bezgalīgs, jo
mainīgo parametru, tādu kā izolācija un apdares materiālu, skaits
ir neizmērāms, ‒ secina Speranza.
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Koka skrūves –
nepārtraukta attīstība

Nesen Rothoblaas prezentēja papildināto skrūvju klāstu katalogā
Skrūves un savienojumi koka konstrukcijās: skrūves namdariem,
konstrukciju skrūves, skrūves āra darbiem un koka un metāla
savienojumiem. Visas tika testētas un sertificētas, ir pieejami tehniskie dati, ieskaitot to lietojumu CLT koka paneļiem, LVL un cietās
koksnes veidiem.

– Mēs esam paplašinājuši mūsu jau tāpat plašo skrūvju piedāvājumu, klāstā iekļaujot produktus ar jaunām funkcijām, kā arī
dažādas variācijas tradicionālajām skrūvēm, ‒ stāsta Michele Dal
Ri, uzņēmuma Rothoblaas savienojumu elementu produktu līnijas
menedžeris.
‒ Papildus jaunām skrūvēm, kas paredzētas īpaši lapkoku koksnei,
mēs esam ieviesuši inovatīvus risinājumus metāla plākšņu stiprinājumam, izstrādājuši skrūves, kuru garums pārsniedz 1 m.
Tāpat ir jaunas EVO skrūves (saīsinājums apzīmē speciālu pārklājumu, kas ļauj lietot skrūves skarbos klimata apstākļos, piemēram,
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jūras piekrastē). Speciālas skrūves paredzētas cietas koksnes virsmām – ozols, kastanis ‒ vai arī koka virsmām, kas īpaši apstrādātas,
lai tās padarītu cietākas. Šādas virsmas satur reaģentus, tāpēc, ar
tām strādājot, izmantojamas skrūves ar īpašu pārklājumu. Tāpat
mēs esam būtiski paplašinājuši skrūvju piedāvājumu terasēm un
fasādēm un tagad varam piedāvāt izdevīgāko risinājumu gandrīz
jebkurai situācijai. Kopējā iecere ir piedāvāt patērētājiem vēl konkrētākus, izturīgākus un augstākā līmenī izpildītos risinājumus,
un mēs veicam nevis vienu, bet gan vairākus soļus vienlaikus, ‒
saka Dal Ri.
Līdztekus piedāvājuma klāstam Rothoblaas ir pievērsis lielu uzmanību arī tehniskajiem datiem, piedāvājot to pieejamību projektēšanas mērķiem.
‒ Var šķist dīvaini, tomēr mēs sapratām, ka mūsu nozarē joprojām
ir sarežģīti nodrošināt empīriskos datus par stiprinājumu darbību
savienojumā ar mākslīgā ceļā iegūtu koksni, lai arī CLT koka paneļi
un Microllam® LVL tiek plaši lietoti. Šādi trūkumi ietekmē arī mūs,
un šī iemesla dēļ mēs esam pieņēmuši lēmumu sniegt pēc
iespējas vairāk tehnisko datu par katru vienību mūsu katalogā.
Būsim godīgi – mums joprojām patīk būt vadošajiem savā
nozarē, ‒ secina Dal Ri.
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Savienojums
SLOT un tā
pielietojums.
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Savienojums
SHARP un tā
pielietojums.
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Arvo Pērta
centrs
Laulasmā
Artis Zvirgzdiņš
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Publicitātes foto

https://a4d.lv/

Arvo Pērta centrs
Adrese Kellasalu tee 3,
Laulasmaa, Lääne-Harju vald,
Harjumaa, Igaunija
Pasūtītājs Arvo Pērta centrs
Arhitekti Fuensanta Nieto,
Enrique Sobejano,
Nieto Sobejano Arquitectos
Platība 2348 m²
Izmaksas 6,7 miljoni eiro
Konkurss 2013.−2014. g.
Būvniecība: 2017.−2018. g.

Foto Roland Halbe
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Foto Roland Halbe
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Iekļaušanās ainavā, ciešā iekštelpas un ārtelpas saikne,
kā arī plūstošā interjera telpa − tās ir jaunās ēkas galvenās
raksturiezīmes, tās būtība.

A

rvo Pērts (Arvo Pärt) ir viens no nozīmīgākajiem vārdiem
mūsdienu mūzikā − vēl nesen astoņus gadus pēc kārtas viņš bija
pasaulē visbiežāk izpildītais mūsdienu komponists. Uzaudzis
Igaunijas ziemeļu pilsētā Rakverē, studējis Tallinas Konservatorijā, Pērts jau 20. gadsimta 60. gados bija kļuvis par pazīstamu
komponistu, viņa mūzika bija dzirdama igauņu filmās, tomēr padomju
režīms vērsās pret viņa reliģisko nostāju. Radošās brīvības meklējumos
komponists 1980. gadā pameta padomju Igauniju, devās uz Vīni un vēlāk Berlīni, kur turpināja dzīvot un radīt līdz 2010. gadam, kad atgriezās
uz pastāvīgu dzīvi Igaunijā. Kopš tā laika viņa mājvieta ir Laulasmā −
piekrastes ciemā, kas jau kopš 20. gadsimta 30. gadiem ir bijusi populāra atpūtas vieta un atrodas apmēram 40 kilometru uz rietumiem no
Tallinas. (‘Laulasmaa’ igauņu val. nozīmē dziedošā zeme − nosaukums
esot cēlies no pludmales dziedošajām smiltīm.)
Drīz pēc atgriešanās komponists un viņa ģimene nodibināju
Arvo Pērta centru (Arvo Pärdi Keskus) − institūciju, kuras mērķis ir saglabāt un pētīt komponista ievērojamo mantojumu viņa dzimtajā zemē,
dzimtās valodas vidē, uzsverot Igaunijas muzikālās tradīcijas. Šim nolūkam tika iecerēts radīt īpašu ēku, kurā glabātos Pērta personīgais arhīvs
un kas reizē būtu iedvesmojoša izglītošanās, pētījumu un arī tikšanās
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vieta visiem, kurus interesē viņa daiļrade un ar to saistītās tēmas. Vieta
šai ēkai tika izraudzīta priežu mežā blakus Laulasmā, un 2013. gadā
tika izsludināts starptautisks arhitektūras konkurss, kurā saņemts kopā
71 priekšlikums, pārstāvot 24 valstis. Par labāko konkursā atzīts spāņu
biroja Nieto Sobejano Arquitectos darbs, kur meža vidū novietotā ēka
tiecas iekļauties un saplūst, rast līdzsvaru ar apkārtējo ainavu. Jaunās
ēkas celtniecību finansēja valsts, un tā tika atklāta 2018. gadā, iekļaujoties Igaunijas Republikas simtgades svinību programmā.
Saskaņā ar arhitektu teikto viņu projektu iedvesmoja Pērta kompozīciju
intimitāte un ainavas rāmais skaistums, rosinot meklēt līdzsvaru starp
modernu arhitektūras formu un dabas vidi. Atgādinot, ka mūziku strukturē laiks, kamēr arhitektūru veido telpa, autori tiecās aplūkot šo saikni,
koncepcijas pamatā liekot dihotomiju − izslēdzošu divdalījumu starp
mūziku un arhitektūru, starp laiku un telpu.
Arhitekti pauda, ka apbrīno Pērta kompozīciju matemātisko tīrību, to,
kā viņš, atkārtojot un pārkārtojot ierobežotu skaņu skaitu, ir spējīgs
raisīt tik spēcīgas poētiskas emocijas. Pērta daiļrade reizēm tiek saistīta
ar tādiem virzieniem kā minimālisms un jaunā vienkāršība, un kaut
ko no šo mūzikas virzienu principiem, tikai arhitektūras veidolā, var
ieraudzīt jaunajā celtnē. Ēkas arhitektūrā arī ir izmantots pietiekami
ierobežots paņēmienu klāsts − tās telpisko struktūru veido dažāda
lieluma piecstūrainu telpu un iekšpagalmu režģis, arhitektūras valodā
sasaucoties ar Pērta mūzikas kompozīciju ritmiem. Tāpat arī materiālu
paletē dominē tikai trīs galvenie elementi − stikls, koks, betons.
Līdzīgi kā Pērta muzikālajās struktūrās viena tēma atspoguļojas citā,
arhitekti projektu tika traktējuši kā ģeometrisku rakstu, kur horizontālās ēkas apjoma iekšienē atkārtojas dažāda lieluma piecstūraini iekšpagalmi. Konkursa projektā šie pagalmi ietvēra priedes vērsties − tika
teikts, ka jaunā būve mežā tiks radīta, saglabājot ikvienu koku. Projekta
attīstības gaitā sākotnējā arhitektu iecere gan ir nedaudz vienkāršota −
realitātē iekšpagalmu skaits ir nedaudz mazāks un koku tajos nav.
Piecstūra tēmas variācijas veido dažādu telpu virknējumus − plašu,
plūstošu, nehierarhisku iekštelpu, ko aptver izlocīts, nepārtraukts stiklojums, veidojot dialogu ar liego meža topogrāfiju un koku vertikālo ritmu.
Organiskās arhitektūras principiem atbilstošā iekļaušanās ainavā, ciešā
iekštelpas un ārtelpas saikne, kā arī plūstošā interjera telpa −
tās ir jaunās ēkas galvenās raksturiezīmes, tās būtība.
Ēkai nav sākuma un gala, nav galvenās un otršķirīgās fasādes, jo tā tiek
uztverta kā viena nebeidzama fasāde. Dialogu starp iekšu un āru papildina tievu, apaļu kolonnu rindas, kas atspoguļo Pērta kompozīciju ritmus,
kā arī sasaucas ar priežu stumbriem. Pieskaņojoties telpu programmai,
kolonnu izkārtojuma blīvums un jumta pārkares platums nodrošina
atšķirīgus dienasgaismas līmeņus dažādās iekštelpās.
Ēkas pamatapjoma veselumu papildina divi būtiski atšķirīgi elementi.
Līdzīgi kā uzsvari muzikālajā kompozīcijā, abi šie arhitektūras elementi
iemieso un simbolizē to savdabību, kas projektu saista ar Arvo Pērta
personību. Vienā no iekšpagalmiem ieraugāma atsevišķa neliela ēka −
minimālisma garā ieturēta kapela, ko var uztvert kā neliela pareizticīgo
dievnama abstrakciju, simbolizējot komponista saikni ar šo konfesiju.
Kapela izskatās tik atšķirīga no visa pārējā, it kā tā būtu šai vietā jau bijusi un jaunā ēka tai būtu uzcelta apkārt. Otrs elements ir slaids, vieglās
metāla konstrukcijās veidots spirālveida tornis, kas paceļas
pāri priedēm, no augšas piedāvājot skatu uz Baltijas jūru.

Foto Kaupo Kikkas
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Betona kapela ir kā ieenkurota zemē, kurai pieder, kamēr metāla
tornis tiecas pretī debesīm, − tie ir pretstati, kas reizē iemieso būvniecības radīšanas procesa pamatimpulsus: gan centienus cieši saaugt ar
zemi, gan vēlmi sasniegt neiespējamo bezsvara sajūtu.
Centra telpu programmu veido
izstāžu zāle, bibliotēka, mācību
telpas, komponista personīgais
arhīvs, neliela koncertzāle ar 1
50 vietām, video telpa un kafejnīca. Te tiek rīkotas vispārizglītojošas ekskursijas, komponistam
veltītu filmu seansi un sarunu
vakari, piedāvāta lasāmviela par
mūzikas, mākslas un teoloģijas
tēmām. Un, protams, centrā ir
dažādas iespējas komponista
Artis Zvirgzdiņš
mūzikas baudīšanai, izpratnei
Arhitektūras kritiķis un publicists,
un padziļinātai aptveršanai, tur
Arhitektūras platformas A4D
vadītājs; piedalījies ar arhitektūru,
notiek arī augstas klases koncerti
pilsētplānošanu un publisko telpu
un meistarklases. Kamerzāle ar
saistītos pētnieciskos projektos,
izstāžu veidošanā, darbnīcās
skaisto skatu uz mežu rada īpašu
un arhitektūras konkursos,
gaisotni koncertiem un palīdz
vada arhitektūras ekskursijas
Rīgā un citur.
iedziļināties sevī.

Foto Roland Halbe
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Foto Roland Halbe

Foto Roland Halbe
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Foto Roland Halbe

Foto Tõnu Tunnel
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I

epriekšējā gada beigās Arvo Pērta centra jaunā ēka
tika novērtēta ar pašu galveno Igaunijas Kultūrkapitāla
fonda balvu, tas ir, ne vien kā arhitektūras sasniegums,
bet arī kā izcilākais valsts mēroga kultūras notikums.
Žūrijas komentārs koncentrētā veidā izceļ būves
arhitektūras kvalitātes:
− Ēka saplūst ar apkārtējo vidi, reizē veidojot pilnīgi
jauna veida telpu, kas šķietami elpo vienā ritmā ar apkārtni.
Jaunā ēka priežu meža un mellenāju vidū ir kā templis
klusumam un rūpīgi kārtotām skaņām. Kompleksa telpiskā
programma ir meistarīgi organizēta plūstošajā kopumā,
vienlaikus izkopjot atšķirīgus telpu raksturus un sasaistot
tos ar ārtelpu atšķirīgos veidos, kur katra detaļa ir rūpīgi
veidota un harmonijā ar veselumu.
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Moderns
tirdzniecības
centrs

https://lv.technonicol.eu

L

ielveikalu arhitektūra ir ierasta un formās atpazīstama, aiz
vienkāršā silueta slēpjot lielu skaitu inženierrisinājumu, kas
ēkai palīdz kalpot daudzus gadus, turklāt rūpējas par loģisku
un ērtu plānu un energoefektivitāti. Jaunā Maxima ēka Rīgā,
Rusova ielā 1, nav izņēmums – to raksturo lielas platības,
komplicēts plānojums un ilgtspējīgi materiāli. Projektēšanā bija
jāņem vērā teritorijas attīstības plāni, kas paredz tuvumā izbūvēt
daudzdzīvokļu ēkas, jaunas ielas un labiekārtot ar stādījumiem
ārtelpu. Tirdzniecības centra apjomā lielāko vietu aizņem
tirdzniecības zāle, kurai piekļaujas noliktavas, turklāt papildus tika
ieplānota vieta nomājamām tirdzniecības vietām. Telpas ir nodalītas
ar ģipškartona sienām, kas nodrošina likumā noteikto skaņas
izolāciju.

Igors Adlersbergs, Arhitektūrinženieru kompānijas
ARHIS un ARHIS MEP vadītājs:
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− Mūsu uzņēmums izstrādāja ēkas projektu. Ēkas fasāde tika projektēta arhitektoniski kvalitatīvi un atbilstoši teritorijas izmantošanas veidam un apbūves raksturam. Fasāžu un apdares risinājumos
ievērots krāsu apdares elementu ritms, tonālie un kompozīcijas
elementu risinājumi, veidojot vienotu kompleksu apbūvi un neradot
monotonas fasādes. Visas ēkas fasādes ir vienlīdz nozīmīgas. Ēkas
krāsojuma risinājumi izstrādāti kā pilsētas daļas vienota pilsētbūv-
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nieciskā ansambļa kultūrvēsturiska vērtība. Fasādē tika izmantoti
arī tumši pelēki metāla apdares paneļi ar horizontālām šuvēm,
akcentējot divas galvenās ieejas. Vēl fasādē izmantoti tumši brūni
apdares paneļi. Ēka kopumā izstrādāta gan atbilstoši likumu prasībām, gan pasūtītāja programmai.
Viena no mūsu komandas un uzņēmumu vērtībām ir konsekventa
inovācija attiecībā uz projektēšanu un projektu vadību. Esmu pateicīgs manai komandai un partneriem par inovāciju atbalstu.
Ja minam tehniskos risinājumus, ēka un tajā iebūvētās sistēmas
atbilst aktuālajam Maxima standartam, kas noteikts vadlīnijās
visās valstīs, kur vien atrodas Maxima tirdzniecības centri. Tehniskā sarežģītība šajā projektā bija vidēja, taču laika resursus prasīja
komunikācija ar kontrolējošām institūcijām, TN izdevējiem, kā arī
bija jāvelta laiks pasūtītāja ierosināto izmaiņu ieviešanai projektēšanas uzdevumā. Būvdarbu laikā tika izstrādāti 5 būvprojekta izmaiņu
sējumu komplekti.
Uzņēmums spēj radīt inovatīvus risinājumus, kas balstās BIM
tehnoloģijās, un man kā uzņēmuma vadītājam ir atbilstoša izglītība – maģistra grāds BIM vadībā. Ar BIM tiek attīstīts gan bizness,
gan komandas kompetence. Ēkas projektēšana BIM vidē aizņēma
4 mēnešus, iekļaujot katras disciplīnas modeļus. Tas ir radošais
laiks, bet pārējais – apmēram 4–6 mēneši – tiek veltīts birokrātijas
apkalpošanai.
Ēkām ar tipveida risinājumiem nepieciešams izstrādāt datubāzi, ko projektētāji varētu izmantot, lai izstrādātu ēkas projektu, ņemot vērā pasūtītāja programmu. Process būtu līdzīgs, kā
darbojoties ar Lego vai IKEA mēbelēm. Pēc tam notiek pamatīgs
darbs ar ēkas digitālo prototipu – vispusīga testēšana, atbilstības pārbaude būvnormatīviem un tehnoloģijām, telpiskā
koordinēšana, izmaksu kontrole, uzbūvējamības analīze un vēl
daudzi citi procesi, ko sauc par modeļu pielietojumu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ēkas inženiertehniskajam aprīkojumam
un tā integrācijai, lai nodrošinātu energoefektivitāti.

Hidroizolācijas virskārta UNIFLEKS EKP 5.00 (SBS mod. 5,0kg) 4,1mm
Hidroizolācijas apakšējā kārta UNIFLEKS EPP (SBS mod. 3,7kg) 2,8mm
Siltumizolācijas virskārta TECHNOROOF V50
40mm
Siltumizolācijas apakšējā kārta TECHNOROOF N 30G
140mm
Polimēr-bituma tvaika izolācija Technoelast VB 500 SELF
Nesošs profilēts metāla pārsegums
Slīpums 1.5 – 2.5%

Tirdzniecības
centra jumtam –
Technonicol materiāli
Olafs Bušmanis,
Baltceltne projektu vadītājs:
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Ē

kas jumta segums, tā kvalitāte un pareizi izvēlētie
pīrāga materiāli ir būtiskas ēkas struktūras sastāvdaļas un garants ēkas efektīvai kalpošanai. Maxima
tirdzniecības centra Rusova ielā 1, Rīgā, jumta
seguma pīrāgs bija jāizveido aptuveni 3670 m2 lielā
platībā, izmantojot būvmateriālu ražotāja Technonicol materiālus – pašlīpošu tvaika izolācijas materiālu Technoelast
VB500 Self, Technoroof N30, akmens vati slīpumu veidošanai (1,7 vai 4,2%) Technoroof N 30 Tapered, ko izmanto
kā siltumizolācijas apakšējo slāni kombinācijā ar slodzi
sadalošu stingru virsējo slāni daudzslāņu izolācijā. Pāri
klātas siltumizolācijas virsējās kārtas plāksnes Technoroof V50 40 mm. Technonicol, kā vienmēr, sniedza mums
nepieciešamo atbalstu, veicot slīpuma veidojošās vates
daudzuma aprēķinu un siltumizolācijas plākšņu izklājumu
rasējumus, kas būtiski atviegloja darbu būvobjektā. Šādi
veidoti slīpumi neļauj uz jumta veidoties stāvoša ūdens
zonām. Jumta hidroizolācijai izmantojām modificētu bitumena membrānas segumu virskārtu Unifleks EKP 5.0, kas
paredzēta uzstādīšanai kā jumta seguma virskārta ēkās un
būvēs – izmanto jumtu segumu ierīkošanai un veco jumtu
segumu remontam. Apakšējai kārtai izmantoja modificētu
pastiprināta bitumena membrānas seguma kārtu Unifleks
EPP, ko paredzēts lietot būvkonstrukciju un inženierbūvju
hidroizolācijas sistēmās. Unifleks jumta segumiem materiālu ražotājs paredz 20 gadu kalpošanas laiku un 10 gadu
garantiju. Jumta seguma apakšējās kārtas fiksācijai saskaņā ar tehnoloģiju izmantojām teleskopiskos dībeļus ar metāla skrūvi, pēc tam uzkausējām jumta seguma virsklāju.
Uz jumta tika veidoti arī ventilējamie parapeti, bet jumta
segumu šķērso ar hidroizolācijas materiālu aplīmētas
finiera laipas – taciņas, ļaujot piekļūt un apkalpot lūkas.
Technonicol materiāli ir pateicīgi to lietošanas ziņā,
jo piemēroti darbam arī aukstajās sezonās, ja āra
temperatūra nepārsniedz −5 °C.
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Ainārs Dudars:

T

echnonicol ir liels starptautisks uzņēmums,
kas vienīgais ražo visus nepieciešamos materiālus
jumta pīrāga sistēmām un droši var uzņemties
atbildību par visu izmantoto materiālu saderību.
No siltumizolācijas materiāliem uzņēmums ražo
Akmens vate, ekstrūzijas putupolistirols (XPS), jaunāko
no siltumizolācijas materiāliem PIR. Tiek ražoti gandrīz
visu veidu hidroizolācijas materiāli: no polimērbituma
materiāliem līdz PVC un TPO sintētiskajām membrānām.
Zīmols ir perspektīvs, jo nemitīgi līdztekus ražošanas
procesam tiek veikta pētniecība un uzlabots produktu sastāvs.
Eiropā tiek būvētas jaunas ražotnes, paplašinot produktu
klāstu un pakalpojumu resursus. Arhitektiem un būvniekiem
tiek piedāvāti gatavi mezglu risinājumi AutoCad,
kā arī BIM vidē, kas pieejami Technonicol mājaslapā vai
https://www.bimobject.com/en/
product?freetext=technonicol un ietver arī produktu
aprēķinu ar Autocad programmatūru. Pieejams ļoti
daudzpusīgs tehniskais atbalsts pakalpojumu saņēmējiem.

Igors Adlersbergs:

J
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a man jautātu, kāpēc vēl neredzam BIM
rezultātus un ieguvumus, es atbildētu, ka tas
saistīts ar dzīvošanu stereotipos. Pasūtītājiem bieži
vien nav kapacitātes un zināšanu, lai transformētos
kopā ar pakalpojuma sniedzēju. Līdzīga situācija
ir ar būvniekiem – arī tie inovācijām atsaucas slinki.
Iespējams, vēl nepieciešams laiks, lai paceltu industrijas
kompetenci un attīstītu atbalstošo infrastruktūru, kas
ietver datortehniku un programmnodrošinājumu. Man
pat dažkārt šķiet, ka digitālā BIM mijiedarbība satur
kaut ko no komunisma idejas: ēkas informācijas modeli
izstrādā, lai to nodotu tālāk, katrs dalībnieks no savas
puses rada pienesumu, kura rezultāts atkal pieejams
visām iesaistītajām pusēm, – informācija ir kolektīvs
īpašums un kolektīva atbildība.

Igors Adlersbergs

Arhitektūrinženieru kompānijas
Arhis, Arhis MEP, ITED valdes loceklis.
Būvniecības Industrijas Digitalizācijas
asociācijas valdes loceklis. CMB
Inženieru kompetences centrs
un Transporta un Sakaru Institūta
lektors. MSc BIM vadībā (Middlesex
University, Londona), BSc Datorzinātnēs
(Transporta un sakaru institūts, Rīga).
15 gadu pieredze būvniecības
nozarē, strādājot būvlaukumos
un projektēšanas komandās, kopš
2006. gada ieguvis būvniecības nozares
pieredzi, strādājot vairākos līmeņos
un amatos būvlaukumos un
projektēšanas komandās.

Ainārs Dudars

Tehniskais speciālists, ieguvis
ekonomista izglītību LU, kopš
1996. gada cieši saistīts ar
būvniecību. Iegūta plaša pieredze
par siltumizolācijas, hidroizolācijas
risinājumiem un to lietojumu Latvijas
būvobjektos. Šobrīd strādā ar zīmolu
Technonicol. Daudzi ievērojami
Latvijas būvobjekti tapuši, Aināram
Dudaram sniedzot konsultācijas
un tehnisko atbalstu jumtu, fasāžu
tehnisko risinājumu izstrādē un
iebūvē.

Jauns pētījums
par darbu augstumā
negadījumu
statistiku
Paula Jansone
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IPAF

(International Powered Access Federation)
veiktais pētījums, kura pilnais nosaukums ir
IPAF’s Global MEWP Safety Report 2016‒2018,
sniedz pavisam jaunu ieskatu MEWP (Mobile
Elevating Work Platform) negadījumu analīzē,
iekļaujot 25 pasaules valstu darba augstumā negadījumu statistiku trīs
gadu griezumā. Tā rezultāti skaidri parāda, ka negadījumi augstumā,
izmantojot MEWP, proporcionāli visvairāk notiek nevis būvlaukumos,
bet gan publiskās vietās un ceļu malās, lai arī vidēji skaitliski lielākais
negadījumu skaits gada laikā, protams, ir tieši būvlaukumos.
Klasificējot negadījums uz MEWP, jau ierasti tie ir kritieni no platformām, elektrotraumas, operatora iesprūšana, platformas apgāšanās vai
tās sadursme ar citu iekārtu. Šī statistika tiek salīdzināta ar iepriekšējo
gadu analīzi par gadījumiem ar letālām sekām un skaidri parāda, ka
industrijai joprojām jākoncentrējas uz negadījumus izraisošo riska
faktoru mazināšanu.

Ričards Vaitings (Richard Whiting),
IPAF galvenais pārdošanas menedžeris
Lielbritānijā un Īrijā (strādājis pie pētījuma rezultātiem
un secinājumiem):

‒ Līdz ar šo pētījumu ir izstrādāta absolūti jauna rezultātu analīzes
un secinājumu atspoguļošanas metodoloģija, kas ir vērsta uz to, lai
palīdzētu visām iesaistītajām riska industrijām strādāt droši. Galvenā
šā pētījuma atšķirība: ne tikai salīdzinām viena gada negadījumu statistiku ar iepriekšējo gadu skaitļiem, bet esam apkopojuši arī pieejamos

datus par pēdējiem pilniem trim gadiem un aprēķinājuši vidējos
lielumus, jo datu apvienošana lielākās kopās ļauj vieglāk nolasīt un
identificēt galvenās tendences. Piemēram, var skaidri redzēt, ka antitopa pirmās četras vietas ieņem mežsaimniecība, būvniecība, uzturēšanas un elektropakalpojumi – tās ir nozares, kur nāves gadījumu skaits,
strādājot augstumā, ir pats lielākais. Gan būvniecībā, gan mežsaimniecībā vidējais zināmo letālo negadījumu skaits gada griezumā sasniedz
19. Bet, tā kā MEWP būvniecībā tiek izmantots daudz plašāk nekā
mežsaimniecībā, tieši pēdējā ir lielāks negadījumu īpatsvars, salīdzinot ar būvlaukumu. Šādas datu interpretācijas mērķis ir brīdināt
augstāka riska nozarēs strādājošos operatorus un atbildīgos darbu
vadītājus, kas strādā nekontrolētās un īpaši neatdalītās teritorijās,
nenovērtēt par zemu darba vides riskus, tādējādi novēršot potenciālos
negadījumus, kas rodas nezināšanas, neuzmanības vai nepietiekami
nopietnas attieksmes dēļ. Protams, pētījums ietver arī rekomendācijas
un ieteikumus.
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Pīters Duglass (Peter Douglas),
IPAF izpilddirektors:

‒ MEWP joprojām ir drošākais veids darbu veikšanai augstumā.
Tā kā nelaimes gadījumi augstumā tomēr notiek, ir ārkārtīgi būtiski
fiksēt visu pieejamo informāciju par notikušo, lai vēlāk varētu adekvāti
izvērtēt tā cēloņus un pilnveidot IPAF tehniskās vadības rokasgrāmatas un mācību programmas, kā arī, protams, informēt mūsu partnerus
par notikušo. Lai uzlabotu ziņošanas sistēmu par negadījumiem, cieši
jāsadarbojas gan ar ikvienu darbinieku, gan uzņēmuma vadību. Ir ļoti
būtiski, lai par katru, arī vismazāko, negadījumu tiktu ziņots un tas
tiktu oficiāli reģistrēts, pat ja nav radījis nopietnas sekas. Šāda pieeja
palīdz identificēt jaunus riskus, mazināt negadījumus izraisošus cēloņus, kas, nepamanīti vai nepienācīgi novērtēti, potenciāli var novest
pie daudz smagāka iznākuma. Daudzi par to, iespējams, nezina, bet
IPAF ir izveidojusi mājaslapu, kurā ikviens var anonīmi (nav noslēpums, ka daudzi izvēlas negadījumus noklusēt, jo baidās zaudēt darbu
vai tikt sodīti kā citādi) ziņot par negadījumiem. Mājaslapa www.ipaf.
org/accident ir izstrādāta tādā veidā, lai varētu ātri un vienkārši paziņot par notikušo. Es no sirds aicinu ikvienu bez kavēšanās ziņot par
negadījumiem, kur iesaistītas MEWP, jo tas var palīdzēt izglābt kāda
dzīvību nākotnē.
Ikviens uzņēmums, kā arī privātpersonas ir aicinātas ziņot par negadījumiem, kuros iesaistītas MEWP vai cita veida pacelšanas iekārtas,
mājaslapā www.ipaf.org/accident; identitāti atklājošas detaļas, piemēram, vārdi, atrašanās vieta vai aprīkojuma zīmols, nav nepieciešams
norādīt. Lai ziņošanu atvieglotu un padarītu to pieejamu plašākam
cilvēku lokam, to iespējams veikt vairākās valodās, ne tikai angļu,
bet arī franču, vācu u.c. Izmantojot tikai 2 klikšķus (nepārspīlējot), ir
iespējams gan anonīmi, gan ielogojoties sistēmā paziņot par jebkuru
negadījumu, kas saistīts ar darbu augstumā – negadījuma apraksts
jāiesniedz brīvā formā, bet, protams, papildinot to ar pēc iespējas
detalizētāku informāciju.
Pētījumu pilnā apjomā ir iespējams lasīt elektroniski vai lejuplādēt
IPAF mājaslapā www.ipaf.org/accident.

Aizsargdambis
Ikšķilē
Ļoti daudzi būvniecības objekti Latvijā ir
saturiski tikpat cienījami, cik kultūrvēsturiskās vērtības, par
kurām informācija
ir viegli atrodama. Ar būvniecības objektiem ir citādi – par tiem informācija nav
pieejama, lai gan arī tos būtu vērts apskatīt un iepazīt ceļojumos pa Latviju. Katrā
Apskata numurā piedāvāsim, mūsuprāt,
kvalitatīvu aplūkojamo būvobjektu izlasi
un informāciju par to saturu.

Izzinošas
ekskursijas
pa būvobjektiem

Konkursā
Latvijas Būvniecības
Gada balva 2018
ieguva atzinību
konkursā nominācijā
Inženierbūve-pārbūve.
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īgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana. Objekts nodots ekspluatācijā 2018. gadā. Pasūtītājs VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi.
Projekts Kurbada tilti. Būvnieks Riga rent. Būvuzraudzība Profecto. Atzinība konkursā Latvijas Būvniecības
Gada balva 2018 nominācijā Inženierbūve − pārbūve.
Pirms atjaunošanas Ikšķiles aizsargdambis ticis ekspluatēts
40 gadus. Pēdējos gados dambja tehniskais stāvoklis bija
ļoti pasliktinājies, radot dažādus riskus, tāpēc tika pieņemts
lēmums par tā rekonstrukciju. Atjaunošanas gaitā veikta veco
plātņu notīrīšana un izbūvēta armēta betona plātne slīpā
nogāzē
3600 m garumā un 30 000 m2 platībā, izmantojot 4000 m3
betona. Betonēšanas darbi bija jāveic ierobežotā laikā –
45 dienās, periodā, kad tika pazemināts HES ūdenslīmenis.
Projekta realizācijas ietvaros veikts parapetu remonts un deformācijas šuvju atjaunošana, izbūvēts jauns apgaismojums,
atjaunots gājēju un velobraucēju celiņš. Lai nodrošinātu vides
pieejamību, izbūvēti trīs serpentīni un 13 kāpnes – 3 no tām
atjaunotas,
10 izbūvētas no jauna. Kāpnes savieno Ikšķiles pilsētas ielas
ar dambi. Noslēgumā veikti apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi. Rīgas HES Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana
pasargās apkaimes iedzīvotājus no plūdu riska. Dambis ir
lieliska vieta pastaigām un saulrieta vērošanai.

Strūklaka
Digitālais ūdens
aizkars Ogrē

191 apskats. arhitektūra būvniecība dizains / 2020 / #1

N

Konkursā
Latvijas Būvniecības
Gada balva 2018
strūklaka ieguva
1. vietu nominācijā
Publiskā ārtelpa.

o 2018. gada vasaras Ogrē, Brīvības ielas skvērā, blakus ēkai Pie
zelta liepas, katru dienu vasarā no plkst. 8 līdz 24 pilsētas iedzīvotājus un viesus priecē strūklaku komplekss Digitālais ūdens
aizkars, kā arī bradājamā strūklaka, kas īpaši patīk mazākajiem
apmeklētājiem. Īpaši skaisti strūklakas izskatās tumšajās vakara
stundās, kad visā krāšņumā redzamas krāsas, tēli, zīmes. Digitālajā
ūdens ekrānā iespējams vērot visdažādākos vizuālos tēlus un programmas, ko var mainīt, pielāgojot pilsētas noformējumam vai pasākumam.
Strūklaku darbību ietekmē vēja ātrums − ja vējš ir stiprs, strūklakas
pielāgojas vai arī pavisam atslēdzas. Ūdens ekrāns pārtrauc savu darbību, kad vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s, savukārt bradājamā strūklaka
pati izslēdzas, ja vēja ātrums ir lielāks par 18 m/s. Strūklakas Digitālais
ūdens aizkars apdarē izmantotas bronzas plāksnes. Digitālais ūdens
aizkars ir 4 m plata un 2,75 m augsta vertikāla, krītoša ūdens siena,
kas sastāv no atsevišķām, uz leju krītošām ūdens strūklām. Savukārt
bradājamo strūklaku rotaļu laukumu veido 10 vertikālas, gludas formas
strūklas, kuru maksimālais augstums ir 1 m. Abas strūklakas izgaismotas ar RGB LED prožektoriem. Strūklakas būvprojekta autori ir ainavu
projektēšanas darbnīca ALPS. Strūklakas izbūvētas Brīvības ielas skvēra
pārbūves ietvaros, būvnieks ‒ Tilts. Skvēra pārbūves un labiekārtošanas
projekts ir apjomīgs, taču pilsētvidei nepieciešams, un skvērs īsā laikā
kļuvis par pilsētnieku un Ogres viesu iecienītu vietu. Līdz ar šiem pārbūves darbiem ir sakārtota teritorija apkārt vēsturiskajai ēkai Pie zelta
liepas Brīvības ielā 18. Īpaši jauki šeit ir siltajā sezonā, kad strūklaka
pēc ziemas sāk savu darbu.

Rehabilitācijas
nodaļa –
vieta, kur satiekas
funkcionalitāte
un dizains
Paula Jansone

Foto Benita Brila, Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

193 apskats. arhitektūra būvniecība dizains / 2020 / #1

R

ehabilitācijas stacionāra nodaļas pārbūves galvenais
mērķis bija uzlabot medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumu pieejamību un attīstīt šo pakalpojumu
klāstu, pacientiem nodrošinot drošu un komfortablu
vidi, bet personālam – mūsdienīgu, labiekārtotu darba
vidi. Jaunā nodaļa tika iecerēta blakus jau esošajam rehabilitācijas
centram, 1. stāvā, lai būtiski uzlabotu pakalpojuma pieejamību
pacientiem ar apgrūtinātām iespējām pārvietoties. Agrāk nodaļa
atradās citā korpusā, turklāt 4. stāvā, kur līdz pat jaunās nodaļas
atvēršanai pacienti turpināja saņemt medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumus, mērojot arī neērto ceļu uz 1. stāvu, kur
rehabilitācijas centrā tika veiktas ūdensdziedniecības procedūras
un fizikālās terapijas procedūras.

Pārbūves vīzijas un projekta izstrādes procesā aktīvi iesaistījās
nodaļas speciālisti, pamatojot pacientu plūsmas loģistiku, palīdzot
atrast speciālistu kabinetu veiksmīgāko izkārtojumu, telpu
funkcionalitātē balstītu iekārtojumu, kas nodrošinātu visas vides
pieejamības specifiskās prasības. Galvenās izmaiņas, kuru
rezultātā ieguvēji ir gan pacienti, gan personāls, saistītas
ar pacientu drošību, ārstu un vides pieejamību. Piemēram,
konsolē virs katra pacienta gultas iebūvēta skābekļa padeve un
palīdzības izsaukuma poga. Tādas pogas ir arī visos sanitārajos
mezglos. Tāpat jaunums ir apmācību telpa, kur pacientu pēc insulta

vai traumām apmāca, kā lietot dušu, spoguli, tualeti. Telpa tiek
izmantota arī pacientu piederīgo apmācībai – kā pielāgot vidi mājās,
lai tā pacientam būtu ērta un draudzīga. Lai veicinātu pacientu
socializēšanos un patstāvīgas ēšanas iemaņu nostiprināšanu,
pacientiem tagad pieejama sava ēdamtelpa un atpūtas telpa ar galda
spēlēm. Papildus izveidota ergonomikas apmācības telpa, pacientu
apskates telpa.

Panāktais rezultāts nudien ir izdevies,
nodaļas virsārste dr. Ārija Zvaigzne saka:

− Rezultāts ir maksimāli pietuvināts medicīniskās
rehabilitācijas specifikai, un ir patiešām prieks nākt
uz darbu un strādāt šādā vidē!

Savukārt Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs
Uģis Muskovs atzīst:
− Tagad pārbūvētajā nodaļā ir noticis ilgi gaidītais – mūsu lieliskie,
profesionālie un pieredzējušie speciālisti var strādāt savam
līmenim atbilstošā vidē, sniedzot visu vecumu iedzīvotājiem
tik ļoti pieprasītos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus.
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Inga Kraule,
arhitektu biroja «Nams» arhitekte:
− Nodaļas dizains apvieno slimnīcas A korpusa dizaina risinājumus
un tonāli ir tuvs jau iepriekš izbūvētajai rehabilitācijas nodaļai.
Primārais rehabilitācijas nodaļas projektā ir funkcionalitāte,
savukārt estētika izmantota kā līdzeklis funkcionalitātes
nodrošināšanai, patīkamas un nomierinošas vides veidošanai.
Tāpēc arī apdares risinājumi izvēlēti tādi, kas apvienotu šīs abas
pamatprasības. Tā kā bija jāņem vērā jau esošās ēkas daļas telpu
apjoms, nācās izmantot arī nestandarta risinājumus. Piemēram,
vingrošanas zāle kopējās platības ierobežotības dēļ nevarēja tikt
paplašināta, kā to vajadzētu, tāpēc garais gaitenis tika noformēts
ar Gerflor grīdas segumu kā treniņvieta, kur fizioterapeita
pavadībā pacients ar staiguli vai citu tehnisko palīglīdzekli
atgūst spēju staigāt. Grīdas segumā iestrādātās secīgās atzīmes ļauj
pacientam pašam novērtēt, cik lielu attālumu viņš katrreiz veicis.
Tāpat no pasūtītāja puses tika ierosināts papildinājums – nodaļas
gaitenī izvietota īpaša fotogalerija. Tieši pateicoties aktīvai iesaistei
no pasūtītāja puses, šajā gadījumā − rehabilitācijas nodaļas vadītājas
un projektu vadītājas, bija iespējams sasniegt labāko iespējamo
rezultātu, kas ņemtu vērā visas specifiskās lietotāju – ārstu, pacientu
un apmeklētāju – vajadzības.
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Pļava ir teicama vieta,
lai izjustu un saprastu,
kāds tad ir uzticams
sabiedrotais.

Ienesot tajā kvalitatīva
dizaina pašu minimumu,
uzplaukst pievilcīga vieta, lai
raisītos sarunas. Tikšanās
dabā noteikti ir pārākas
par digitalizēto
komunikāciju.
Piešķiram sev
šo prieku
biežāk!

Uz tikšanos
ar nākamo
APSKATU ARHITEKTŪRA
BŪVNIECĪBA DIZAINS
augustā!

Mēbeles dārzam un jaukiem piknikiem www.averto.lv
Foto A. Kendenkovs. Stils G. Jansone
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