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T

uvojas novembris ar valsts svētkiem. Šoreiz jautājums
pārdomām – kāpēc būvuzņēmēji nesaņem valsts
apbalvojumus, bet, piemēram, krietns pulciņš varai
pietuvinātu žurnālistu gan? Pieteicēji snauž. Būvuzņēmēji,
kas 10, 20 un cits jau 30 gadu ik dienu dod iztiku tūkstošiem
darbinieku, maksā miljonus nodokļos, rada paliekošas vērtības –
ēkas, ceļus un tiltus –, vai tie nav pelnījuši Triju Zvaigžņu ordeni
un cieņu? Tā vietā būvuzņēmēji publiskajā telpā diemžēl visbiežāk
saņem nievas un apvainojumus krāpniecībā. Dīvaini iznāk, ka
tas, kas organizē darbu būvlaukumā, reālo procesu, nodrošina
ienākumus daudziem materiālu piegādātājiem un pakalpojumu
sniedzējiem un rada rezultātu, netiek cienīts? Arī cita dīvainība
no valsts puses – plaši tiek runāts par karteli, bet daži šajā sakarā
minēto uzņēmumu pārstāvji tiek tīri labi ieredzēti kā padomdevēji
dažādām valsts institūcijām. Vēlos teikt, ka mēs, APSKATA
veidotāji, esam stingri pārliecināti par būvju radīšanā iesaistīto
arhitektu, projektēšanas inženieru, būvnieku darba svētīgumu,
radot funkcionāli nepieciešamas un estētiskas būves. Mūsu reālais
pienesums ir gan APSKATS, nozarei joprojām pieejams bez maksas,
gan dažādi notikumi, no kuriem tuvākais ir 2. decembrī – ikgadējā
konference Izaicinājumi industriālajā būvniecībā. Kā arī jau 7. gadu
ar kampaņu Mācies būvniecību esam būvniecības nozares vēstnieki
un aicinām jauniešus iepazīt būvnieku ikdienu un izaicinājumus
spožās lekcijās un nozīmīgu objektu apmeklējumos.

GUNITA JANSONE,

biedrības BDCC vadītāja

AGRITA LŪSE,

biedrības BDCC valdes locekle

ĒRIKS DIĻEVS
PAULA JANSONE,

BIEDRĪBAS ARHITEKTŪRA
BŪVNIECĪBA DIZAINS
VALDES LOCEKLE
Gada skaistākajā, zelta rudens,
laikā iepazīstieties ar vienu no
vērienīgākajiem infrastruktūras
projektiem Eiropas mērogā –
Rail Baltica - no ilgtspējas un
ilgtermiņa attīstības viedokļa. Šis
projekts kļūs ne tikai par būtiski
pienesumu Latvijas iedzīvotāju
labklājības veicināšanā, bet arī par
labās prakses piemēru veiksmīgai
nākotnes tehnoloģiju integrācijai un
konstruktīvai valstisko institūciju
sadarbībai.

RB RAIL AS TEHNISKAIS DIREKTORS
LATVIJĀ
Viens no centrālajiem fokusiem bija
atvēlēts arī visu laiku vērienīgākajam
infrastruktūras projektam mūsdienu
Latvijas vēsturē – Rail Baltica
ieviešanai –, kas būs ne tikai būtisks
ieguldījums Latvijas tautsaimniecības
attīstībā, bet arī labās prakses
piemērs, kā ar ilgtermiņa atbildīgu
pieeju īstenot un vadīt valstiska
mēroga projektus.

DAINA BRUŽA

6

APSKATS. ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2021 / #3

FIRMA L4, BŪVUZRAUGS

Tagad Daina strādā Firma L4. Dainai
ir svarīgs katrs viņas objekts – liels
vai mazs. Kā viņa pati saka: pamēģini
tikt pāri grāvim ar auto, ja tur nav
tilta vai caurtekas. Ar lielu atbildības
izjūtu, kas tiek maskēta ar skaļiem
smiekliem un pa kādam skarbam
vārdam, Daina lauž savu ceļu caur
vīrišķīgo profesiju no viena objekta uz
otru. Savā profesijā viņa ir principiāla.

IVARS ŠĻIVKA
MIHAILS ŠLUJEVS

DIZAINA SALONA LETT UN RAŽOTNES
SENCIS VADĪTĀJS
Mihails savulaik, vēl sava
uzņēmuma dibināšanas sākumā,
bija pārliecināts par uzņēmuma
vadītājam nepieciešamajām rakstura
īpašībām – loģika, precizitāte, lielas
jaudas informācijas ātra apstrāde utt.
Salīdzinoši tāls šķita jautājums, ko
cilāja kāds ASV raidījums – vadītājam
pats galvenais ir spēja komunicēt un
būt dabas dotam psihologam. Dzīve
pierādīja, ka tas patiešām ir svarīgi.
Sarunās ar klientu, ar dizaineriem,
ar saviem meistariem komunikācijas
kvalitāte ir ārkārtīgi svarīga laba
rezultāta garantijai.

ARHITEKTS, IVARA SĻIVKAS BIROJS
Man šis noteikti bija īpašs projekts.
Es to uztvēru kā iespēju atlīdzināt
manam jaunības dienu sporta
veidam – vieglatlētikai, kas man ir
daudz devusi arī kā cilvēkam. Ar
vieglatlētiku nodarbojos profesionālā
līmenī, un J. Daliņa stadions man jau
tolaik bija mīļa un pazīstama vieta,
tā bija arī dažādu republikas izlašu
ierasta treniņnometņu bāze pirms
atbildīgām sacensībām.

JĀNIS BAIKS
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VALMIERAS NOVADA DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

ANDA OZOLIŅA
ARHITEKTE, DIZAINERE

Dizainu neapšaubāmi ietekmē trendi
un aktualitātes, bet publika pamazām
tomēr sāk nogurt no mūžīgajiem
jaunumiem. Anda strādā savā
izkoptajā stilā un veido elegantus
interjerus, kuros nebūs pēdējās
nedēļas modes trenda, bet gan precīzi
izvēlētas formas un toņi, kuri būs
moderni šodien un rīt, un aizparīt.

Stadions ir nacionālas nozīmes
sporta būve, kur var trenēties un
rīkot sacensības 24 vieglatlētikas
disciplīnās. Vieglatlētikas
manēža atbilst 2. klases būves IV
kategorijai, kas ļauj starptautisku
komercsacensību organizēšanu. Tā
projektēta atbilstoši World Athletics
prasībām. Stadions ir 2. klases II
kategorijas būve, kas pieļauj Eiropas
līmeņa junioru līdz U23 vai veterānu
sacensību rīkošanu, kā arī Eiropas
komandu čempionāta uzņemšanu.
Stadions atbilst arī U23 kategorijai.

JURIS LASIS
ARHITEKTS, 8.A.M.

AIVARS LIPSKIS

YIT INFRA BŪVDARBU VADĪTĀJS
Projektā skaņas izolācijai un
akustiskajam komfortam tika
pievērsta īpaša uzmanība, jo zem
viena jumta jāsadzīvo gan sporta
arēnai, gan viesnīcas numuriņiem,
gan birojiem un konferenču zālēm.

Ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas
sistēmas un nozare nereti runā ļoti
šauri, izceļot tikai saskaitāmo daļu.
Manuprāt, ļoti daudzas būves, ko
sabiedrībā ir pieņemts uzskatīt par
ilgtspējīgām, kas nominētas dažādos
konkursos un kam visi ilgtspējīgas
būvniecības kritēriju rādītāji ir perfekti,
savā dziļākajā būtībā ir ļoti lieli
patērētāji.

JĀNIS ZILGME
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MERKS CELTNIECĪBAS DEPARTAMENTA
DIREKTORA VIETNIEKS

SERGEJS FROLOVS
BŪVUZRAUGI LV VADĪTĀJS

Iedziļināšanās, rūpīgums, laika
veltīšana tieši projektēšanai ir
atmaksājusies ar uzviju, jo iegūtais
produkts tālu pārsniedz citviet Latvijā
realizēto sporta infrastruktūru,
turklāt to novērtējuši arī ārzemju
sportisti no Igaunijas un Somijas, kā
vieni no pirmajiem steidzot Valmieras
jauno stadionu izmantot par treniņu
nometnes bāzes vietu.

Šis projekts ir unikāls Latvijā, jo šādā
apjomā CLT paneļi un līmētās koka
konstrukcijas līdz šim vēl nevienā
objektā nav lietotas. Ēka pati par sevi
projektēta un ražota hermētiska, un
tā netika papildus viscaur sapakota ar
akmensvati vai apmesta biezā slānī.

MĀRIS AUNIŅŠ
ROTU DIZAINERS

No cilvēces kultūras mantojuma
izceļ vēsturisko Bauhausa skolas
arhitektūru, ko raksturo lakonisms,
formu skaidrība un funkcionalitāte.
Visas šīs īpašības attiecināmas uz
Māra Auniņa rotaslietām. Elegance,
kas slēpjas izsmalcinātā vienkāršībā,
ir raksturlielums, ko novērtē viņa rotu
nēsātāji, turklāt abu dzimumu.

SANTA PUPIŅA

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS
DEPARTAMENTA VADĪTĀJA
Jauno Stropu promenāde ir kļuvusi
ļoti populāra – to iecienījuši gājēji,
velosipēdisti, visu paaudžu ļaudis.
Izsenis te bijis meža celiņš, kur
iedzīvotāji mēdza pastaigāties, un
atsevišķas, stihiski izveidojušās
pludmales. Viens no galvenajiem
projekta ieguvumiem ir atpūtas
vēsturiskās teritorijas atdzīvināšana
un sakārtošana.

ANDREJS ELKSNIŅŠ
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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Pārvērtības, ko Lielā Stropu ezera
apkārtne piedzīvojusi vien dažu
gadu laikā, droši var saukt par
vienu no veiksmīgākajiem mūsu
pilsētas infrastruktūras uzlabošanas
projektiem. Pēc promenādes izbūves
bijuši vairāki citi uzlabojumi, kas nu
ļauj droši apgalvot, ka Daugavpils
kļuvusi par vienu no pievilcīgākajām
atpūtas vietām.

MĀRIS ŠMITS

CEWOOD PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS
BALTIJAS VALSTĪS
Elitārajā objektā Starptautiskā
vidusskola Ekziperī, kuras
arhitektūra un būvmateriālu
izvēle balstīta praktiskos ilgtspējas
kritērijos, CEWOOD apdares plātnes
tika iekļautas projektā, kā arī tika
īstenota to lietošana kā harmonisks
interjera un kvalitatīvs telpu
akustikas risinājums visās mācību
klasēs un pirmā stāva ēdamzāles
griestu un sienu apdarē.
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Vieglatlētikas stadions un manēža
Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā.
Pasūtītājs: Valmieras novada
pašvaldība. Projektētājs: Arhitektu
kompānija Ivara Šļivkas birojs SIA.
Autori: Juris Šūpols, Ivars Šļivka.
Interjers: Ivars Šļivka, Brigita Kristlība,
Juris Šūpols. Būvnieks: SIA YIT Infra
Latvija. Būvuzraudzība: Būvuzraugi LV,
Sergejs Frolovs

EIROPA
JĀŅA DALIŅA
STADIONĀ
VALMIERĀ

ZANE EGLĪTE,
ARGITA LŪSE

Foto BDCC arhīvs
(Renārs Koris),
Jānis Ukass

J

ūlija sākumā ekspluatācijā nodots viens no pēdējo gadu vērienīgākajiem sporta infrastruktūras projektiem Latvijā – pārbūvētais
Jāņa Daliņa stadions un jaunā vieglatlētikas manēža Valmierā,
kas kļūst par izcilu treniņu bāzi un sacensību norises vietu
vieglatlētiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.
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Projekta ieceres attīstība
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks
stāsta, ka projekta pirmsākumi meklējami 2009. gadā, kad pēc
iepriekšējās pašvaldību reformas Valmieras pilsēta saņēma Jāņa Daliņa
stadiona infrastruktūru no Valmieras rajona padomes. Lai fiksētu esošo
situāciju, eksperti veica ēkas tehnisko apsekošanu un konstatēja vairākus būtiskus bojājumus. Fiksētas konstruktīvas plaisas tribīņu ēkas
daļā, kas liecināja par ēkas daļas sēšanos. Vienu no ēkas kāpņu telpām
atzina kā bīstamu ekspluatācijai. Starp iekārto jumtu un sienu veidojās
aukstuma tilti, un ziemas laikā stadiona telpās nebija iespējams nodrošināt pieņemamu siltumtehnisko režīmu. Sākotnēji tika apsvērta ideja
par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, taču, ņemot vērā jumta risinājumu un konstatētos bojājumus ēkas tehniskajā stāvoklī, bija jārod
loģisks risinājums. Turklāt Vidzemes pusē ziemas periodā vieglatlētiem
nebija pieejama kvalitatīva treniņu bāze, kur sagatavoties starptautiska
līmeņa sacensībām. Rezultātā tika pieņemts lēmums par Jāņa Daliņa
stadiona rekonstrukciju un jaunas vieglatlētikas manēžas būvniecību.

Starptautiskās prasības
Jānis Baiks uzsver: tā kā objekts tapa ar valsts atbalstu, Izglītības
un zinātnes ministrijas prasība bija, ka no jauna uzbūvētajai vieglatlētikas manēžai jāatbilst Starptautiskās vieglatlētikas federāciju
asociācijas (World Athletics) prasībām, lai varētu rīkot starptautiskas sporta sacensības un rezultātus atzītu arī World Athletics.
Attiecīgi arī projektēšanas uzdevumā tika iekļauti World Athletics
standarti un noteikumi, kas apliecina prasību izpildi. Lai veiksmīgāk
realizētu projektu, iesaistītās puses konsultējās ar vieglatlētikas ekspertiem par izvirzīto prasību tehnisko izpildījumu. Svarīgi, ka Latvijas
pirmās olimpiskās medaļas ieguvēja vārdā nosauktā stadiona projektēšanas procesā aktīvi iesaistījās Latvijas Vieglatlētikas savienība.
Jānis Baiks:
− Izpildījumu pieņēma World Athletics atzīts un rekomendēts uzņēmums Kanstet OÜ, kas sertificēšanas procesā vairākkārt apmeklēja
būvlaukumu un pieņēma arī starpposmu darbus. Stadions ir nacionālas nozīmes sporta būve, kur var trenēties un rīkot sacensības
24 vieglatlētikas disciplīnās. Vieglatlētikas manēža atbilst 2. klases būves IV kategorijai, kas ļauj starptautisku komercsacensību
organizēšanu. Tā projektēta atbilstoši World Athletics prasībām.
Stadions ir 2. klases II kategorijas būve, kas pieļauj Eiropas
līmeņa junioru līdz U23 vai veterānu sacensību rīkošanu, kā arī
Eiropas komandu čempionāta uzņemšanu. Stadions atbilst arī
U23 kategorijai, taču, lai to saņemtu, pietrūkst naktsmītnes pilsētas
infrastruktūrā kopumā, jo kategorija piešķirama, skatot to kontekstā
ar pilsētvides infrastruktūru. Savukārt futbola laukumam sertifikācija
vēl tiks veikta. Ir notikusi pirmssertifikācijas pārbaude, un starptautisko sertificēšanu plānots veikt oktobra nogalē.
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Būve un projekts

Būvkompānijas YIT INFRA Latvija būvdarbu vadītājs Aivars Lipskis
norāda, ka faktors dažādu risinājumu maiņai bijis laika periods starp
projektēšanu, kas noslēgta 2014. gadā, un būvdarbu līgumu, kas noslēgts tikai 2018. gadā. Ivars Šļivka komentē izmaiņas no savas puses:
pa šo laiku mainījās arī pasūtītāja un kompleksa lietotāja struktūrvienības, kas bija jāizvieto kompleksā, tika prasīti jauni, laikam atbilstoši
uzlabojumi, lai atvieglotu tā lietošanu un apsaimniekošanu, kā arī ar
saviem priekšlikumiem aktivizējās sporta veidu federācijas.

Aivars Lipskis:
− Elektrības un vājstrāvu sadaļās projektētie risinājumi bija novecojuši, un bija jāveic izmaiņas, paredzot kabeļu un iekārtu maiņu, lai
nodrošinātu to atbilstību mūsdienu prasībām.
Jānis Baiks uzsver, ka viena no būtiskām izmaiņām, kas tika veikta
būvniecības laikā, ir vieglatlētikas skrejceļa seguma maiņa. Šobrīd
ieklāts daudz kvalitatīvāks segums, nekā oriģināli tika paredzēts projektā. Valmieras novada pašvaldība ir ļoti apmierināta ar rezultātu, un
jau saņemtas labas atsauksmes no vieglatlētiem par to, ka arī seguma
dēļ ir vērts atgriezties jaunajā manēžā.

Tribīnes
un to risinājums
Arhiteks Ivars Šļivka:
− Ēkas plānojums paredzēja zem stadiona tribīnēm izvietot sportistu ģērbtuves, administrācijas un treneru telpas. Ņemot vērā
tribīņu konfigurāciju, konstruktīvi un arhitektoniski šis mezgls
bija komplicēts. Šai norobežojošai konstrukcijai vienlaikus bija
jānodrošina gan nepieciešamā konstruktīvā un mehāniskā noturība, gan paaugstinātās ugunsdrošības prasības, gan arī siltumtehniskās, hidroizolācijas un tvaika izolācijas prasības. Drošākā
un ilgtspējīgākā risinājuma meklējumos diezgan ilgi zīmējām uz
salīdzinājām dažādus variantus. Palīdzēja nesen tirgū ienākušie
materiāli, piemēram, Vācijā ražots šūnbetona izstrādājums Ytong
Multipor.
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Akustikas prasības

Projektā skaņas izolācijai un akustiskajam komfortam tika pievērsta īpaša uzmanība, jo zem viena jumta jāsadzīvo gan sporta
arēnai, gan viesnīcas numuriņiem, gan birojiem un konferenču
zālēm. Visā publiskajā zonā daudz tika izmantoti skaņu absorbējoši apdares materiāli. Grīdām tie pamatā bija specializēti materiāli, kas ir arī visvieglāk kopjamie no industriālajiem šāda tipa
materiāliem, griestiem – Latvijā ražotās CEWOOD akustiskās fibrolīta plāksnes. Šāds materiāls plaši tika lietots arī vieglatlētikas
arēnas sienu apdarē. Potenciāli trokšņainākajās zonās – galvenajos objekta vestibilos un kafejnīcā – lietojām arī īpašus akustisko
paneļu griestus, kas kopā ar nesošo konstrukciju šim objektam
tika izgatavoti individuāli. Arī šis risinājums prasīja gana daudz
darba modelēšanā, detalizācijā un dažādu materiālu un variantu
izvērtēšanā. Skaņu izolācijas normatīvās prasības viesnīcas numuriņos, kā to uzrādīja veiktie mērījumi, tika izpildītas ar uzviju.
To nodrošināja izvēlēto materiālu – pamatā monolītā dzelzsbetona − un būvizstrādājumu, un tehnisko risinājumu kopums skaņu
barjeru šķērsojumos un ailu aizpildījumos. Arī no ēkas lietotāja
jau dzirdētas pirmās pozitīvās atsauksmes par telpu akustiku.
Aivars Lipskis:
− Lai nodrošinātu akustisko prasību izpildi, rūpīgi jāseko līdzi
darbu izpildes kvalitātei un tam, lai izbūvētie risinājumi ir
hermētiski noslēgti, pretējā gadījumā prasības nevar izpildīt,
neraugoties uz to, kādi materiāli ir izmantoti.

Arhitekta redzējums ar vieglatlēta acīm

− Liela daļa prasību tika detalizēti izklāstītas Starptautiskās
vieglatlētikas federāciju asociācijas noteiktajās vadlīnijās, taču
arhitekta meistarību izaicināja un apliecināja spēja savietot
projektēšanas uzdevumā izvirzītās prasības, starptautiskos
standartus, lietotāja vēlmes un praktisko pusi, saglabājot savu
individuālo speciālista redzējumu, un arhitektam Ivaram Šļivkam
ar komandu tas izdevās, − apliecina Jānis Baiks.

Ivars Šļivka:
− Man šis noteikti bija īpašs projekts. Es to uztvēru kā iespēju atlīdzināt manam jaunības dienu sporta veidam – vieglatlētikai, kas man ir
daudz devusi arī kā cilvēkam. Ar vieglatlētiku nodarbojos profesionālā līmenī, un J. Daliņa stadions man jau tolaik bija mīļa un pazīstama
vieta, tā bija arī dažādu republikas izlašu ierasta treniņnometņu bāze
pirms atbildīgām sacensībām. Sportiskā pieredze noteikti palīdzēja arī dažu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz projektu. Piemēram,
domājot par gaismas komfortu vietās, kur atlētam jākoncentrējas uz
latiņu, par plūsmu nekrustošanos, par sektoru optimālu izvietošanu,
lai sportisti un tiesneši cits citam netraucētu. Arī ideja par viesnīcas
ļoti ciešu integrēšanu arēnā radās, atceroties sajūtas jau sen zudušajā
Aizkraukles (toreiz Stučkas) manēžā, kas bija izveidota, pārbūvējot
kādu industriālu šķūni vai noliktavu. Šaurības dēļ ļoti pieticīgās
viesnīcas istabiņas tur bija izvietotas līdzīgā veidā – tieši virs daļas
no skrejceļa. Mēs, tur mītošie bērni, jutāmies lieliski, jo burtiski
dzīvojām sportā.

Ekonomiska ekspluatācija

Jānis Baiks:
− Jāuzsver, ka stadiona un manēžas ēkas ir energoefektīvas. Ēkai ir
A energoefektivitātes klase. To apliecina būvnieku iesniegtie dati par
apkures izmaksām iepriekšējā ziemā – zemas izmaksas, salīdzinot ar
kopējo ēkas kvadratūru. Ēkas vadības sistēma ir centralizēti uzstādīta, un faktiski visas vadības tehnoloģijas ēkā ir vadāmas no vienas
telpas. Ēkas automatizētā vadības sistēma veic uzskaiti par visiem
enerģijas patēriņa rādītājiem, un šo enerģijas avotu ekspluatācijas
režīms paredz maksimāli efektīvu to izmantošanu.
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Organiskā arhitektūra

Jāņa Daliņa stadions atrodas netālu no Gaujas, priežu meža ielokā,
kokiem sniedzoties pat 30 metru augstumā. Dabas ainava, kurā
ieskauts stadions un manēža, ir unikāla pievienotā vērtība, kas
jau izsenis padarījusi Jāņa Daliņa stadionu tik aktuālu. Ņemot
vērā meža tuvumu, koka faktūra apzināti tika iepludināta gan
fasādes risinājumos, gan interjera konceptā. Akcenti, kas veido
kopējo sajūtu, ir pietiekami, taču ne agresīvi uzbāzīgi. Interjera
konceptam izvēlēts industriālai būvei piestāvošs dizains, kam
par pamatu noteiktas piecas pamatkrāsas, ar ko akcentēti lielāki
laukumi, realizēti durvju portāli un grīdu seguma fragmenti.

Sajūtu gamma un mākslas akcenti

Kopumā gan fasāžu, gan interjeru risinājumos redzama sabalansēta dabīgo un industriālo paņēmienu sintēze, kas papildināta ar
dinamiskiem (bet ne uzbāzīgiem) krāsu un supergrafikas elementu
akcentiem, kā jau sporta kompleksam piederas. Fonu veido mazliet
robustas betona, mūra un arī stikla faktūras, kam pārklājas īpaši izvēlētu 5 krāsu laukumi masīvu durvju portālu, atpūtas mēbeļu grupu
un grīdas akcentu veidā. Tomēr lielākais akcents bez konkurences ir
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zilā arēnas grīda – īpašais sporta segums. Minētās koka faktūras ir
daudz pārstāvētas mēbelēs. Pamanāmi ir arī īpaši veidotie lielformāta grafiskie elementi – norādes.
Saskaņā ar interjeru autoru koncepciju bija nepieciešama arī pavisam individuāla šīs vietas zīme – centrālais mākslas darbs galvenajā
vestibilā, kas stilistiski turpinātos arī viesnīcas numuriņos. Arhitekts
Ivars Šļivka stāsta, ka ideja bija laikmetīgā tehnikā izstrādāt spilgtas
un dinamiskas kolāžas par sporta tēmu. Ar novada galvenās arhitektes Zandas Lapsas palīdzību samērā ilgi tika meklēti piemērotākie
mākslinieki. Meklējumu rezultāts pārsniedza gaidīto – tika panākta
vienošanās ar ļoti aktuālo, jau starptautisku slavu ieguvušo mākslinieku Vladislavu Lakši, kurš speciāli šim objektam radīja vairākus
lieliskus darbus. Viesnīcas numuriņiem īpašu auru piešķir mākslinieka grafiskās kolāžas uz betona sienām, un lielā vestibila kolāža ar
Jāņa Daliņa tēlu centrā jau kļuvusi par savdabīgu šī sporta kompleksa
atpazīstamības zīmi.

Sergejs Frolovs,
Būvuzraugi LV vadītājs, objekta būvuzraugs:
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− Viens no pēdējā laika labas prakses objektiem, kur pasūtītājs bija
ar izteikti spēcīgu mugurkaulu. Jā, projekts tika realizēts ilgāk, nekā
plānots, bet process apliecināja pasūtītāja vēlmi un apņemšanos
uzbūvēt augstvērtīgu sporta infrastruktūru, kas būtu atbilstoša
dažādu jomu sportistu treniņiem un starptautiskajām sacensībām. Pasūtītājs nenobijās un atrada gan papildu laiku, gan papildu
finansējumu, lai uzklausītu visus profesionālos gala lietotājus un to
prasības integrētu objektā. Iedziļināšanās, rūpīgums, laika veltīšana
tieši projektēšanai ir atmaksājusies ar uzviju, jo iegūtais produkts
tālu pārsniedz citviet Latvijā realizēto sporta infrastruktūru, turklāt
to novērtējuši arī ārzemju sportisti no Igaunijas un Somijas, kā
vieni no pirmajiem steidzot Valmieras jauno stadionu izmantot
par treniņu nometnes bāzes vietu. Pasūtītājs ir nodrošinājis, ja tā
var izteikties, veselu organismu – viesnīcu, fizisko aktivitāšu zonu,
sporta zonu, atklāto stadionu. Viss izdarīts, lai varētu oficiāli fiksēt
rekordus. Nav piemirstas arī fiziski aktīvo Valmieras iedzīvotāju
vēlmes nodarboties ar amatieru sportu. Jāņa Daliņa tēls spēcīgi darbojas sporta pasaulē, un Valmieras stadionā tas atradis īstās mājas.
Arī skaistais atklāšanas pasākums bija organizēts, veltot uzmanību
Jānim Daliņam un Latvija sporta tradīcijām.

18
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OBJEKTS FAKTOS UN SKAITĻOS
Jānis Baiks informē, ka pārbūves procesā faktiski palikusi tikai lokācija, stadions ir pilnībā uzbūvēts no jauna.
Būtiski, ka ieeja uz tribīnēm saglabāta precīzi tajā pašā
vietā, kur tā bija pirms pārbūves. Arī vizuāli atjaunotā stadiona ēka atgādina iepriekšējo, lai gan tribīņu
ietilpība ir kļuvusi lielāka. Skatītāju tribīnēs paredzētas
1250 sēdvietas, savukārt manēžā skatītājiem atvēlētas
470 sēdvietas. Telpās zem āra tribīnēm izvietotas ģērb
tuves ar ietilpību līdz 230 vietām, treneru, mediķu un
tiesnešu kabineti, dopinga kontroles telpas, noliktavas
telpas, trenažieru zāle, kabineti sportistu rehabilitācijai.
Vieglatlētikas manēžas platība kopā ar ēku zem tribīnēm
un sportistu viesnīcu ir 12 728,6 m2.
Jāņa Daliņa stadionā ir astoņu skrejceļu aplis 400 m
garumā, deviņi skrejceļi taisnē, divi paralēli tāllēkšanas
un trīssoļlēkšanas sektori ar bedrēm startā un finišā,
papildu tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas sektors, divi
augstlēkšanas un kārtslēkšanas sektori, vesera un diska
mešanas sektors, divi šķēpmešanas sektori, divi lodes
grūšanas sektori. Stadiona vidū esošais futbola laukums
izveidots atbilstoši starptautisku sacensību tehniskajām
prasībām. Apkārt stadionam ir aptuveni 730 m garš asfaltēts celiņš skrējējiem un skrituļslidotājiem. Teritorijā
ir brīvi pieejami trīs brīvdabas sporta laukumi, kā arī
universāls laukums volejbola un minifutbola spēlēšanai.
Teritorijā atrodas arī Eiropas Savienības standartiem
un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošs
bērnu rotaļu laukums.
Gan manēža, gan stadions saņēmis World Athletics
sertifikātu. Tas liecina par vieglatlētikas infrastruktūras kvalitāti un atbilstību tehniskajām prasībām,
izceļot Latviju uz vieglatlētikas starptautiskās
skatuves.
Stadionā ir nodrošināta vides pieejamība, un sporta
manēža ir pilnībā pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Plānots veikt pārrunas ar Latvijas Paralimpisko
komiteju, piedāvājot iespēju izmantot jaunās telpas
treniņiem un sacensībām.
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Valmieras novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs. Jānis
Baiks jau pirms 11 gadiem
piedalījies Jāņa Daliņa stadiona kā
nacionālas nozīmes vieglatlētikas
infrastruktūras atjaunošanas
ieceres aizstāvēšanā, tobrīd esot
Valmieras pilsētas pašvaldības
izpilddirektora amatā.

Sertificēts būvdarbu vadītājs un
būvuzraugs. Studējis Rīgas Tehniskajā
universitātē Būvniecības inženierzinātņu
fakultātē, ieguvis bakalaura, maģistra
grādu un inženiera kvalifikāciju.
Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura
grādu grāmatvedībā un ekonomista
kvalifikāciju. Strādājis būvkompānijā
Kalnozols celtniecība, Merks, Skonto
būve, pilnsabiedrība Lemminkainen un
YIT Infra Latvija. Šobrīd strādā SIA YIT
LATVIJA kā projektu vadītājs.

Arhitekts. Studējis arhitektūru
Rīgas Politehniskajā institūtā.
1991. gadā dibinājis uzņēmumu
Arhitektu kompānija Ivara
Šļivkas birojs SIA, kas veiksmīgi
funkcionē arī pašlaik. Projektējis
arī tādas realizētās sporta būves
kā AS Latvijas Gāze sporta
komplekss, Mārupes ledus halle,
sporta kompleksi pie Rīgas
49. vidusskolas un Rīgas Teikas
vidusskolas u.c.

Būvuzraugi LV vadītājs, objekta
būvuzraugs

www.geberit.lv/zinatiba/power-of-less/
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KONFERENCE
ILGTSPĒJA
ARHITEKTŪRĀ,
BŪVNIECĪBĀ, DIZAINĀ
2021

www.youtube.com/watch?v=rD-uJFOTaOI

RAIL BALTICA
GLOBĀLĀ
PROJEKTA
KONTEKSTĀ
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Š

ā gada 2. septembrī norisinājās ikgadējā konference, kas
veltīta Latvijas spilgtākajiem piemēriem, kā integrēt ilgtspējīgus risinājumus būvniecības projektu pārvaldībā un
realizācijā, vienkopus pulcējot nozares lielākos pārstāvjus
un uzņēmumus. Viens no centrālajiem fokusiem bija atvēlēts
arī visu laiku vērienīgākajam infrastruktūras projektam mūsdienu
Latvijas vēsturē – Rail Baltica ieviešanai –, kas būs ne tikai būtisks
ieguldījums Latvijas tautsaimniecības attīstībā, bet arī labās
prakses piemērs, kā ar ilgtermiņa atbildīgu pieeju īstenot un vadīt
valstiska mēroga projektus.

Rail Baltica tehniskais un finanšu progress

Pašreiz norisinās aktīvi darbi pie pamattrases būvprojekta izstrādes – no kopējās 870 km trases uz 2021. gada septembri projektēšanas darbi tiek veikti 643 km garumā. Tāpat visās trīs Baltijas
valstīs norisinās iepirkumi punktveida objektu projektēšanai
– kravu termināli, infrastruktūras apkopes punkti, kā arī reģionālās stacijas. Turklāt visās trijās Baltijas valstīs sākušies būvdarbi
– piemēram, Igaunijā sākta pirmo ceļa pārvadu būvniecība (viens
jau ir pat pabeigts); Lietuvā noslēgumam tuvojas unikālā tilta pār
Neres upi būvniecības iepirkums. Latvijā notiek aktīvi darbi pie
Centrālās stacijas un lidostas Rīga termināļa – abām Rail Baltica
starptautiskajām stacijām Latvijas teritorijā. Līdz ar to var pilnīgi

droši teikt, ka projekts raiti virzās uz priekšu gan projektēšanas,
gan būvniecības stadijā. Lai gan ne vienkārši, ņemot vērā projekta
apjomu, atšķirīgos likumus un trešo pušu redzējumu, turklāt, veicot
projektēšanas darbus Covid-19 ierobežojumu apstākļos, atsevišķos tā posmos jau pat iesoļots nākamajās būvprojekta izstrādes
fāzēs – ir saņemtas būvatļaujas, saskaņojumi, pamazām tuvojoties
būvprojekta gala fāzei. Pavisam kopā 2014.−2021. ES finanšu periodā no Eiropas savienošanas instrumenta (CEF) un Baltijas valstu
budžetiem projekta vajadzībām jau piešķirti 1,2 miljardi eiro, tāpat
panākta vienošanās par CEF līdz 2027. gadam, un aplēses liecina,
ka projekta kopējais plānotais finansējums var sasniegt pat līdz 4
miljardiem eiro.
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Stratēģiskās projekta prioritātes

Viens no būtiskākajiem virzieniem, pie kā pašlaik tiek strādāts, ir
Rail Baltica pamattrases būvniecības secības izstrāde. Redzējums
par pirmajiem projekta ietvaros veicamajiem darbiem jaunajā finanšu periodā šoruden jāprezentē arī Eiropas Komisijai. Aktīvi tiek
pētīti un izvērtēti riski, kas saistīti ar zemju atsavināšanu, ietekmes
uz vidi procedūrām, kopējo situāciju būvniecības tirgū, kā arī pētīti
ekonomiski izdevīgākie un efektīvākie trases būvniecības virzieni
– šis jautājums ir viens no būvniecības secības pamatakmeņiem.
Tāpat viens no komplicētākajiem jautājumiem, kas jārisina, ir starpvaldību līguma noslēgšana par infrastruktūras pārvaldības modeli.
Ir panākta stratēģiska vienošanās par dažādu dzelzceļa būvmateriālu iepirkšanu konsolidētā veidā, to projekta vārdā veicot RB Rail AS.
Vairāki šādi iepirkumi, tostarp par konsolidēto dzelzceļa pārmiju
pārvedu, sliežu ceļa kompensatoru un dzelzceļa gulšņu (iekļaujot
sliežu stiprinājumus un zem gulšņa paliku) iegādi, jau ir izsludināti,
un sekos arī nākamie.
Rezultātā tiks būtiski ieekonomēti ne tikai finanšu resursi, bet arī
uzlabota kvalitātes kontrole, optimizēts laika grafiks. Arī atsevišķi
dzelzceļa elementi un komponentes tiks iegādāti centralizēti un
piegādāti būvniekam konkrētā laikā un pēc vajadzības. Vēl viens
stratēģiskais projekta virziens ir centralizētas dzelzceļa sistēmas –
enerģijas apgādes, kustības vadības un signalizācijas apakšsistēmu,
elektrifikācijas – ieviešana visās trijās Baltijas valstīs kopējā koridorā. Turklāt prioritāte ir minētos darbus veikt, piemērojot vienotus
standartus un principus neatkarīgi no tieši atbildīgās institūcijas.

Ilgtspēja plašākā kontekstā

Lai nodrošinātu Rail Baltica ilgtspēju globālajā kontekstā, tiek
ņemti vērā un izsvērti daudzi faktori, piemēram, apkārtējā vide,
atjaunojamo resursu izmantošana un reģionālās tautsaimniecības
ekonomiskā izaugsme. Jāņem vērā, ka projekta realizācija būs ne
tikai pozitīvais ekonomiskais katalizators transporta nozarei, bet arī
būtisks pienesums valsts ekonomikai, sociālajai jomai, rūpniecībai,
kas rezultēsies kopējā iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošanā.
Projekta konceptuālo risinājumu izstrādē, jo īpaši attiecībā uz dzelzceļa šķērsojumiem Rīgas pilsētvidē, aktīvi tiek iesaistītas tostarp

arī nevalstiskās organizācijas, tādā veidā nodrošinot, ka maksimāli
pēc iespējas plašāk tiek apzinātas iedzīvotāju intereses un vēlmes.
Fundamentālie pamatprincipi, uz kā tiek balstīts projekts, ir atbildīgais patēriņš un ražošana – jau konceptuālo risinājumu izstrādes
stadijā tiek piedāvātas tādas tehnoloģijas, kas ir vērstas uz maksimālu CO2 izmešu un gaisa piesārņojuma samazināšanu, balstoties
uz zero impact strategy ne tikai dzelzceļa pamattrases ietvaros, bet
arī pieguļošajos infrastruktūras objektos. Protams, viens no Rail
Baltica globālajiem mērķiem ir veicināt kravu pārvirzi no auto uz
videi draudzīgāko dzelzceļu. Arī paši uzņēmēji projekta realizācijā
redz iespējas izveidot lokālos pieslēgumus, kas savienotu industriālās zonas ar pamattrasi – ņemot vērā interesi, šādas iespējas tiek
izvērtētas un pat veicinātas.
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Uz nākotnes lietotāju vērsta
infrastruktūra

Rail Baltica projekta ietvaros liela loma atvēlēta inovācijām un
jauninājumiem, līdz ar to, lai projekts būtu aktuāls visā savā paredzamajā ekspluatācijas laikā, jau tagad jāparedz nākotnes lietotāja
tendences, ko integrēt projektā. Piemēram, ir jānodrošina multimodālā integrācija pasažieru un kravu pārvadājumiem, tāpēc tiek
veidoti multimodālie kravu termināļi katrā Baltijas valstī, kur tiek
veikta kravu pārkraušana no auto uz dzelzceļu. Pie katras reģionālās
stacijas tiks nodrošināti multimodālie mezgli, piemēram, tuvāk Rīgai
tie būs Park&Ride vai citi infrastruktūras elementi – velonovietnes,
elektrouzlādes stacijas –, kas nodrošinātu cilvēku mobilitāti un ērtu
pārvietošanos. Lai uzlabotu mērījumu precizitāti un efektīvāk izmantotu cilvēku resursu, topogrāfiskajiem uzmērījumiem vai lauku
skanēšanai vairs netiek izmantotas vienīgi manuālās uzmērīšanas
tehnoloģijas, bet arī droni. Jau ir bijušas vairākas sarunas ar dažādiem Eiropas dzelzceļa trases uzturēšanas uzņēmumiem, kas dzelzceļa elementu apsekošanai nodrošina 3D skanerus, dronus. Paturot
prātā, ka viens no Eiropas transporta politikas vadmotīviem ir zaļais
kurss, tad, protams, Rail Baltica būs pilnībā elektrificēta dzelzceļa
līnija, kas palīdzēs maksimāli samazināt gāzu emisijas dabā, kā arī
kļūs par nopietnu pienesumu. Pasaulē ir veikti daudzi pētījumi par
to, kā efektīvi izmantot dzelzceļa bremzēšanas laikā iegūto enerģiju,
kad kinētiskā enerģija pāriet potenciālajā, un šo enerģiju aizvadīt
kopējā elektriskajā tīklā. Kā jau nākotnes projektā, šāda iespēja tiek
pētīta arī Rail Baltica trases ietvaros. Ja šāds risinājums izdosies, tas
būs būtisks izrāviens, jo parādīs, ka dzelzceļš pats spēj daļēji atražot
savu elektroenerģiju.

Sinerģijas principi

Viens no būtiskākajiem aspektiem projekta realizācijā ir ilgtermiņa
pieeja ikvienas detaļas realizācijā, tāpēc tiek īstenots dig once jeb
roc vienreiz princips, kas paredz ne tikai paša objekta būvniecību,
bet arī blakusesošās infrastruktūras uzlabošanu, kas būtu izdevīgi
gan no finanšu resursu plānošanas, gan no reģionālās attīstības viedokļa. Tas gan prasa ciešu sadarbību ar tiešajiem partneriem valsts,

citu transporta infrastruktūru pārvaldniekiem, kā arī pašvaldību
līmenī, jo šo iespēju izmantošanai nepieciešams papildu finansējums ārpus Rail Baltica globālā projekta realizācijai attiecināmajiem
līdzekļiem. Pašreiz jau ir panāktas vairākas vienošanās par dažādu
dzelzceļa šķērsojumu kopējo projektēšanu un būvniecību, kur pašvaldība ir gatava līdzfinansēt savu daļu. Tāpat tiek apsvērta doma,
ka līdz ar projekta realizāciju tiek ieviesta 5G infrastruktūra, kas
nākotnē kļūtu par pamatu ātrākam internetam un citām priekšrocībām, ko tas var sniegt. Kopā ar pamattrases izbūvi tiek plānotas
arī kombinētās ceļu un dzīvnieku pārejas, kas ļautu nodrošināt
gan dzīvnieku, gan satiksmes dalībnieku drošību. Šādu risinājumu
paraugi jau tapuši Igaunijā. Lai apzinātu vietas, kurās nepieciešamas
šādas pārejas, tiek veikts regulārs dzīvnieku monitorings.

Aviācijas un dzelzceļa pakalpojumu integrācija

Ņemot vērā, ka dzelzceļa pamattrase Rail Baltica kontekstā, t.sk.
Latvijā, ir savienota ar lidostu, lielu nozīmi iegūst Air to rail aspekts
jeb abu infrastruktūru savienojamības jautājums no lietotāja
ērtības, jaunu pakalpojumu attīstības un kopējā drošības aspekta. Ja cilvēks, dzīvojot, piemēram, Salacgrīvā, vēlas nokļūt lidostā,
viņam, neraugoties uz to, ka būs jāveic pārsēšanās no vilciena un
lidostas ekspresi, vajadzētu būt iespējai uzreiz Salacgrīvā iereģistrēt
savu bagāžu, kura vairs nebūtu jāvadā līdzi, jo tā jau ir marķēta un
veiksmīgi nodota lidostā uz attiecīgo reisu. Rail Baltica starptautiskajās stacijās, balstoties uz vairāku pētījumu secinājumiem, jau ir
paredzēti tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu šādu iespēju, t.sk.
ievērojot konkrētas drošības prasības un bagāžas izsekojamību, kas
nepieļautu nekontrolētu nevēlamu lietu nokļūšanu lidostā. Attiecībā
uz Rail Baltica reģionālajām stacijām šāda iespēja tiks vērtēta projektēšanas gaitā.
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Ilgtspēja detalizētākajos tehniskajos risinājumos.

Garākais Rail Baltica tilts Latvijā ir Gaujas tilts, kura kopgarums
sasniedz 1400 m. Lai pēc iespējas mazāk skartu apkārtējo dabu un
saglabāt dabas resursus, biotopus, zivsaimniecību upju šķērsojuma vietās, tika ieviesta prasība, ka balsti nedrīkst atrasties upē. Šī
iemesla dēļ abos krastos tiks izbūvēti īpašas konstrukcijas krasta
balsti, nodrošinot centrālā laiduma garumu 110 m. Pavisam kopā
tiltu veido 25 laidumi. Ņemot vērā tehniskos parametrus, šī ir ļoti
vērienīga būve Latvijas inženierbūvju kontekstā.
Apvienotais autoceļa un dzelzceļa divlīmeņu tilts pār Daugavu pie
Salaspils – ilustratīvs piemērs dig once principa lietojumam un
pozitīvai divu organizāciju sinerģijai, turklāt ar tiešu valsts iesaisti.
Ļoti savlaikus tika sāktas sarunas ar VSIA Latvijas Valsts ceļi par
tālejošajiem ceļu infrastruktūras attīstības plāniem un veidu, kā
tos sasaistīt kopā ar Rail Baltica redzējumu. Piemēram, posmā, kur
pamattrase šķērso HES kaskādi, LVC nākotnes perspektīvā paredzēja autoceļu tiltu, kas atslogotu smagā transporta kustību pār
HES ūdenskrātuvi. 2020. gadā tika panākta stratēģiska vienošanās
par abu satiksmes koridoru savietojamību, lai arī tas rezultēsies no

visiem aspektiem komplicētākā, bet ilgtermiņa perspektīvā, izdevīgākā būvē, kas iespējo Latvijas transporta politikas attīstības plānus.
Turklāt šis būs tikai ceturtais pasaulē apvienotais dzelzceļa un
auto tilts, kurā tiks saglabāts ātrgaitas dzelzceļa ātrums 249 km/h.
Šis objekts būs ļoti liels izaicinājums ne tikai no inženiertehniskā
viedokļa, bet arī no būvniecības aspekta tieši izmaksu sadalījuma
ziņā. Tomēr tā iesākums ir labās prakses piemērs, kā vairākas lielas
organizācijas, veiksmīgi sadarbojoties, var uzlabot kopējo infrastruktūru.

Ilgtspēja iepirkumos
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Konsolidētais materiālu un atsevišķu elementu iepirkumu plāns ir
viens no spilgtākajiem piemēriem, kā panākt efektīvu resursu plānošanu. Pašreiz pirmie elementu iepirkumi jau ir izsludināti – tādi
kā balasti, sliedes, kabeļkanāli. Vērojot ļoti lielo tirgus interesi gan
no vietējiem, gan ārvalstu piegādātājiem, saprotam, ka ejam pareizā
virzienā. Kā nākamais konsolidētā iepirkuma posms tiek plānoti
standartizētie betona elementi, tilta elementi, trokšņu sienas, nožogojumi.

ĒRIKS DIĻEVS

Rail Baltica
kopuzņēmuma un globālā
projekta koordinatora
RB Rail AS tehniskais
direktors Latvijā
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Apvienotais tilts pār
Daugavu pie Salaspils

VIENS NO
ČETRIEM PASAULĒ
APVIENOTAJIEM
AUTOCEĻA UN
ĀTRGAITAS DZELZCEĻA
TILTIEM TEPAT LATVIJĀ
PAULA JANSONE

Publicitātes foto,
RB Rail AS vizualizācijas
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T

o, ka Rail Baltica projekts visā trases garumā vienkopus
savienos daudzas iespaidīgas un unikālas inženierbūves,
ir vairāk nekā skaidrs, tomēr viena no tām izceļas – mēroga, tehnisko un ekspluatācijas raksturlielumu dēļ. Tas
ir apvienotais (divlīmeņu) autoceļa un dzelzceļa tilts pār
Daugavu, kurš šāds būs tikai ceturtais pasaulē, jo tajā dzelzceļa
ātrums saglabāsies 249 km/h.

Galvenie tilta parametri

Kopējais tilta garums – 1150 m.
Divbrauktuvju autoceļš ar 4 joslām un kopējo platumu 23 m.
Divas 1435 mm ātrgaitas dzelzceļa līnijas.
Tērauda trapecveida kopņu sistēmas tilts ar sešiem laidumiem
– 150 m un diviem laidumiem – 125m.
Apvienotā tilta idejas aizmetņi meklējami vēl 2018. gada beigās, kad Deutsche Bahn eksperti veica izpēti par ekonomiski
izdevīgāko veidu, kā savienot divas infrastruktūras – autoceļu
un dzelzceļa šķērsojumu – šajā trases posmā pār Daugavu pie
Salaspils. Pamattrases pieguļošajā infrastruktūrā ir ietverta izbūve tilta pieejām, tostarp vairāklīmeņu ceļu mezglam
ar valsts galveno autoceļu A6 Rīga−Daugavpils−Krāslava−
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Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un jaunam vairāklīmeņu ceļu mezglam ar valsts reģionālo autoceļu P85 Rīgas
HES−Jaunjelgava. Līdztekus tam VSIA Latvijas Valsts ceļi par
valsts galveno autoceļu A4 un A6 mezglu bija tālejošs plāns
turpināt A4 apvedceļu ar tiltu pār Daugavas ūdenskrātuvi.
Izrietot no tā brīža plāniem, auto un dzelzceļa tilts atrastos
aptuveni 250 m attālumā viens no otra. Tomēr, ņemot vērā,
ka jebkura būvniecība ir iejaukšanās apkārtesošajos biotopos, zivsaimniecībā un apkārtējās vides struktūrā, viena no
fundamentālajām Rail Baltica realizācijas pamatvērtībām ir
dig once jeb roc vienreiz principa veicināšana, kas paredz pēc
iespējas apvienot dažādas funkcionalitātes būvju būvniecību,
tādējādi ilgtermiņā nodrošinot saimnieciski gudrāku pieeju
infrastruktūras attīstībā. Ņemot vērā visus sociālekonomiskos
un gluži vienkārši racionālos apsvērumus, speciālistu verdikts
bija viennozīmīgi par labu tam, lai šīs abas būves savienotu.
Sākoties projektēšanas darbiem, apvienotā tilta variants
tika uzdots kā viens no darba uzdevumiem, kura risinājums
projektētājiem bija jāattīsta. Tika izstrādāta multikritēriju
analīze, kurā iekļauti ļoti dažādi punkti – tos sasummējot, tiek
iegūts objektīvs izvērtējums. Lai gan šajā gadījumā, vērtējot
vienīgi no Rail Baltica perspektīvas, apvienotā tilta variants
neieguva augstāko punktu skaitu, gala risinājuma izvēlē
izšķirošā loma bija Satiksmes ministrijai, kas atbild ne tikai
par Latvijas transporta politikas veidošanu, bet arī pārstāv
Latvijas valsti Rail Baltica projektā.
Prezentējot apvienotā tilta vīziju, kurā tika izklāstīti visi plusi
un mīnusi, SM nostāja bija apvienot abas būves vienā koridorā, jo tas būtu neatsverams ieguvums no sociālekonomiskā
un tautsaimniecības viedokļa, kā arī tas būtu saimnieciski
izdevīgākais risinājums ilgtermiņā. Līdz ar to 2020. gadā no
SM puses tika pieņemts stratēģisks lēmums par atbalstu tilta
būvniecībai, t.sk. pēc konsultācijām ar Eiropas partneriem,
kas uzrauga Rail Baltica ieviešanu. Apņemoties nodrošināt papildu finansējumu un to, ka apvienotā tilta risinājums nerada
negatīvu ietekmi uz Rail Baltica globālā projekta laika grafiku,
2021. gada 10. augustā šis lēmums guva atbalstu arī valdībā.
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits Ministru kabineta sēdē
sacīja: − Apvienotā tilta būvniecība kā optimāls risinājums
Rīgas apvedceļa divu Daugavas pušu savienošanai ir iekļauts
Latvijas valsts autoceļu ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz
2040. gadam. Divlīmeņu šķērsojums pāri Daugavai, kas
paredzēts gan Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa līnijai, gan Rīgas
apvedceļam ar četru joslu ātrgaitas autoceļu, būtiski samazinās izmaksas nepieciešamās infrastruktūras izbūvei.
Pēc sākotnējiem aprēķiniem, ja tiktu būvēti divi atsevišķi
tilti, to aptuvenās kopējās izmaksas 2020. gada cenās būtu
240 milj. eiro, no kā aptuvenās dzelzceļa tilta izmaksas būtu
110 milj. eiro, autoceļa tilta izmaksas 130 milj. eiro. Veicot
apvienotā tilta būvniecību, indikatīvās izmaksas ir aptuveni
199 milj. eiro, no kā aptuvenās autoceļu daļas izmaksas būtu
89 milj. eiro.

50 APSKATS. ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2021 / #3

Uz 2021. gada oktobri pabeigta tilta konceptuālā risinājumu
fāze – sagatavošanās darbi, lai iesoļotu būvprojekta pamatrisinājumu fāzē. Tilta kopējais tilta garums ir 1150 m, kas to
padara par otro garāko tiltu Latvijas teritorijā uzreiz aiz Gaujas
tilta, kas ir 1,4 km garš. Tilta augstākajā līmenī ir paredzētas
4 braukšanas joslas ar projektējamo ātrumu intervālā no 120
līdz 90 km/h. Protams, jo lielāks ir ātrums, jo būve ir dārgāka, tomēr, lai provizoriski samazinātu izmaksas, saglabājot
ātrumu vismaz 100 km/h, tiek aplūkoti dažādas alternatīvas.
Bet jāņem vērā, ka arī citās Eiropas valstīs uz tiltiem bieži ir
vērojams ātruma samazinājums, kas izskaidrojams ar elementāru drošības aspektu. Lai nodrošinātu kuģošanas gabarītus
apkalpojošam transportlīdzeklim, tilta laiduma augstums tiks
nodrošināts 12 m. Tomēr tas, kas ir unikāls un grandiozs šajā
būvē, ir tās lielie pamati – tos veido 9−12 urbto pāļu vienību
režģogs ar pāļu diametru 2 m. Pat Baltijas mērogā skatoties,
patlaban būvuzņēmējam nav tādas kapacitātes, ne arī urbto
pāļu mašīnas, kas varētu nodrošināt pāļus šādā lielumā. Lai arī
vēl nav saņemti gultnes ģeotehniskās izpētes darbu rezultāti, vēsturiskie dati rāda, ka nesošais dolomīta slānis sākas
aptuveni 30 m dziļumā, līdz ar to pāļu garums būs diezgan
ievērojams. Jāpiebilst, ka ģeotehniskajiem izpētes darbiem tika
piesaistīti arī Latvijas bruņoto spēku jūras spēki, lai veiktu skenēšanas darbus un apzinātu visus ar drošību saistītos riskus,
pēc tam turpinot ģeodēzisko izpēti.
Labajā krastā esošajam A4 un A6 trompetveida vairāklīmeņu
mezglam tika izstrādāti vairāki varianti, tomēr kā labākais,
kurā to pārprojektēt, tika izvēlēts pilnās āboliņlapas konfigurācijas mezgls. Otrajā krastā, kur ir krustojums ar P85 autoceļu,
mezgla variants ir vienkāršāks. Tas izskaidrojams ar to, ka
salīdzinoši zemākas satiksmes intensitātes dēļ tajā pilnībā pietiek ar parasto rotācijas apļa krustojumu, jo pilnais āboliņlapas
mezgls nav ekonomiski pamatots. Nākotnes perspektīvā ir
plāns šo nākotnes A4 koridoru turpināt arī virzienā uz Bausku,
apvienojot ar vienu no prioritārajiem LVC posmiem – Bauskas
apvedceļu.
Pašreiz tiek plānots, ka būvprojekts jāpabeidz līdz 2023. gada
beigām, ļaujot sākt būvdarbus. Tomēr, vai tas tā būs, atkarīgs
no tā, vai šis posms tiks iekļauts Rail Baltica pamattrases būvniecības secības prioritārajā posmā. Kā pirmais pamattrases
posms Latvijā, kurā plānots sākt būvniecības darbus, ir Lidosta
Rīga–Lietuvas robeža jeb Dienvidu posms. Ņemot vērā, ka
autoceļš atrodas LVC pārziņā, bet dzelzceļš – Rail Baltica, tad,
lai šādu būvi ieviestu, nepietiek tikai ar tehniskajiem noteikumiem, jāveido ilgtermiņa sadarbības stratēģija, kā arī no Rail
Baltica projektu izmaksu attiecināmības viedokļa jāveic rūpīga
analīze par izmaksu sadalījumu.
Šobrīd visa smagā transportlīdzekļu satiksme tiek novirzīta
pa HES pārvadu, bet tas no satiksmes drošības viedokļa nav
pareizi, tāpēc apvienotais tilts pār Daugavu būs ne tikai vērienīga un grandioza būve, bet arī būtisks ieguldījums kopējā
satiksmes drošības līmeņa paaugstināšanā.

www.emimar.lv
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VĒRTĪGĀKĀS
LATVIJAS ĒKAS 2021
NOSKAIDROTAS
ILGTSPĒJAI VELTĪTAIS
KONKURSS KĻŪST
STARPTAUTISKS
www.buvniekupadome.lv/konkurss/vertigakaslatvijas-ekas-2021-noskaidrotas/
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K

onkursa Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā 2021
rezultāti tika noskaidroti 2021. gada 2. septembrī
svinīgā ceremonijā Ogres jaunajā bibliotēkā. Vieta
netika izraudzīta nejauši, jaunā bibliotēka ir kā
gaismas pils Ogrē, tapusi pēc PBR arhitektu Rūda
Rubeņa un Valda Onkeļa projekta. Inovāciju un koka lietojuma ziņā ēkai Latvijā ir pavisam nedaudz līdzinieku. Tik
pārdomātos apstākļos cilvēki tiecas lasīt..

Latvija pagaidām ir vienīgā Baltijas valsts, kur tiek organizēts ilgtspējīgai būvniecībai, arhitektūrai un dizainam veltīts konkurss, turklāt tas norisinās jau 9. gadu pēc kārtas.
Arī šogad tika pieteikti nozīmīgi objekti, projekti un dizaina
idejas, kuras vērtē starptautiska žūrija. Nākamo gadu
konkurss tiek paplašināts, un tajā tiks aicināti piedalīties
Lietuvas un Igaunijas vērtīgākie objekti, tā popularizējot
ilgtspējas ideju iemiesošanu objektos un dizainā Baltijas
kontekstā.
Konkursa mērķis ir popularizēt esošus un nākotnes
objektus un idejas, kuru sākotnējā VĒRTĪBA ilgtermiņā nemazinās, kuru funkcionalitāte un struktūra ir vērsta uz nevainojamu kalpošanu sabiedrības labā desmitiem gadu vai
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arī ir veikta pārdomāta esošu objektu atjaunošana. Tāpat
vērtīgas ir privātmājas, kuru projektu konceptā iestrādāti ne vien ilgtspējīgi materiāli, bet arī rūpīgi izkalkulēti
kvalitatīvi risinājumi ēkas uzturēšanai, pietuvinot tos pēc
iespējas zemām izmaksām ekspluatācijas laikā. Ilgtspējības
principu ievērošana rada nozīmīgu ekonomisko izdevīgumu, ko atzinušas valsts institūcijas un vērienīgu objektu
pasūtītāji visā pasaulē.

Konkursa patrons, BVKB:
− Būvniecības valsts kontroles birojam jau vairākus gadus
ir bijis gods piedalīties konkursa žūrijā. Līdz konkursa
finālam nonāk tikai objekti, ar ko ir pamats lepoties – ne
tikai kvalitatīvi, bet arī tādi, kuros izmantoti ilgtspējīgi
risinājumi, atjaunojamie resursi un vietējai dabai raksturīgi
materiāli. Prieks, ka objektu starpā tika vērtētas gan privātā, gan publiskā sektora ēkas ar visdažādāko izmantošanas
mērķi – skolas, dzīvojamais fonds, tirdzniecības centri un
daudz kas cits, izteiktu pieteikumu skaita līderi kādā grupā
neizceļot. Tas apliecina, ka ilgtspējīgi risinājumi ir būtiski
un ienāk mūsu ikdienā no visdažādākajām pusēm, tātad –
uz palikšanu.

GODALGOTIE OBJEKTI UN STUDENTU IDEJAS
NOMINĀCIJA ILGTSPĒJĪGĀKĀ ĒKA 2021 LATVIJĀ

Nominācijā tiek pieņemti pieteikumi par būvēm, kas jau kādu laiku
nokalpojušas un praksē apliecinājušas ilgtspējas pazīmes.

1. vieta
Tirdzniecības centra ORIGO un biznesa centra ORIGO ONE jaunbūve, Satekles iela 2B, Rīga. Pasūtītājs LINSTOW BALTIC grupas
uzņēmums ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA, projekts PS ARCADE, būvnieks
SKONTO BŪVE, labiekārtojums Alps. Jau projektēšanas stadijā būvprojekts ieguva pasaulē vadošās ēku ilgtspējas novērtēšanas metodes
BREEAM sertifikātus ar novērtējumu teicami, un šā gada pavasarī gan
t/c Origo jaunbūve, gan biznesa centrs Origo One saņēma noslēdzošos sertifikātus par izbūvēto objektu. Abos gadījumos novērtējums
sasniedza līmeni teicami, biroju kompleksa gadījumā pietuvojoties
līmenim izcili. Tas ir augstākais līdz šim piešķirtais ilgtspējīguma
vērtējums starp visiem tirdzniecības centriem Baltijas valstīs un starp
visiem biznesa centriem Latvijā.
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SIA Linstow Baltic projektu direktors Andis Kublačovs: − Ilgtspēja ir
Linstow Baltic jaunās biznesa stratēģijas pamats. T/c Origo jaunbūve, biznesa centrs Origo One un šī atzinība ir lielisks apliecinājums
tam, ka kopā ar komandu spējam būt paraugs visai nozarei, turklāt
Origo un Origo One ir saņēmuši pasaulē vadošās ēku ilgtspējas
novērtēšanas metodes BREEAM sertifikātu augstāko vērtējumu starp
visiem tirdzniecības centriem Baltijas valstīs un starp visiem biznesa
centriem Latvijā.

2. vieta
Ādažu pamatskolas pirmā un otrā kārta. Pasūtītājs Ādažu pašvaldība, projekts NAMS, būvnieks MONUM, būvuzraudzība Būvuzraugi LV.
Pamatskola ir viena no modernākajām skolu ēkām Latvijā, kurā ievērtētas universālas un ilgtspējīgas pozīcijas, ekonomiska ekspluatācija,
racionāla loģistika, moderna ēdināšanas sistēma. Skolas arhitektūras
pamatā ir moduļi, kurus atkarībā no skolēnu skaita palielināšanās
iespējams paplašināt, piebūvējot vairākās kārtās papildu platības.
Ekspluatācijā nodota 2019. gadā.
3. vieta
Starptautiskā koledža ar dienesta viesnīcu, Jaunā iela 10, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads. Pasūtītājs LMH, projekts 8AM,
būvnieks MERKS. Ekspluatācijā nodota 2020. gadā. Akcents uz koku
kā ilgtspējīgu un atjaunojamu resursu. Nesošā konstrukcija – būves
lielākajā daļā tika izmantoti CLT krusteniski līmēti koka paneļi gan
sienām, gan pārsegumiem un GLULAM līmētās koka kolonnas un
sijas.
Atzinība
Prokuratūras ēka, Aspazijas bulvāris 7, Rīga. Pasūtītājs VNĪ,
projekts Aldis Polis, būvnieks ABORA. Rūpīgi atjaunotā un pārbūvētā
ēka ir atguvusi savu raksturu, kas tapis saskaņā ar izcilā arhitekta

Šmēlinga projektu. Objektā sekmīgi apliecinājies, ka profesionāla
BIM izmantošana ir lietderīga arī pārbūves restaurācijas darbos.

Inta Plūmiņa, VNĪ Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas
vadītāja:
− Lai arī vēsturiski ilgtspējības risinājumos privātais sektors
izrādījies ātrāks, elastīgāks un tāpēc nereti soli priekšā, publiskā
sektora ēku attīstībā aizvien noteiktāk sevi piesaka ilgtspējīga pieeja un jauni risinājumi. Saņemtā atzinība par VNĪ ieguldījumu ēku
ilgtspējīgā attīstībā līdzās šā gada Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta Ilgtspējas indekss vērtējumā saņemtajai augstajai
platīna godalgai iedvesmo uzņēmuma komandu ceļā uz izcilību.
Atjaunotā Kocēnu muiža, kur pašlaik atrodas pamatskola.
Pasūtītājs Kocēnu pašvaldība, projekts ARCHE. Atjaunošana
notikusi pirms gandrīz 10 gadiem, bet vizuālā estētika un funkcionalitāte saglabājusi sākotnējo spožumu. Fasādes atjaunošanā
izmantots CAPAROL produkts Sylitol Finish, kas apliecinājis, ka
noturību nav ietekmējis ne laiks, ne laika apstākļi.

NOMINĀCIJA ILGTSPĒJĪGĀKAIS PROJEKTS LATVIJĀ 2021
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Nominācijā tiek pieņemti pieteikumi par būvēm, kurām ir gatavs
tehniskais projekts vai arī tās nesen nodotas ekspluatācijā un
projektā ietvertas ilgtspējas pazīmes. Pēc gada šīs pašas būves var
startēt nominācijā Ilgtspējīgākā ēka, tādējādi piedaloties konkursā
divas reizes un ļaujot izsekot, kā projekts atbilst praksei.
1. vieta
Zemgales reģiona klientu centrs Latvijas Valsts mežiem.
Pasūtītājs LVM, projekts 5. iela, būvniecība Selva būve. Būvniecībā
izmantotas inovatīvas metodes, process organizēts saskaņā
ar BIM, un kā būvmateriāls izmantots koks. Augstas kvalitātes
objekts ar pārdomātiem arhitektūras risinājumiem, kas ēkas ekspluatācijā nodrošinās efektīvu un ekonomisku resursu patēriņu.

2. vieta
Salaspils 7. pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve, Rubeņu
iela 2A, Salaspils. Pasūtītājs Salaspils dome, projekts MADE
arhitekti, būvnieks MERKS. Būvprojektā paredzēts izveidot pirmsskolas izglītības iestādi, kas nodrošina mūsdienu dzīvesveidam
atbilstošu funkcionalitāti un rada iedvesmojošu vidi nākamajām
paaudzēm.

3. vieta
Dailes teātra labiekārtojums. Pasūtītājs VNĪ. Projekts MADE
arhitekti. Pie Dailes teātra ieejas tiks izveidota urbāna pulcēšanās
vieta, atpūtas laukums, Šarlotes ielas pusē tiks apzaļumotas un
ierīkotas platformas (koku apdobes un vienlaikus vieta sēdēšanai),
galerijā zem vestibila tiks aktivizēta gājēju kustība, tāpat laukumā
tiks veidots dalīts vienlīmeņa segums ar telpu gājējiem, riteņbraucējiem un autotransportam.

Atzinība
Saules paneļu stacijai Amatciems par atjaunojamo resursu
izmantošanu enerģijas ražošanā. Pasūtītājs Jaunmāras, projekta
izstrāde un projekta vadība AJ Power, būvnieks Cactus (AJ Power
grupas uzņēmums).

NOMINĀCIJA ILGTSPĒJĪGĀKAIS LABIEKĀRTOJUMS 2021
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1. vieta
Ogres pilsētas centrālais skvērs, Ogre, Brīvības ielas un Bērzu
alejas krustojums. Pasūtītājs Ogres pašvaldība, projekts Ainavu
projektēšanas darbnīca ALPS, būvnieki TILTS, MT Sēta un Ceļinieks
01. Skvēra pārbūves darbu rezultātā izveidota labiekārtota teritorija
Ogres pilsētas vēsturiskās apbūves rajonā – izbūvēta multifunkcionāla skatuve, digitālo strūklaku ansamblis, izveidots mūsdienīgs
labiekārtojums ar zaļajiem lietusūdens novadīšanas risinājumiem,
veikta skvēra apgaismojuma sistēmas pārbūve, bruģa seguma pārbūve, izbūvēti soli, velostatīvi, atkritumu urnas, šūpoles, informācijas stends ar skārienjutīgu ekrānu, izbūvēta sabiedriskā tualete.
Papildus projektā paredzētajiem darbiem skvērā ir uzstādīts
mūsdienīgs dzeramā ūdens brīvkrāns. Un laukums tiek izmantots
visos gadalaikos.
2. vieta
Ādažu pamatskolas labiekārtojums. Pasūtītājs Ādažu pašvaldība,
projekts NAMS, būvnieks MONUM, būvuzraudzība Būvuzraugi LV.
Sākumskolas ēkas apjomi un pieguļošā teritorija veidota tā, ka iegūts vesels izglītības kvartāls, kurā mazais skolēns var justies droši,
ir gaidīts un var baudīt bērnības priekus. Skolai pieguļošās teritorijas labiekārtojums veidots tā, lai bērnam būtu viegli orientēties,
būtu iespēja gan aktīvi atpūsties (liels skolas priekšlaukums), gan
pasēdēt uz soliņiem, kas vienlaikus ir arī paaugstināto stādījumu
dobju apmales. Gan sporta stundās, gan brīvajā laikā ir iespējams
izmantot sporta zālei pieguļošo āra sporta laukumu. Saimniecības
piegādes, t.sk. ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana, iespējamas
no otras puses.

NOMINĀCIJA ILGTSPĒJĪGĀKĀ STUDENTU IDEJA 2021
1. vieta
Guntars Gailītis, Supotāju nams, Rīgas celtniecības koledža.
2. vieta
Dana Ģrebņova, interjera dizaina projekts Sapņu viesnīcai
Daugavpils cietoksnī, Daugavpils Saules skola.
3. vieta
Anastasija Isajeva, interjera dizaina projekts Kazarma īslaicīgam pasākumam, Daugavpils Saules skola.
Konkursa žūrija: ilgtspējīgas būvniecības eksperts Hadley Barret
ar starptautiskas darbības pieredzi, Rimants Giedraitis, Giedraitis &
architektai vadītājs, daudzu starptautiski godalgotu projektu autors,
Igors Golubevs, Schneider Electric vadītājs, publiciste Agrita Lūse,
arhitekts Uldis Balodis, arhitekte Līga Rutka, sertificēta BREEAM
vērtētāja, Sandris Celmiņš, BVKB Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs, Edgars Krasņikovs, būvuzraugs, BREEAM sertificēts vērtētājs,
Gintars Dardets, BREEAM sertificēto ēku būvnieks.
Konkursu Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2020
organizē biedrība Building Design and Construction Council,
patroni Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.
Atbalstītāji: Schneider Electric, LuxControl, Firma L4, Rheinzink.
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Plašāka informācija: Gunita Jansone, BDCC vadītāja, 29407147,
gunita.jansone@inbox.lv, Agrita Lūse, BDCC valdes locekle, agrita.
luse@gmail.com, 28373794.
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1. vieta nominācijā Ilgtspējīgākā ēka 2021 Latvijā
Tirdzniecības centra Origo un biznesa centra
Origo One jaunbūve Satekles ielā 2B, Rīgā.
Pasūtītājs - LINSTOW BALTIC grupas uzņēmums
ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA, projekts PS ARCADE,
būvnieks SKONTO BŪVE, labiekārtojums Alps.

2. vieta nominācijā Ilgtspējīgākā ēka 2021 Latvijā
Ādažu pamatskolas pirmā un otrā kārta. Pasūtītājs
Ādažu pašvaldība, projekts NAMS, būvnieks MONUM,
būvuzraudzība Būvuzraugi LV.
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3. vieta nominācijā Ilgtspējīgākā ēka 2021 Latvijā
Starptautiskā koledža ar dienesta viesnīcu, Jaunā iela 10,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. Pasūtītājs LMH,
projekts 8AM, būvnieks MERKS.

Atzinība nominācijā Ilgtspējīgākā ēka 2021 Latvijā
Prokuratūras ēka, Aspazijas bulvāris 7, Rīga.
Pasūtītājs VNĪ, projekts Aldis Polis, būvnieks ABORA.
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Atzinība nominācijā
Ilgtspējīgākā ēka
2021 Latvijā
Atjaunotā Kocēnu
muiža. Pasūtītājs
Kocēnu pašvaldība,
projekts ARCHE.
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1. vieta nominācijā Ilgtspējīgākais projekts Latvijā 2021
Zemgales reģiona klientu centrs Latvijas Valsts mežiem.
Pasūtītājs LVM, projekts 5.iela, būvniecība Selva būve.

2. vieta nominācijā
Ilgtspējīgākais projekts
Latvijā 2021
Salaspils 7. pirmsskolas
izglītības iestādes jaunbūve
Rubeņu ielā 2A, Salaspilī.
Pasūtītājs Salaspils dome,
projekts MADE arhitekti,
būvnieks MERKS.
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3. vieta nominācijā
Ilgtspējīgākais projekts
Latvijā 2021
Dailes teātra
labiekārtojums.
Pasūtītājs VNĪ. Projekts
MADE arhitekti.

1. vieta nominācijā Ilgtspējīgākā
studentu ideja 2021
Guntars Gailītis, Supotāju nams,
Rīgas celtniecības koledža.
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2. vieta nominācijā Ilgtspējīgākā studentu ideja 2021
Dana Ģrebņova, interjera dizaina projekts Sapņu
viesnīcai Daugavpils cietoksnī, Daugavpils Saules skola.
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1. vieta nominācijā Ilgtspējīgākais labiekārtojums 2021
Ogres pilsētas centrālais skvērs, Ogre, Brīvības ielas – Bērzu
alejas krustojums. Pasūtītājs Ogres pašvaldība, projekts
Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS, būvnieki TILTS, MT Sēta
un Ceļinieks 01.

83 APSKATS. ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2021 / #3

84 APSKATS. ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2021 / #3

Atzinība nominācijā Ilgtspējīgākais projekts Latvijā 2021
Saules paneļu stacijai Amatciems. Pasūtītājs Jaunmāras,
projekta izstrāde un projekta vadība AJ Power, būvnieks
Cactus (AJ Power grupas uzņēmums).

3. vieta nominācijā
Ilgtspējīgākā studentu
ideja 2021
Anastasija Isajeva,
interjera dizaina projekts
Kazarma īslaicīgam
pasākumam, Daugavpils
Saules skola.

2. vieta nominācijā Ilgtspējīgākais labiekārtojums 2021
Ādažu pamatskolas labiekārtojums. Pasūtītājs
Ādažu pašvaldība, projekts NAMS, būvnieks MONUM,
būvuzraudzība Būvuzraugi LV.
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LIEPĀJAS BIROJS
AR MANTOJUMA
ŠARMU
INĀRA GAUJA, Mg. art,
AGRITA LŪSE, Mg. art
Foto Edgars Pohevičs

Ēkas renovācija Liepājā,
Jūras ielā 26. Telpu kopējā
platība 499 m2. Pasūtītājs
un būvniecība Uldis Osvalds,
SIA Smaile L. Arhitekts Artis
Roķis, SIA RR Architects.
Iekštelpu apdares un
gaismu dizains Zigrīda Atāle.
Flīzes H&L studija. Gaismekļi
Līvas Gaisma. Santehnika
EVA-SAT.

Iekštelpu vizuālais
risinājums sakņots būves
industriālajā specifikā,
pakārtots pašas ēkas
estētikai.

K

omandas savstarpēja sadarbība ir biroju iekštelpu arhitektūras un dizaina jaunā tendence un skata punkts pasaulē.
Līdzās iekštelpu ainaviskumam – prom no vienmuļības telpu dzīvīguma un atšķirīguma virzienā, tā, lai telpa uzlādē.
Abi šie aspekti veiksmīgi realizēti Liepājā biroja vajadzībām
rekonstruētā industriālā mantojuma ēkā Jūras ielā 26.
Būve izvietojusies vietā ar aktīvu attīstību – kanālmalas rajonā,
netālu no Liepājas ostas promenādes un koncertzāles Lielais
Dzintars. Cara laika divstāvu ēkas vēsture rodama jau kopš 1910.
gada. Gadu gaitā tajā rīkoti gan galdniecības konkursi, gan ražotas
padomju bērnu sandales, gan zīdaiņu ratiņi, visbeidzot cauri juku
laikiem ēka nonākusi vizuāli un tehniski sliktā stāvoklī, līdz to
pārņēma uzņēmums Smaile L ar tā vadītāju Uldi Osvaldu.
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Vēsturisko vērtību izcelšana

Uldis Osvalds:
− Lielā daļā objektu esam orientējušies uz vēsturiskā mantojuma
saglabāšanu ēku fasādēs un iekštelpās, tādējādi darot svētīgu
darbu pilsētvides uzlabošanā un kultūrvēstures mantojuma
tālākā eksistencē. Mums interesē vietas un ielas ar stāstiem vai
mazpilsētām raksturīgo šarmu, un tas bija kā kritērijs, lai izvēlētos atjaunot namu Jūras ielā 26, rezultātā veidojot arī pievienoto
vērtību. Tā kā esam privāts attīstītājs, mums nav jāsteidzas, varam
ieplānot darbu veikšanai optimālo laiku, kas nepieciešams kvalitatīvai izpildei un vēsturisko vērtību apzināšanai un izcelšanai.
Jūras iela Liepājā ir bijusi tāda kā vietējo zvejnieku promenāde, te vēl sajūtama zvejas un laimīga loma aura. Ja ieliņu
papētītu vēl smalkāk, atklātos ne viens vien dzimtas stāsts.
Atjaunošanas būvniecības darbus veicām pārdomāti, veltot
uzmanību katram sīkumam, pareizāk sakot, attieksmes ziņā
šajā objektā sīkumu nebija. Ļoti domājām, lai cilvēki namā
justos komfortabli, jo darbā tiek pavadīta liela dzīves daļa. Nevar
ignorēt sajūtas – tās bieži pasaka priekšā pareizo risinājumu.
Vēlētos atzīmēt vieglo sadarbību ar arhitektu Arti Roķi atjaunošanas un jaunās piebūves izveides gaitā, arhitekta spēju saredzēt
reālas lietas, rezultātu padarot gaumīgu. Mēs nebūvējam tikai
savus objektus, bet izpildām arī citu pasūtītāju projektus, ceļot
skolas, sporta laukumus, pievadceļus utt. Sadarbība ar pasūtītājiem vienmēr ir bijusi patīkama.
Artis Roķis:
− Ar pasūtītāju Uldi Osvaldu strādāt vienmēr ir ļoti interesanti, jo
pasūtītājam ir sava vīzija, kas pamatota loģiskos kritērijos. Mēs
no savas puses šo vīziju savukārt pilnveidojam un radām gatavu
projektu. Ēkas atjaunošanā un jaunbūvē Jūras ielā 26 ideja nāca
viegli, to apstrādājām un transformējām projektā, apstiprinājām
būvvaldē. Process bija raits pat tajos brīžos, kad sapratām, ka
jāmaina telpu funkcija. Un man, protams, ir daudz vieglāk strādāt
ar šādiem objektiem, jo pats esmu dzimis un audzis Kuldīgā, kurai
raksturīga augsta pietāte pret jebkuru vēsturiskā mantojuma
sastāvdaļu. Mazpilsētu šarms jāmāk izmantot un pasniegt.

Komandas veikums
Gan ar mākslinieci Zigrīdu Atāli, gan arhitektu Arti Roķi būvniekam
uzticama sadarbība nostabilizējusies arī citos objektos, un šīs ēkas
pārtapšanas veiksmīga iznākuma pamatā ir savstarpēja uzticēšanās ieteiktajiem risinājumiem un azarts tos realizēt – to kā vērtību
uzsver māksliniece. Kaut arī attālinātā darba specifikā nav bijušas
arhitekta un dizaineres tiešas tikšanās un sarunas, pasūtītājs un
būvnieks vienā personā ir bijis tas kodols, kas teicami novedis līdz
rezultātam šo koprades produktu, kur vienotā veselumā saplūdušas
robežas un bijis katra atsevišķa indivīda intelekta pienesums.
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Detaļas un risinājumi

Senās ēkas fasādes rūpīgi restaurētas gandrīz melnbalti grafiskā
risinājumā, tās būvapjoms papildināts ar kontrastējošu, lakoniski
izteiksmīgu, lielos stiklojumos un tumšā skārdā risinātu piebūvi
agrākās mazēkas vietā, un atjaunots vecais skurstenis. Vēsturiskās
ēkas plānojums saglabāts bez kardinālām izmaiņām.
Kompleksā ir četras ieejas durvis, galvenās – stiklotā ailā vecā korpusa Jūras ielas fasādes centrā. Pirmā stāva telpu iekšdurvju ailes ar
minimālu iejaukšanos sakārtotas uz vienotas ass skaistā amfilādē,
kas ved uz otro stāvu. Ēkā saglabātas divas kāpņu telpas – centrālajām trepēm pakāpieni apšūti ar tumšām lielformāta flīzēm,
un kāpņu laukums izcelts ar rūsas krāsas akcentsienu savukārt
otras sakārtotas absolūti vēsturiskā industriālā izskatā ar gropētiem, Liepājas vēsturiskajām ēkām tipiskiem betona pakāpieniem. Iekštelpu vizuālais risinājums sakņots būves industriālajā
specifikā, pakārtots pašas ēkas estētikai, skaidro Zigrīda Atāle.
Noņemot liekos uzslāņojumus, pamazām atklājies iekštelpu šarms,
raksturs, būtība. Atsegtas griestu metāla konstrukcijas un eksponēts
dēļu veidņu betons. Atsegts, sakopts un pāršuvots senais ķieģeļu
mūris. Lielajā telpā līdzās galvenajai ieejai virs sienas reljefā saglabātiem un nofiksētiem apdares kultūrslāņiem organiski ierakstās
niansēts, krāsās un faktūrās daudzveidīgs Zigrīdas Atāles sienas
apgleznojums, paceļot telpas emocionālo iespaidu kvalitatīvi jaunā
pakāpē. Māksliniece īpaši uzteic celtnieku ieinteresētību netipiskos
darba uzdevumos, vēlmi rast labākos, nevis ātrākos risinājumus.
Metāla materialitātes klātbūtne telpā kā jaunpienesums turpināta
logu ailās, apšujot tās ar metāla loksnes rāmi visā ailas platumā.
Logu rūšu dalījums saglabāts vēsturiskais; visas koka iekšdurvis
ar sīkrūšu virslogiem augstajās ailās arī reproducētas vēsturiskajā
veidolā. Grīdām visā ēkā ir trīs veidu segumi – tumšas lielformāta
flīzes viscaur pirmajā stāvā otrajā stāvā mīkstais segums. Savukārt
tualetēs ir rakstainas flīzes kā atsauce uz Paula Maksa Berči laika
Liepājas vēsturiskajām ēkām. Vēl viena aizlaiku godības reprīze –
efektīgas antikvāras lustras, tāda kā vēsturiskas labklājības nianse
telpu un to iemītnieku pašsajūtai.
Kopumā visas telpas uzrunā ar personisku, personificētu
attieksmi, atvēlot pietiekami daudz brīvas telpas lietotāju
pašizpausmei kā fiziski, tā mentāli, un šo brīvās, nepārsātinātās
telpas nepieciešamību dizainere izceļ īpaši.

Piebūves telpās dzīvīgu
krāsainību ienes lielie logi un
gaismas spēle neitrālo toņu
apdares virsmās.
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Piebūves telpās
dzīvīgu krāsainību
ienes lielie logi un
gaismas spēle neitrālo
toņu apdares virsmās.
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Ieejas durvis sakārtotas
absolūti vēsturiskā
industriālā izskatā ar
gropētiem, Liepājas
vēsturiskajām ēkām
tipiskiem betona
pakāpieniem.
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Pirmā stāva telpu
iekšdurvju ailes
ar minimālu
iejaukšanos
sakārtotas uz
vienotas ass
skaistā amfilādē,
kas ved uz otro
stāvu.
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Pirmā stāva telpa
ar stila kontrastu –
zaļas sienas.
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Piebūves otrajam stāvam
šarmu piešķir birstēto
balināto dēļu griestu
apšuvums, papildināts ar
ažūriem gaismekļiem brīvā
ritmā, savukārt krāsainības
kontrasti atdzīvojas
iekštelpas un ainavas
prasmīgi organizētā
saspēlē.
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Atjaunots
vecais
skurstenis.
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Ēkā saglabātas divas kāpņu
telpas – centrālajām trepēm
pakāpieni apšūti ar tumšām
lielformāta flīzēm, un
kāpņu laukums izcelts ar
rūsas krāsas akcentiem.

www.jung.de/lv/
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ŠO UN CITUS ĒRTĀKOS
DĪVĀNUS UN SOFAS
ATRADĪSIET MĒBEĻU
SALONĀ LETT
KATLAKALNA IELĀ 6D,
RĪGĀ, DECCO CENTRĀ

SAMTS UN ZĪDS, ĒRTI DĪVĀNI VAI SOFAS,
ZELTA KRĀSAS DEKORI –— ĪSTIE SABIEDROTIE,
STARP KURIEM RUDENS VAKAROS ATVĒRT
GRĀMATU UN ATSVAIDZINĀT ATMIŅĀ,
PIEMĒRAM, SIGISMUNDA VIDBERGA EROTISKĀS
ELĒĢIJAS. BET KĀDAM VARBŪT LABĀKĀ VIETA
INŽENIERA DOMAS LIDOJUMAM VAI BIZNESA
IDEJAS DZIMŠANAI...

Stils Gunita Jansone, foto
Aleksandrs Kendenkovs
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LABS
DIZAINS IR
PRAKSE UN
PSIHOLOĢIJA
AGRITA LŪSE

Foto no BDDC
un Andas Ozoliņas
personīgā arhīva
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Restorāns Vairāk saules,
interjers Anda Ozoliņa,
mīkstās mēbeles salons
Lett
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Privātmājas
interjers Anda
Ozoliņa, dīvāns
salons Lett.
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Restorāns Kest,
interjers Anda
Ozoliņa, mīkstās
mēbels salons Lett.

ANDA OZOLIŅA

Arhitekte, dizainere, daudzu
sabiedrisku objektu – Kest, Vairāk
saules utt. – un privātu interjeru un
ēku arhitektūras autore. Dizaina
jomā darbojas vairāk nekā 20 gadu.
Andas pasūtītāji nereti kļūst par
draugiem, jo komunikācijas līmenis
ātri vien top privāts. Lai pasūtītājam
izstrādātu dizainu, kas tam patīk un
ir ērts, jāiepazīst cilvēka paradumi,
un tad jau nav tālu no ļoti draudzīgas
komunikācijas un sarunām par
dzīvi pie vīna glāzes vai kopīgiem
ceļojumiem. www.andaozolina.com

MIHAILS ŠLUJEVS

Lett mēbeļu salona un ražotnes
Sencis vadītājs, mēbeļu izgatavošanas
jomā darbojas vairāk nekā 30 gadu,
veidojot kolekcijas saskaņā ar Latvijas
dizaineru pasūtījumu un intensīvi un
ar panākumiem strādājot eksporta
jomā, sākot no demokrātisko kolekciju
pasūtījumiem līdz pat ekskluzīviem,
piemēram, pilnībā aprīkojot aptuveni
1500 kajītes apmēram 20 kruīzu kuģos
ar mīkstajām mēbelēm, kas tapušas
Latgalē izvietotajā ražotnē Sencis.
www.lett.lv

D

izains ir mūsu ikdienai piemītošā un neatņemamā kvalitāte,
tiesa gan – katram latiņa ir atšķirīga. Bet dizains bija,
ir un būs. Mūsu gadsimtu lielā mērā vēlētos dēvēt par
pļāpu gadsimtu ar neirozēs balstītiem viedokļiem lielai
sabiedrības daļai, kura ir attālināta no prakses un realitātes.
Un te jāpiebilst, ka dizains ir viena praktiska un skaista lieta,
kas caur un cauri balstās prasmēs, meistarīgumā, noteiktā
pasaules uzskatā un kalpo kā indivīda domāšanas vēstnesis.
Saruna ar dizaineri, arhitekti Andu Ozoliņu un Lett mēbeļu
salona un ražotnes Sencis vadītāju Mihailu Šlujevu izvērtās
ļoti interesanta, un ir prieks dalīties ar gūtajām atziņām. Par
dizaina teoriju ir sarakstītas grāmatu grāmatas… Bet ko gan tas
dod, ja visām sausais atlikums ir iekļaujams vienā atziņā – dizainam
jābūt pievilcīgam, lietotājam ērtam, ilgtspējīgam un kvalitatīvam. Šo
pat bērniem ir viegli iegaumēt, bet dizaina teorijā nekur un nekad
netiek atklāts, kā sasniegt šo mērķi.
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Tikšanās uz palikšanu

Meistaru, kas būtu gatavi izpildīt dizaineru pasūtījumus,
Latvijā ir gana daudz, bet to, kuri spēj sasniegt noteiktu kvalitātes latiņu un ir pietiekami radoši, var saskaitīt uz vienas rokas
pirkstiem. Taču pasūtījumu netrūkst ne vieniem, ne otriem, jo arī
klienti ir dažādi savās vēlmēs. Mūsu fokuss šajā reizē ir augstā latiņa
– prasīgi klienti, kuri spēj novērtēt izcilības, un dizaineri un meistari,
kuri arīdzan nestrādās pilnīgi ar visiem klientiem, bet izvēlas tos. Un
tas ir ārkārtīgi pareizi, jo jāstrādā tikai ar tiem klientiem, kas uzticas
radošajai vīzijai un pēc paveiktā darba būs apmierināti. Anda un
Mihails satikās pirms aptuveni 7 gadiem, un jau pirmais darbs
un pasūtījuma izpilde bija tik produktīvi un kvalitatīvi, ka veiksmīgā un ciešā sadarbība turpinās joprojām. Mihaila uzņēmuma
meistaru specialitāte ir mīkstās mēbeles, īpaši dažādu dīvānu izgatavošana saskaņā ar individuāliem pasūtījumiem un realizējot dizaineru un klientu vēlmes jebkurā izpildījuma un apjoma amplitūdā.
Tie var būt mīkstāki un cietāki dīvāni, dīvāni kā mākonītis, klasiska
un fifīga stila, grezni un atturīgi. Daudzus no tiem vieno Andas
vīzijā iecerētās harmoniskās proporcijas, izjustās formas, kas
savā raksturā būs elegantas gadiem, kā arī Mihaila uzņēmuma
meistaru precizitāte, sākot no silueta un noslēdzot ar sīkākajām detaļām. Nezinātājiem varu izstāstīt interesantu niansi – gala
produktu ietekmē absolūti katra detaļa, pat vīle, nošuvuma veids un
diegu krāsa, nemaz nerunājot par lielākām detaļām. Ar to uzsveru,
cik rūpīgi un dziļi jābūt iekšā projektā, lai kas tas būtu – viens dīvāns
vai 10 krēsli, vai 200 mīksto mēbeļu grupas. Un ziniet, šie meistari
neko nav dzirdējuši par dizaina teorijām. Prasmīgās rokas, spēja
radoši domāt, sajust priekšmetu un prieks par savu darbu ir
laba meistara komplekts. Tieši šis komplekts ir svarīgs Andai,
kad dizainere izvēlas meistarus augstas kvalitātes dizaina formu
realizācijai. Andas klientu lokā daudzi ir restorānu īpašnieki,
kuri noteikti vēlas iekārtojumā nestandarta dīvānus, izgatavotus pilnīgā saskaņā ar dizainera skici. Mihaila atbilde ir plašs
potenciālo formu, pildījuma un audumu piedāvājums kaprī-

zām un jūtīgām gaumēm. Starp citu, restorānu īpašnieki nemaz
nevēlas ārkārtīgi mīkstus un komfortablus dīvānus, kuros omulīgi
aizsēdēties. Drīzāk publikas aprites nodrošināšanai nepieciešamas
atbilstošas mēbeles. Restorāns nepastāv no cilvēkiem, kuri divas
stunda dzer kafiju, bet no cilvēku maiņas.
Mihails savukārt nav no tiem cilvēkiem, kas meklē gala pasūtītāju.
Lielāks izaicinājums un gandarījums ir strādāt ar dizaineru sarežģītajiem pasūtījumiem. Starp izgatavotāju un pasūtītāju jābūt dizainerim, kas gan strādā ar stilu, gan komunicē ar pasūtītāju, skaidro un
stāsta. Kopīgā Andas un Mihaila sadarbībā realizēti daudzi interjeri
– restorāni, privātmājas, biroji.
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Organiskās iemaņas psiholoģijā

Pats svarīgākais veiksmīgā komanda sadarbībā ir uzticība. To iegūt
grūti, pazaudēt viegli. Klientu uzticība ir jāpulē ik dienas, jo katrs
priecīgs klients ir ceļš uz nākamo klientu. Psihologa un komunikācijas prasmes nenoliedzami ir svarīgas dizaineriem un vadītājiem.
Mihails savulaik, vēl sava uzņēmuma dibināšanas sākumā, bija
pārliecināts par uzņēmuma vadītājam nepieciešamajām rakstura
īpašībām – loģika, precizitāte, lielas jaudas informācijas ātra apstrāde utt. Salīdzinoši tāls šķita jautājums, ko cilāja kāds ASV raidījums
– vadītājam pats galvenais ir spēja komunicēt un būt dabas dotam
psihologam. Dzīve pierādīja, ka tas patiešām ir svarīgi. Sarunās ar
klientu, ar dizaineriem, ar saviem meistariem komunikācijas
kvalitāte ir ārkārtīgi svarīga laba rezultāta garantijai. Nav pat
svarīgi, ko pateiksi, bet – kā pateiksi. Cilvēki ir jājūt, ar katru
jārunā atšķirīgi, jākontrolē tonis, lai tas nav agresīvs, un jāsaprot vispārējais noskaņojums. Tāpēc Mihails atsaka sadarbību
tiem dizaineriem, kuri acīmredzami konfliktē ar klientu, viņiem
nav skaidras vīzijas un sapratnes, ko tad vēlas. Ar Andu sadarbība
ir gluži pretēja – ir risinājumi, izpratne, ir jautājumu skaidrošana.
Ja nepieciešams, tiek izgatavoti paraugi, lai noslīpētu detaļas, un
savstarpējās diskusijas par to, kā tad tieši darīt, ir piepildītas ar
draudzīgu attieksmi. Rēķinoties ar Covid un arī citos laikos ar piegāžu traucējumiem, klientam netiek atteikts produkta piegādes gala
termiņš, bet, piemēram, ja nav piegādāts mīksto mēbeļu audums,
piedāvājums ir uz laiku īsto audumu aizstāt ar demo versiju – ar
to, kas pieejams salonā Lett. Un, kad beidzot tiek saņemts īstais
audums, mīkstā mēbele tiek pārvilkta no jauna. Bez maksas. Tā ir
situācijas risināšana, nevis savu problēmu uzgrūšana klientam.
Anda uzsver komandas – faktiski tas ir trīsstūris, ko veido
klients, dizainers, meistars, – savstarpējo sapratni. Ir gadījumi,
kad labi meistari ar savu rūgumpoda attieksmi vienkārši biedē
klientu. Andai jāmāk nolīdzināt situācija, skaidrojot, ka viss ir kārtībā, nevajag pievērst uzmanību, meistars ir labs, bet nemāk sarunāties. Jā, to iespējams izdarīt, bet ne pārāk bieži. Tāpēc tiek meklēti
meistari, kuri māk laipni komunicēt, un līdz ar to rezultāta sasniegšana ir daudz patīkamāks process. Tā tas notiek darba procesā ar
Mihailu, kas klienta priekšā nekad nesāks mācīti dizaineru, kas ir
labs un kas ir slikts. Neticami, bet patiešām ir meistari, kas tā dara.
Jā, dizaineriem dažkārt nav pieredzes ar materiālu tehniskajām īpa-

šībām, kuras savukārt pārzina Mihails. Ne visi materiāli ir izmantojumi visur. Taču šo gudrību var pavēstīt konkrēti dizaineram, nevis
klienta priekšā demonstrējot savas ambīcijas.
Jā, vēl viens sīkums, kas attiecināms uz sabiedriskajiem interjeriem.
Ja pagājuši gadi un mīksto mēbeļu audumi padiluši vai klients tos
vienkārši vēlas nomainīt, lai uzfrišinātu interjeru, tas ir iespējams
– Mihails piedāvā šo pakalpojumu. Tas nav bizness, bet ķēpīga lieta,
taču, kā jau minēts, apmierināts klients ir liels ieguvums. Šajā sakarā
vēl jāpiemin, ka Mihaila mīksto mēbeļu kvalitāte, kas attiecināma
uz konstrukciju, detaļām vai pildījumu, ir augstā kvalitātē un kalpo
gadiem. Un klienti atgriežas. Ir kāda ģimene, kurai Mihails pirms
daudziem vispirms iekārtoja dzīvokli, pēc laika māju, vēl pēc laika
dzīvokļus abām meitām. Process, kas ilga gandrīz 20 gadu. Kā pats
Mihails smējās – karma.

Modes aktualitāte nav vērtība
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Dizainu neapšaubāmi ietekmē trendi un aktualitātes, bet publika
pamazām tomēr sāk nogurt no mūžīgajiem jaunumiem. Anda strādā
savā izkoptajā stilā un veido elegantus interjerus, kuros nebūs pēdējās nedēļas modes trenda, bet gan precīzi izvēlētas formas un toņi,
kuri būs moderni šodien un rīt, un aizparīt. Interjeriem patiešām
tiek izvēlēti tikai augstvērtīgi priekšmeti, kā arī priekšmeti ar stāstu.
Anda savā darbā skrupulozi pieturas pie savas dizaina vīzijas, protams, darba procesā tiek uzklausīti mēbeļu un būvniecības meistari
par materiālu iespējām. Taču gala rezultāts savā izpildījumā pilnībā
atbilst Andas idejai. Anda jau sen, ne tikai tagad, kad pēkšņi nācis
modē jēdziens ilgtspējība, uzmanības lokā vienmēr paturējusi
ilgspēlējošas lietas, bet ne spožās viendienītes, kas pašsadeg
jau pēc neilga laika. Šajā aspektā dzīves filozofija Andai un
Mihailam pilnībā sakrīt, Mihaila uzņēmums jau kopš pirmsākumiem orientēts uz ilgtspējību ražotajos produktos – tā ir Mihaila
izstrādātā stratēģija, ko ievēro un izprot visi uzņēmumā strādājošie
darbinieki.

www.tegula.lv

ROTAS
PERSONĪBĀM
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INĀRA APPENA

Rotu foto Dmitrijs Ivancovs

www.emimar.lv
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P

ie ieejas rotu mākslinieka Māra Auniņa
darbnīcā jau vairāk
nekā trīsdesmit gadu
aug milzīgs hortenziju
krūms, kas veiksmīgi pārcietis
apskādēšanu gan apkārtējo remontdarbu, gan lielu salu dēļ.
Krāšņais augs ir īsts rotājums
nelielajam, romantiskajam
Vecrīgas pagalmiņam, kas
slēpts ziņkārīgajām garāmgājēju acīm, taču vienmēr atvērts tiem, kas dodas pie mākslinieka
pēc viņa radītajām skaistajām rotaslietām.

Rotkaļu dinastija

Pirmo profesionālo pieredzi Māris Auniņš ieguva sava
tēva – izcilā sudrabkaļa Eižena Auniņa – darbnīcā, palīdzot
veikt vienkāršākus darbiņus un tādējādi gūstot ieskatu rotu
gatavošanas un dārgmetālu apstrādes procesos. Pēc mācībām
Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un studijām Tallinas Mākslas
institūtā (tagad Mākslas akadēmija), kas tika pabeigtas 1980. gadā,
jau profesionāla rotu mākslinieka statusā tika meklēts savs rado-

šais ceļš. Rotu mākslinieka veiksme ir atrast personīgo rokrakstu,
lai radītu oriģinālas, ar citu darinājumiem nesajaucamas lietas, un
Mārim Auniņam tas patiesi ir izdevies. Jau neskaitāmi daudzi cilvēki Māra Auniņa rotas sauc par savējām, gan nēsājot tās ikdienā, gan
kolekcionējot un priecājoties par mazajiem, unikālajiem mākslas
darbiem.

Sievietēm un …vīriešiem

Mākslinieks ir viens no retajiem rotkaļiem Latvijā, kas dārg
akmeņus slīpē pats, izceļot katra akmens unikalitāti. Ar meistara
roku apstrādāti, akmeņi iegūst daudzas neregulāras šķautnes un
plaknes, kas patiesi līdzinās miniatūrām kalnu ainavām, un gaismas
spēles tajās ir īpaši izteiksmīgas. Bet apaļie, plakani gludi slīpētie
ir kā nelieli kalnu ezeriņi, kuros spoguļojas debesis. Mākslinieku
arvien iedvesmo dabas skati, jebkurā pasaules vietā var ieraudzīt
kādu interesantu dabas veidojumu, kas rosina radošo domu. No cilvēces kultūras mantojuma Māris Auniņš izceļ vēsturisko Bauhausa
skolas arhitektūru, ko raksturo lakonisms, formu skaidrība un
funkcionalitāte. Visas šīs īpašības attiecināmas uz Māra Auniņa
rotaslietām. Elegance, kas slēpjas izsmalcinātā vienkāršībā, ir
raksturlielums, ko novērtē viņa rotu nēsātāji, turklāt abu dzimumu.
Pieņēmums, ka rotas pasūta un nēsā tikai sievietes, ir aplams.
Pasūtīt rotaslietas nereti ierodas arī vīrieši – un ne tikai, lai
iepriecinātu mīļoto, bet arī lai iegādātos rotas sev.
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Dārgakmeņi sudraba
un zelta ietvarā
Māris Auniņš par sev tīkamāko akmeni nosauc daudzveidīgos
kvarca kristālus, jo tie ir caurspīdīgi un sastopami dažādās krāsās.
Protams, rotaslietās tiek iestrādāti arī citi pusdārgakmeņi un
īstie dārgakmeņi, padomju laikā daudz ticis strādāts arī ar vietējo
Baltijas dārgakmeni – dzintaru.
Rotu nēsātājam greznumlietā iestrādātā akmens izvēle balstās
gan mirkļa emocijās un noskaņojumā, gan praktiskos un nereti arī
ezoteriskos priekšstatos. Ir jāuzmēra, jājūt un jāsaprot, vai tas ir
tavs akmens, tev piemērotas formas ietvars un tā materiāls. Māris
Auniņš kolekciju rotu ietvarus veido galvenokārt no sudraba, bet
īpaši akcenti nelielu detaļu
veidā tiek iestrādāti no zelta.
Neuzkrītošas ietvaru zelta
maliņas un šķautnītes palielina
gan rotas vērtību, gan parāda
mākslinieka meistarību, filigrāni apvienojot šos atšķirīgos
metālus.
Māris Auniņš ir Rotu mākslas
biedrības dalībnieks un regulāri eksponē savus darbus
izstādēs jau kopš 1978. gada
gan Latvijā, gan ārzemēs,
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īpaši Eiropā – Vācijā, Francijā,
Lielbritānijā, Dānijā, Šveicē.
Viņa darbi atrodami daudzās
privātās kolekcijās un apskatāmi arī Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzeja pastāvīgajā
ekspozīcijā.
Māra Auniņa slaveno rotu
kolekciju, kas 2015. gadā tika
eksponēta prestižajā juveliermākslas izstādē Museum of Arts
and Design (MAD) Ņujorkā, ASV,
kur mākslinieks tika personīgi uzaicināts piedalīties kā pirmais no
Latvijas, raksturo unikālais gredzenu ietvaru dizains, kas divu smalku stīpiņu veidā satur cilindriskas formas dārgakmeni. Savukārt
kaklarotas un rokassprādzes, darinātas no lakoniskiem, grafiski
izteiksmīgiem posmiem, savieno un notur kādu grezni noslīpētu
dārgakmeni.
Elegantās Māra Auniņa radītās rotaslietas arvien uzrunā un
atrod savus īpašniekus – drosmīgus, par sevi pārliecinātus
cilvēkus, kas novērtē talantīgo roku darba unikalitāti un izteiksmīgumu. Rotu māksliniekam vislielākā uzslava un gandarījums ir tad,
ja viņa radītās rotaslietas tiek nēsātas, izceļot to īpašnieka gaumi un
stila izjūtu.
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CITĀDA
ILGTSPĒJA
STARPTAUTISKAJĀ
VIDUSSKOLĀ
EKZIPERĪ
ZANE EGLĪTE
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Foto Aleksandrs Kendekovs,
Cewood arhīvs, Māris Šmits

3. vieta
konkursā
Ilgtspēja
arhitektūrā,
būvniecībā,
dizainā 2021
nominācijā
Ēkas

3. vieta konkursā

Latvijas Būvniecības
Gada balva 2020
nominācijā Koka būve.

Starptautiskā koledža ar dienesta
viesnīcu. Adrese: Jaunā iela 10, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads.
Pasūtītājs: SIA LMH. Projektētājs:
SIA 8 A.M. Būvuzņēmējs: SIA Merks.
Būvuzraugs: SIA Baltic Construction
Consultancy. Materiāli: SIA Pavasars
Housing Construction – koka logu,
koka fasādes paneļu ražošana,
piegādes un montāža, fasādes iekšējie
un ārējie apdares darbi, SIA Skonto
Prefab – CLT paneļu un gluelam siju un
kolonnu ražošana un piegāde.
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JĀNIS ZILGME

Profesionālo maģistra grādu būvniecībā un inženiera kvalifikāciju
ieguvis RTU. Pēc studiju beigšanas
sācis darba gaitas būvkompānijā
Merks, kur ilga, pacietīga un
neatlaidīga darba rezultātā kļuvis
par celtniecības departamenta
direktora vietnieku.

JURIS LASIS

Absolvējis RTU Arhitektūras
fakultāti. Dibinājis arhitektu
biroju 8 A.M., kas šobrīd izstrādā
projektus gan Maskavā, gan
Sanktpēterburgā.

Izcila vide un klimats
audzēkņiem

S
LAURA PELŠE

Absolvējusi RTU Arhitektūras
fakultāti un studējusi apmaiņas programmā Valensijas
Politehniskajā universitātē. Strādā
kā arhitekte 8 A.M. jau 8 gadus.

tarptautiskā koledža
ar viesnīcu Ekziperī ir
loģisks turpinājums jau
iepriekš uzbūvētajam
pirmsskolas un pamatskolas kompleksam. Koledža
ir paredzēta 500 audzēkņiem
un līdz 100 audzēkņiem
viesnīcā. Projekts tapa,
iepazīstoties ar jaunākajām
tendencēm līdzīga rakstura
objektos pasaulē. Telpu estētika veidota atbilstoši funkcijai, piemēram, zīmēšanas
klasē ir izvietotas liela izmēra
loga konstrukcijas ar skaistu
skatu, bibliotēka un lasītava
veidota ar nomierinošiem
akcentiem. Klasēs nodrošināts pilnvērtīgs dabīgais
apgaismojums.

Skolas viesnīcas daļa ir veidota tikai no krusteniski līmēta
koka elementiem, kas numuriņos rada mājīgu sajūtu. Pasūtītājs
primāri vēlējās ēku, kas nodrošina izcilu vidi un klimatu bērniem. Lai
sasniegtu mērķi, uzmanība tika pievērsta apgaismojuma kvalitātei
un tā viendabīgumam, gaisa apmaiņas risinājumiem ēkā, kā arī telpu
modificēšanas iespējai. Plānojums veidots ar iespēju modificēt telpu
platību, neveicot būvdarbus, bet atbilstoši nepieciešamībai, − uzsvēra
pasūtītāja pārstāvis Uldis Kiršteins.
Uldis Kiršteins:
− Svaigs gaiss ir īpaši būtisks darba un izglītības iestādēs, jo tieši
atstāj iespaidu uz cilvēka spēju koncentrēties. Šajā ēkā iespējama
astoņkārtīga gaisa apmaiņa stundā, kas ievērojami pārsniedz normatīvos izvirzītās prasības attiecībā uz telpu mikroklimatu. Kontrolēts
klimats telpās ir būtisks ne tikai lietotāja komforta līmenim, bet arī
veiksmīgākai un ilgmūžīgākai ēkas ekspluatācijai.
Arhitekte Laura Pelše norāda, ka nereti gaisa apmaiņa telpās tiek
aprēķināta liekulīgi. Esošā, piesilušā gaisa recirkulācija nav tas pats,
kas svaigs gaiss. Tāpēc projekta realizācijā ļoti nopietni tika risināts
klienta uzstādījums par svaiga gaisa pieplūdi. Jāteic, ka ar šādu
gaisa apmaiņas kapacitāti vairs neizpildās pasīvo ēku enerģijas
patēriņa rādītāji, taču svaigais gaiss primāri ir būtisks no sociālās
ilgtspējas aspekta, tas veicina cilvēka dzīves kvalitāti un labsajūtu un nav pakārtojams kompromisiem.
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Katrs elements savā vietā!
Ēka ir projektēta un būvēta ar pamatīgu izpratni par izvēlētajiem
materiāliem un būvelementiem katrā ēkas risinājumā. Tieši šāda
pieeja ir objekta realizācijā iesaistīto speciālistu patiesais zināšanu
rādītājs. Ir viegli pārblīvēt ēku ar jaunākajiem un dārgākajiem materiāliem un iekārtām. Taču tas ne vienmēr ir labākais iespējamais
risinājums un garants, ka hiperbolizētās investīcijas atmaksāsies.
Koka kā materiāla dominance objektā izrietēja no arhitekta Jura
Laša redzējuma par modernu un ilgtspējīgu ēku, kas ir arī pasaulē
plaši atzīts un lietots materiāls sabiedriskās ēkās, stāsta pasūtītāja
pārstāvis Uldis Kiršteins.

Ilgtermiņa skats no citas prizmas

Koledžas ēkas realizācijai nebija nosprausti mērķi sasniegt noteiktus
pasīvās ēkas energoefektivitātes rādītājus vai veikt ēkas dzīves cikla
izmaksu aprēķinu, kur rezultāti iekļautos noteiktajā nozares ilgtspējīgas būvniecības rāmītī. Ēkai bija izvirzīti citi mērķi, kas ir tikpat
būtiski ilgtspējas kontekstā.

Juris Lasis:
− Ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas sistēmas un nozare nereti runā
ļoti šauri, izceļot tikai saskaitāmo daļu. Manuprāt, ļoti daudzas būves,
ko sabiedrībā ir pieņemts uzskatīt par ilgtspējīgām, kas nominētas
dažādos konkursos un kam visi ilgtspējīgas būvniecības kritēriju
rādītāji ir perfekti, savā dziļākajā būtībā ir ļoti lieli patērētāji. Šīs
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ēkas ir būvētas no blokiem, dzelzsbetona, pucētas un apdarītas ar
trīskāršiem ģipškartona slāņiem, kas pildīti ar vati. Izvēlēties kaut ko
videi absolūti nelabvēlīgu un pēc tam mēģināt to skaisti iepakot ar
dažādiem aprēķiniem nav ilgtspējīgs risinājums. Manuprāt, ilgtspējības jēdziens neietver tikai skaitliskas vērtības un kopējo kilovatu
patēriņu gadā. Tā ir tikai maza daļa. Protams, viena no šī jēdziena
komponentēm noteikti ir saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi,
t.i., samērīga dabas resursu un alternatīvu enerģijas ieguves avotu
izmantošana. Taču tikpat būtiska sastāvdaļa ir sociālā ilgtspēja,
kur tieši arhitekta meistarība un zināšanas ir tās, kas būvi padara
par ēku, kur cilvēkiem nodrošināta pietiekami funkcionāla un
estētiska vide, lai šeit būtu patīkami uzturēties. Tāpat mūsu, arhitektu, kompetencē ir izmantot esošās tehnoloģijas un programmatūru
tā, lai ekonomētu resursus. Vienojošs kopsaucējs abiem kritērijiem ir
ekonomiskais aspekts, kas salāgo minētās sastāvdaļas un ambīcijas ar
iespējām.
Šī koledža ir lielisks piemērs, kā būtu jāizmanto tehnoloģijas, lai
būvētu ilgtspējīgu ēku, domājot par vidi, sociālo labklājību un ekonomiju. Gandrīz 80% visu materiālu ir iepriekš izgatavoti ražotnēs, tātad ideālos apstākļos un ar augstāku precizitāti. Atvedot tos
uz būvlaukumu, tiek veikta tikai montāža. Tādējādi tiek taupīts darbaspēka resurss, samazinātas izmaksas, netiek veidoti abrazīvi putekļi,
kas atstāj iespaidu kā uz vidi, tā cilvēka veselību. Un šādu risinājumu
iespējams nodrošināt, tieši pateicoties mūsdienu tehnoloģijām.
Arī tehnoloģijas jāprot pareizi lietot. BIM izmantošanas vienīgais pienesums nav novērst iespējamās inženiertīklu savietojamības problēmas,
kas radušās cilvēka kļūdu rezultātā. 8 A.M. arhitektu birojā jau gadiem
tiek izmantots Arhicad un 3D modelēšana. Šķiet neizprotami, ka citur
par to tiek runāts kā par sasniegumu. Arī BIM izmantošanā arhitekti,
programmētāji un tehniķi patērē savus resursus, apstrādājot milzīgu
informācijas apjomu, kas ļoti bieži ir piesārņojošs. Arī tas nav ilgtspējīgi. Manuprāt, ir būtiski izglītot sabiedrību par šo ilgtspējas jēdzienu visplašākajā ziņā un piesaistīt izglītotus jomas speciālistus, kas ir spējīgi
skatīties nākotnes virzienā bez vadlīniju palīdzības, nedomājot par to,
kā ēkai nokārtot ilgtspējas sertifikātu BREEAM vai LEED sistēmā.
Nesaku, ka šīs sistēmas ir sliktas, taču, manuprāt, tās ir palīgs
kādam, kas nav spējīgs un pietiekami zinošs, lai domātu pats. Šādā
gadījumā, protams, loģiskais ceļš ir izmantot šīs sistēmas, kur detalizēti
līdz absurdam atrunāta katra sīkākā nianse – taču kur paliek arhitekta
profesijas cienīgās iemaņas?

Ilgtspēja sākas ražotnē

Būve tika projektēta tā, lai tai būtu iespējams piemērot U3 ugunsdrošības klasei atbilstošas prasības. Šī klase paredz lielākas pielaides
normatīvos izvirzītajās prasībās, tādējādi ēkas iekštelpās bija iespējams
eksponēt kokmateriālus, kas bija svarīgi arhitektiem, lai saglabātu ēkas
vizuālo tēlu.
Jānis Zilgme:
− Šis projekts ir unikāls Latvijā, jo šādā apjomā CLT paneļi un līmētās koka konstrukcijas līdz šim vēl nevienā objektā nav lietotas.

Barjera CLT izmantošanai šādos apjomos ir ēkām izvirzītās ugunsdrošības prasības, kas augstākām ugunsdrošības klasēm nepieļauj
iespēju eksponēt degošus materiālus. Spēja izstrādāt tik apjomīgas
ēkas projektu, iekļaujoties specifiskā likumu rāmī un saglabājot
sākotnēji iecerētos estētiskos risinājumus, ir arhitekta veiklība un
tālredzība. Ēka pati par sevi projektēta un ražota hermētiska, un
konstrulcijas ir atstātas eksponētas. Tās netika iebūvētas biezā
apdares kārtā.

Laura Pelše:
− Arī ēkas ugunsdrošie nodalījumi nav veidoti no koka, kas pēc tam
apšūts ar ģipškartona konstrukciju normatīvo prasību izpildei. Lai
nodrošinātu šīs prasības, tiek izmantoti risinājumi, kur CO2 nospiedums ir lielāks, taču tas racionāli pamatojams no ekonomiskā
aspekta un pasūtītāja iespējām.
Arī projektēšanas process ir ārkārtīgi būtisks. Objekta realizācijā
ieguldīts ļoti intensīvs un apjomīgs darbs, sadarbojoties ar inženiertīklu projektētājiem, būvkonstruktoru Gati Vilku un komandu,
kā arī aktīvi iesaistoties būvkompānijai Merks. Rezultātā katram
arhitektoniskajam risinājumam izvēlēts vispiemērotākais konstruktīvais izpildījums, ko optimāli iespējams realizēt ražotnē vai
būvlaukumā. Līdztekus visam mūsu kā arhitektu darbs bija noturēt
estētisko un funkcionālo latiņu, lai šī vide būtu mūsdienīga, praktiska
un atbilstoša pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kas arī ļoti veiksmīgi
izdevās. Manuprāt, šī ēka ir unikāla Latvijā ar to, ka izmantotais
Projektē−būvē iepirkums nav sev līdzi pakārtojis nospiestus arhitektūras risinājumus, bet gan panācis ciešāku projektētāja un būvnieka
sadarbību.

Akustika, estētika un ilgtspēja ar CEWOOD apdares
plātnēm
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Māris Šmits, CEWOOD pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs:
− Elitārajā objektā
Starptautiskā vidusskola
Ekziperī, kuras arhitektūra un
būvmateriālu izvēle balstīta
praktiskos ilgtspējas kritērijos,
CEWOOD apdares plātnes tika
iekļautas projektā, kā arī tika
īstenota to lietošana kā harmonisks interjera un kvalitatīvs telpu akustikas risinājums
visās mācību klasēs un pirmā stāva ēdamzāles griestu un sienu
apdarē. Tās ir skolu atslēgas telpas, kurās laba dzirdamība un atbalss
efektīva samazināšana ir ārkārtīgi svarīga informācijas uztverē.
Estētiskā un funkcionālā risinājuma principi tapa, sadarbojoties
pasūtītājam, arhitektam un akustikas ekspertiem, rūpīgi izstrādājot
izklājumu un stiprināšanas detalizāciju, lai nodrošinātu pārdomātu
un ilgtspējīgu gala rezultātu.
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Apdarei tika izvēlētas CEWOOD apdares plātnes 35 mm biezumā
ar dabisku, nekrāsotu faktūru, kura vizuāli lieliski integrējas kopējā interjera konceptā un papildina iekštelpās dominējošo dabiskā
koka struktūru. Pie griestiem, lai sasniegtu iecerētos akustikas parametrus, CEWOOD apdares plātnes tika montētas, stiprinot tās
kopā ar minerālvates slāni, savukārt pie sienām apdares plātnes
tika līmētas.
Klasiskā apdares plātņu ražošanas tehnoloģija ietver augstākās
kvalitātes koka ēveļskaidu precīzu proporciju maisījumu ar cementu.
Plātņu pēcapstrāde ļauj iegūt estētiski nevainojamu, ilgtspējīgu
apdares risinājumu ar teicamām trokšņu absorbēšanas tehniskajām īpašībām un augstu ugunsdrošību. Jāpiemin, ka plātņu
virsma ir pakļaujama apdrukai vai dekoratīvajam frēzējumam,
izvēloties ornamentālas vai figurālas kompozīcijas mazākos vai arī
monumentālos mērogos.
Izmaksu ziņā produktam pasaulē nav alternatīvas, tas augstā
kvalitatīvā līmenī nodrošina veiktspēju trokšņu absorbēšanai telpās. Apdares plātnes ir pazīstamas un populāras Eiropā,
Skandināvijā un jo īpaši Baltijas valstīs. CEWOOD apdares plātņu
lietošana Starptautiskās vidusskolas Ekziperī jaunajā ēkā ir spilgts
piemērs risinājumam Premium klases objektos. Ražotāju ambīcijas
ir produkta lietojums labākajos Baltijas projektos, aptverot visu
funkciju būves. Jaunceļamajos biroju kompleksos, skolu, bērnudārzu
un sporta kompleksu jaunbūvēs un ēku rekonstrukcijās un arvien
vairāk ģimenes māju būvniecībā izvēlas šo interjera apdares veidu,
kas nodrošina daudzas neaizstājamas priekšrocības. Akustiskais
komforts ir viens no būtiskākajiem uzstādījumiem, lai lietotājam nodrošinātu ērtības, un ražotājam CEWOOD ir pārliecinoša
atbilde, piedāvājot unikālu materiālu. www.cewood.com
Jānis Zilgme:
− Arhitekti uzklausīja mūsu zināšanas, un arī mēs uzklausījām arhitektu viedokli. Ja viņi norādīja uz vietām, kur īpaši svarīgi ir īstenot
arhitekta vīziju, mēs nepretojāmies. Mums kā inženieriem, protams,
ideālā ēkas konfigurācija ir kārbiņa (smejas). Tas ir visvienkāršāk un
vislētāk, taču ne vienmēr arī estētiski. Konsultējāmies ar ražotnēm,
vaicājot, kādi ir maksimālie stikla pakešu lielumi, ko iespējams
saražot Latvijā, pēc tam šīs kontrukcijas ieprojektētas tehniskajā
projektā, tādejādi neradot papildus izmaksas konstrukciju piegādei
no citām valstīm.
Domājot par tālāku nākotni, teritorijā ir izveidots elektriskās uzlādes
stacijas izvads, kā arī uz jumta ir atstāti visi izvadi, lai uzstādītu saules paneļus ar kapacitāti līdz pat 100 kW.
Juris Lasis:
− Skolas investori ir prātīgi. Ja pašlaik skolā ir 50 skolēnu, nav nepieciešamības patērēt litija jona resursus. Kad skola darbosies ar 100%
kapacitāti, arī saules paneļiem būs daudz lielāka efektivitāte. Šeit ir
racionāli nodalīta robeža starp ilgtspējīgu risinājumu izmantošanu,
sociālo labklājību un finansiālo segumu.
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ARHITEKTA ATZIŅA
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Juris Lasis:
− Vēlos uzsvērt, ka ir nekorekti šo ēku saukt
par koka būvi. Ēka ir klasiska hibrīdbūve,
kur tās būvniecībā tika izmantoti gandrīz
visi iespējamie būvizstrādājumi, kas pašlaik
sastopami, lietojot katru no tiem tieši tur,
kur šis elements funkcionē visefektīvāk. Tas
ir ļoti ilgtspējīgs risinājums, kas nav definēts
nevienās saistošajās vadlīnijās par tēmu, taču
apliecina iesaistīto speciālistu spēju domāt
ilgtermiņā.
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ARHITEKTA ATZIŅA
Juris Lasis:
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− Vēlos uzsvērt, ka par arhitektu kļūst tikai
caur ilggadēju, mērķtiecīgu praksi, nepārtraukti
izzinot šo jomu visas dzīves gaitā, nevis iegūstot universitātes diplomu. Universitātē tiek
iegūtas pamatzināšanas, taču lielākā daļa
zināšanu tiek iegūtas empīriskā ceļā – aktīvi
praktizējot, piedaloties konferencēs un ceļojot. Arī arhitektu biroja ideoloģija balstīta uz
citādu redzējumu. Nekoncentrējamies tikai
uz vietējo tirgu, bet esam atvērti Eiropas un
pasaules tirgum.

JAUNO
STROPU
PROMENĀDE
DAUGAVPILĪ
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INĀRA GAUJA, Mg. art
Publicitātes foto (Daugavpils dome)

Pasūtītājs Daugavpils
pilsētas pašvaldības iestāde
Komunālās saimniecības
pārvalde. Projektētājs Arhis,
būvuzņēmējs Latgales
Ceļdaris, būvuzraugs
RoadLat. Promenādes garums
2,65 km. Projekta izmaksas
1 372 985,41 eiro ar PVN.

1. vieta konkursā

Latvijas Būvniecības
Gada balva 2020
nominācijā Teritorijas
labiekārtojums.
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J

auno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums novērtēts ar 1. vietu Latvijas Būvniecības Gada balvas 2020. gada nominācijā
Teritorijas labiekārtojums. Nepilnu divu gadu laikā ezera piekrastē realizēts vērienīgs, iespaidīgs projekts, kura nākotnes turpinājuma ieceres
vēl ir procesā un attīstībā.

Lielais Stropu ezers ir Daugavpils pilsētas lielākā ūdenskrātuve,
kas atrodas 8 km attālumā no centra un vasaras sezonā pulcē lielu
atpūtnieku skaitu. Jauno Stropu promenāde un pludmales labiekārtojums
izveidots, domājot par pilsētnieku un viesu kvalitatīvas atpūtas iespējām,
kā arī par pilsētas vēsturiskās rekreācijas teritorijas Jaunie Stropi saglabāšanu un sakopšanu. Promenāde un ezera krasta labiekārtojums sākas pie
pilsētas galvenās pludmales Daugavpils reģionālās slimnīcas tuvumā un
beidzas pie Dzintaru ielas – Daugavpils Tarzāna parka un pludmales Stropu
vilnis. Promenādes galveno asi veido 2,65 km garš un 4,5 m plats asfaltēts
celiņš ar nodalītām joslām gājējiem, skrituļslidotājiem un riteņbraucējiem,
apgaismots tumšajā laikā. Visas promenādes garumā uzstādīti velosipēdu
statīvi un 53 soliņi.

150 APSKATS. ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2021 / #3

Droši baseini peldētgribētājiem

Realizējot projektu, ir uzlabota Stropu ezera rietumu krasta ainaviskā telpa – visā promenādes garumā no dūņām un aizauguma attīrīta krasta līnija,
atklājot pieeju ūdens malai un atverot ainavas skatpunktus. Iztīrīts mežs,
sakopti šeit augošo priežu vainagi, pagarinot koku ilgmūžību un estētisko
pievilcību. Izveidoti viegli kopjami bārbeļu apstādījumi. Pludmales tuvumā
ezerā izveidota strūklaka. Gar promenādes celiņu izvietotas atpūtas grupas – soliņi ar atkritumu urnām.
Stropu promenādes pievilcība ir divi ezerā peldošie atklātie baseini.
Tie ir unikālas pontonu konstrukcijas daļa, kas iekļauj 25 m garu atklātu baseinu, lēkšanas torņus, bērnu peldbaseinu ar izbūvētu pamatni
dziļuma ierobežošanai, atpūtas laukumu ar saulessargiem un atpūtas
krēsliem.
Jauno Stropu promenādes nozīmīgākā daļa ir pilsētas galvenā publiskā
pludmale, kas atrodas projekta dienviddaļā. Pludmale sadalīta zonās,
respektējot pilsētnieku atpūtas tradīcijas: aktīvā daļa, kur peldēties,
sportot un sauļoties, iepretim klusākai zonai, kur pie ūdens atpūsties
nelielā draugu lokā. Piknikiem ierīkotas četras grila vietas un astoņi
masīvi betona galdi. Līdzās vingrošanas laukumam, kur uzstādīti āra
trenažieri, izveidots daudzveidīgi aprīkots bērnu rotaļu laukums,
pludmales volejbola laukums, stāvvietas, labierīcības, ģērbtuves,
kāju mazgāšanas vieta. Turpat tālāk izveidotas speciāli aprīkotas vietas
tirdzniecības organizēšanai. Kompleksā integrēts dāsns privātuzņēmēju
piedāvājums izklaides un aktīvās atpūtas cienītājiem: vasaras kafejnīca,
velosipēdu un elektroskūteru noma, elektrovelosipēdu un gokartu noma,
sporta inventāra noma sup sērfošanai. Labiekārtota arī teritorija pie
glābšanas stacijas. Savukārt vecās sūkņu stacijas grausts un degradējusies
apkārtne pie centrālās pludmales tiks pārvērsta par pievilcīgi sakoptu
objektu – privāti investori to gatavojas pārveidot par kafejnīcu.
Papildus galvenajai pludmalei pašvaldība izveidojusi vēl vairākas peldvietas ar sakārtotu vidi. Attālajā promenādes galā pludmalē ierīkotas piepūšamās ūdens atrakcijas un piedzīvojumu parks Tarzāns, ir kempinga vieta.
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Objektā sabalansētas visu vecuma grupu intereses. Ģimenes ar bērniem piesaista peldošais bērnu baseins, seklā, sakoptā smilšainā krastmala
un pludmales tuvumā izveidotais rotaļu laukums. Jauno Stropu promenādē nodrošināta arī piekļuve cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, segumu
veidojot vienā līmenī gan no stāvlaukuma pie jaunā promenādes celiņa,
gan no celiņa pie tirdzniecības laukuma.
Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs:
− Pārvērtības, ko Lielā Stropu ezera apkārtne piedzīvojusi vien dažu gadu
laikā, droši var saukt par vienu no veiksmīgākajiem mūsu pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektiem. Pēc promenādes izbūves bijuši vairāki
citi uzlabojumi, kas nu ļauj droši apgalvot, ka Daugavpils kļuvusi par vienu
no pievilcīgākajām atpūtas vietām, kur interesanti pavadīt laiku ikvienam:
gan ģimenēm ar maziem bērniem, gan sportiskā dzīvesveida piekritējiem,
gan nesteidzīgo pastaigu cienītājiem.
Ārkārtīgi svarīgi, ka līdz ar teritorijas attīstību sarosījušies arī vietējie
uzņēmēji: ezera tuvumā tiek atvērtas arvien jaunas kafejnīcas,
parādās jaunas iespējas aktīvai atpūtai. Tas nāk par labu gan atpūtniekiem, gan, protams, pilsētas ekonomikai, jo tiek radītas jaunas darba
vietas.
Pašvaldība noteikti negrasās apstāties pie sasniegtā: sākti sagatavošanas
darbi, lai turpinātu promenādes izbūvi gar slimnīcu 18. novembra
ielas virzienā. 500 m garumā jau notiek krasta sakopšanas un teritorijas attīrīšanas darbi. Drīzumā šeit izveidos veikparku ar saistītajām
būvēm. Aiz veikparka iecerēts izveidot modernu un ērtu kempinga
infrastruktūru. Kad šis posms būs gatavs, sāksim pagarinājumu vasarnīcu
virzienā, un kādreiz, iespējams, pēc Augšdaugavas novada pievienošanas
pilsētai, izdosies izveidot lielisku, labiekārtotu pastaigu taku apkārt visam
ezeram. Noteikti padomāsim arī par makšķerniekiem, nodrošinot viņiem
ērtu piekļuvi pie ūdens. Nākotnē iecerēts patiešām liels darbs, taču tas
noteikti ir tā vērts: soli pa solim uzlabojot pilsētvidi gan Stropos, gan arī
citos mikrorajonos, mēs veicinām tūrisma un daudzu citu nozaru attīstību,
kā arī radām labākus dzīves apstākļus nākamajām paaudzēm.
Santa Pupiņa, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja uzsver, ka Jauno Stropu promenāde
ir kļuvusi ļoti populāra – to iecienījuši gājēji, velosipēdisti, visu paaudžu
ļaudis. Izsenis te bijis meža celiņš, kur iedzīvotāji mēdza pastaigāties, un
atsevišķas, stihiski izveidojušās pludmales. Viens no galvenajiem projekta
ieguvumiem ir atpūtas vēsturiskās teritorijas atdzīvināšana un sakārtošana. Tā kā šī vieta ir apmeklētāju iecienīta, dome apsver vairāku
papildu pontonu būvju izveidošanu. Paredzēta arī speciāla norobežota pludmale cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – vienīgā tāda tipa būve
Latvijā, kur padomāts gan par cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
gan par tiem, kam traucēta redze.
Domei ir vērienīgi nākotnes plāni Stropu promenādes attīstības turpinājumam. Par projekta turpināšanu Daugavpils novada teritorijā tiek veiktas
sarunas ar novada pašvaldību.
Īpaši pandēmijas laikā jaunu aktualitāti ieguvusi iespēja brīvo laiku
pavadīt kvalitatīvā ārtelpā. Nākotnē dome plāno Daugavpils centrālā parka
pārbūvi, izveidojot jaunus zonējumus. Metu konkurss plānots arī Stropu
estrādes pārbūvei. Pašvaldības vērienīgajos nākotnes plānos ietilpst vieglatlētikas manēžas un stadiona atdzīvināšana, zooloģiskā dārza attīstība.
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Igors Adlersbergs, Arhitektūrinženieru kompānija Arhis:
− Par Jauno Stropu promenādi saņemtā profesionālā atzinība
mūsu komandai nozīmē ļoti daudz. Tehniski šis bija viens no
pirmajiem infrastruktūras BIM projektiem mūsu reģionā un pat
Latvijā. Jauno Stropu projektam būvprojekta disciplīnu informācijas modeļi un savietotājs modelis bija izstrādāti bez pieprasījuma
no pasūtītāja un bez priekšstata, kā šo digitālo aktīvu var izmantot būvniecībā un apsaimniekošanā. Mums tā bija laba iespēja
treniņam BIM tehnoloģijās, lai sagatavotu ļoti jaudīgu materiālu
publiskai apspriešanai.
Patlaban redzam, ka pilsētas vadībai ir vēlme un resursi turpināt
ezera krastmalas ainavas un infrastruktūras attīstību – kā esošā
projekta ietvaros, realizējot iecerēto, tā arī jaunā projektā, plānojot
promenādi pagarināt gar visu ezeru jau Naujenes pagasta teritorijā.
Pašreizējā stadija ir attīstīta uz pašvaldībai piederošas zemes,
bet projekta turpinājumā gaidāma ļoti nopietna sadarbība ar
privāto sektoru – ezeram piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. Lai
iekļautos noteiktos termiņos un budžetā, vispirms nepieciešama
precīza stratēģiska vīzija, agrīnās fāzes koncepts, ko var nodrošināt
pieredzējušu konsultantu pieaicināšana. Kvalitatīvai komunikācijai
būs izšķiroša loma, lai katra puse precīzi saprastu, kādi ierobežojumi un kādi ieguvumi attieksies uz katru iesaistīto.

SANTA PUPIŅA

Absolvēta Baltijas Starptautiskā
akadēmija jurista specialitātē.
Profesionālais maģistra grāds
tiesību zinātnēs iegūts 2017. gadā
Daugavpils Universitātē. Darba
pieredze – zvērināta tiesu izpildītāja
birojā, no 2005. gada juriste
Daugavpils domes būvvaldē, kopš
2013. gada Daugavpils pašvaldības
Pilsētplānošanas un būvniecības
departamenta vadītāja.

ANDREJS ELKSNIŅŠ

2007. gadā ar jurista kvalifikāciju
absolvēta Latvijas Policijas akadēmija,
2009. gadā iegūts maģistra grāds,
studējis M. Lomonosova Maskavas
Valsts universitātē. Strādājis Valsts
policijā par izmeklētāju. Kopš 2007.
gada augstskolas pasniedzējs – docētājs
Latvijas Policijas akadēmijas Tiesību
teorijas un vēstures katedrā. No
2010. gada zvērināts advokāts. Bijis
vairāku Saeimas sasaukumu deputāts,
pašreizējais Daugavpils domes deputāts
un priekšsēdētājs.

www.rheinzink.com

BŪVNIECĪBAS
KVALITĀTE
DAINAS BRUŽAS ROKĀS
AGRITA LŪSE,

Foto np BDCC un pesonīgā arhīva

B

iedrības Building Design and Construction Council organizētā
konkursa–foruma SIEVIETE ARHITEKTŪRĀ, BŪVNIECĪBĀ,
DIZAINĀ 2020 noslēguma pasākums notika 2021. gada 8.
jūlijā Mazajā Mežotnes pilī, kur jau 15 gadu saimnieko Regīna
Deičmane un Andris Deičmanis. Foruma patrone – Māra Lāce,
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore, forums notiek jau
5. gadu pēc kārtas. Galveno balvu nominācijā Sieviete būvniecības
veicinātāja 2020 ieguva Firma L4 būvuzraudze Daina Bruža.
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Nemiera gars

Daina Bruža ir tiltu būvinženiere–būvuzraudze. Savu tiltinieka
karjeru Daina sāka 1999. gada vasarā AS Ceļuprojekts tiltu nodaļā,
kur apguva tiltu projektēšanu. Projektēšanā nostrādāja 7 gadus,
ieguva projektēšanas sertifikātu. Uzprojektēja 4 tiltus, kuri arī tika
uzbūvēti. Pats pirmais patstāvīgi projektētais tilts bija pār Ķivuļurgu
autoceļā P4 Rīga–Ērgļi starp Līčiem un Rīgas apvedceļu. Pārējie trīs
bija Saulkrastu apvedceļa ietvaros – divi tilti pār Mazupīti un tilts pār
Aģi Saulkrastos.
Daina ir īstens nemiera gars, sava ceļa gājēja. Viņai vienmēr ir vēlēšanās sasniegt jaunas virsotnes. Strādājot projektēšanā, Daina saprot,
šis darbs viņai īsti neiet pie sirds. Ir grūti sēdēt pie datora un nepārtraukti veikt izmaiņas projektā. Ir vēlme piedalīties būvniecības procesā, būt klāt. Tāpēc 2008. gadā Daina no pašiem pamatiem, tā
teikt – no nulles, sāk strādāt būvuzraudzībā. Pašlaik būvuzraudzība ir tas virziens, kas viņai tiešām no sirds patīk un padodas. Lēnām,
sākot no būvuzrauga palīga, Daina krāj pieredzi un spēj kvalificēties
arvien lielākiem objektiem.
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Katrs objekts svarīgs
Tagad Daina strādā Firma L4. Dainai ir svarīgs katrs viņas objekts –
liels vai mazs. Kā viņa pati saka: pamēģini tikt pāri grāvim ar auto, ja
tur nav tilta vai caurtekas. Ar lielu atbildības izjūtu, kas tiek maskēta
ar skaļiem smiekliem un pa kādam skarbam vārdam, Daina lauž savu
ceļu caur vīrišķīgo profesiju no viena objekta uz otru. Savā profesijā
viņa ir principiāla.
– Lietām ir jābūt tādām, kādām ir jābūt, nevis kā sanāk, – bieži dzird
viņu sakām.
2017. gadā tiek nodots satiksmes pārvads pār dzelzceļu
Augšlīgatnē, kur Daina bija tiltu būvuzraudze. Šis objekts tika novērtēts arī konkursā Latvijas Gada būve, kur nominācijā iegūta 1. vieta.
Par vienu no savas karjeras spilgtākajām būvēm Daina uzskata
Kaķupītes caurteku autoceļā A2, tautā sauktā par Pleskavas
šoseju, Vaivē, netālu no Cēsīm. Kaķupītes caurteka ir varena inženierbūve, kas bija uzbūvēta jau tālajos cara laikos. Tā veidota no
tēstiem laukakmeņiem, ko vainago ķieģeļu velve. Caurtekas platums
ir gandrīz pieci metri un garums gandrīz 28 metri. Virs velves ir 8
metrus augsts uzbērums. Šo būvi var novērtēt tikai, nokāpjot lejā,
redzot savām acīm. 2018.–2019. g.
Arī pieredzējušam speciālistam gadās strādāt kā palīgam. 2019. gadā
Daina bija būvuzrauga palīdze interesantam tiltam Jaunpilī. Šis
tilts ir unikāls ar to, ka balstās uz koka sijām. Tilts atrodas blakus
viduslaiku pilij, līdz ar to koka sijas, vēsturiska izskata apgaismojuma
stabi un koka barjeras rada vēsturisku izskatu.
Pēdējos divos gados sagadījies tā, ka objekti ir Rīgas tuvumā un Rīgā.
2020. gadā tika uzbūvēts tilts pār Piķurgu Ulbrokā. Piķurga ir svarīgs
Rīgas meliorācijas sistēmas objekts. No nožēlojama izskata šaura
dzelzsbetona tiltiņa tas ir kļuvis par viļņotu tērauda caurteku, balstītu
uz dzelzsbetona pamatiem. Infrastruktūra tiek uzlabota ar apgaismotu savietotu gājēju un velosipēdistu celiņu.
Kopš 2020. gada oktobra vidus Daina strādā par tiltu būvuzraudzi
Rīgā uz Augusta Deglava ielas pārvada. Šis objekts ir sarežģīts ar to,
ka atrodas sabiedrības uzmanības centrā. Objekts ir liels, 300 m garš
tilts. Šeit ir milzīgs komandas darbs. Jāspēj ātri reaģēt uz dažādām
situācijām, jābūt skaidrībai par projektu, jāpārzina līgums, jākomunicē gan ar pasūtītāju, gan ar ģenerāluzņēmēju, gan apakšuzņēmējiem.
Kopā ar būvuzraudzības komandu notiek nepārtraukta būvdarbu
uzraudzība. Ja būvuzraudzība objektā pamana ko nepareizu, no atbildības izvairīties ir grūti, jo Daina ir principiāla, neatlaidīga un zinoša.

Piepildīts no darba brīvais laiks

Tāpat Dainai patīk attīstīt sevi ne tikai darbā, bet arī garīgi augt,
apmeklēt dažādus seminārus. Viņa studē literatūru par iekšējo personības attīstību.
Dainai ir ļoti jauka ģimene. Tiek rīkoti radu saieti, kā arī koptas dzimtas tradīcijas. Dažreiz arī dēls Alberts tiek aizvests ekskursijā uz kādu
no mammas objektiem. Dainu var raksturot kā spilgtu personību, ko
grūti nepamanīt. Viņa kādam var patikt vai nepatikt, bet vienaldzīgo
nekad nav.
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GAISTOŠĀ MĀKSLA
LEDŪ, SMILTĪS
UN UGUNĪ
AGRITA LŪSE,
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foto Kārļa Īles arhīvs

T

ēlnieks Kārlis Īle absolvējis Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas
Glezniecības nodaļu, LMA tēlnieka Terpilovska meistardarbnīcu,
figurālās tēlniecības meistarklasi. Strādājis Somijā Mākslas institūtā par pasniedzēju, mācījies par akmens apstrādes meistaru,
ar granīta tēlniecības darbiem piedalījies mākslas festivālos.
Turpmākajā radošajā posmā granīts kļūst par vienu no mākslas darbu
materiāliem, par bāzes materiālu izvēloties nerūsējošo tēraudu vai
koku. LMA iegūts maģistra grāds
tēlniecībā pie Bruno Strautiņa.
Maģistra darbs atrodas Jelgavā –
tā ir bronzas strūklaka Jelgavas
students. Sejas vaibstiem tika
meklēts prototips dzīvē. Tēlnieka
radīto mākslu var baudīt vairākās
Latvijas pilsētās, tās ir skulptūras
un arī strūklakas, kurās ūdens pat
nav galvenais elements, bet dod
īpašu noskaņu, veidojot gaistošu
papildu formu. Kārlis Īle daudz
strādā ar nepastāvīgiem materiāliem – ledu, smiltīm, uguni, radot tēlniecības mākslas darbus, kuru
neparastums ir gan forma, gan arī to īsais pastāvēšanas laiks.
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Diskusija par pirmatklājēja godu

Kurš ir bijis idejas par mākslas radīšanu no ledus un smiltīm autors,
īsti nav skaidrs. Varbūt tēlnieki, bet varbūt ledus un smilšu skulptūru
festivālu organizatori, saskatot moderno pop-up tendenci, kas ļauj nemitīgi radīt jaunas, aizraujošas idejas, vecās vienkārši aizslaukot. Tāpat
joprojām ir strīdīgs uzskats par pirmā ledus skulptūru festivāla organizēšanu Latvijā. Jelgava stingri stāv pozīcijās un piedēvē sev pirmatklājēja tiesības, bet kāds alkohola zīmols uzskata, ka viņi idejai iepūtuši
dzīvību, vēl 20. gadsimta 90. gados organizējot reklāmas akciju Doma
laukumā un aicinot LMA studentus veidot ledus skulptūras vienas dienas garumā, lai izvēlētos vislabāko darbu. Kārlis Īle ar kolēģi Opincānu
šajā konkursā ieguva 1. vietu. Tad kādu pavasari Salaca upes krastā
bija sarūpējusi pamatīgus ledus klučus, akurāt kā pasūtītus tēlnieku
izpausmei. Un, Kārļa Īles organizēts, tapa mazais, neatkarīgais ledus
skulptūru festivāls Zemes tauki ar aicinātiem dalībniekiem. 2004. gadā
māksliniekus uz festivālu aicināja Jelgava, un 1. vietu ieguva Kārlis Īle
ar komandas biedriem par darbu ar nosaukumu Kāpnes uz debesīm.
Pa spirālveida kāpnēm 2 figūras virzījās viena otrai pretim, skatītājam
liekot saprast, ka ne vienmēr kāpiens uz augšu vai leju ir saprotams
burtiski. Viss dzīvē ir relatīvs un nosacīts.

Gaisma ledū un monumentālisms smiltīs

Smilšu un ledus skulptūru festivālu tradīcija Eiropā sākusies 30 gadu
senā pagātnē, ASV – 60, bet Ķīnā un Japānā, iespējams, tradīcijai ir
pat vairāk nekā 100 gadu. Arī Krievijā norisinās nozīmīgi gaistošās
mākslas festivāli. Smiltīm un ledum ir liela līdzība ar mirklīgumu,
idejai ir vienots konceptuāls pamats un attīstība. No tehnoloģiskā un

kompozicionālā aspekta ledus un smiltis ir kardināli atšķirīgi materiāli, kas prasa dažādas formveides pieejas. Ledus ir izturīgs un elastīgs, lai cik dīvaini tas izklausītos. No tā var veidot ažūras, gaisīgas
un konstruktīvas lietas. Ledus pēc savas būtības ir kā nerūsējošais
tērauds. Bet formas uzbūvē tomēr ir zināmi ierobežojumi – ledus
ir caurspīdīgs un instruments ir gaismas fizikālās īpašības, gaismas laušanas un atstarošanas specifika, optika. Ne vienmēr forma
izdodas, kā iecerēta, ne vienmēr tā jāveido, kā šķiet pareiza. Gaisma
darīs savu un būs vai nu palīgs, vai – gluži otrādi – defektu radītājs. Ir
nepieciešama pieredze un mākslas formu izjušana. Taču pats darbs
ar ledu ir aizraujošs. Te noder ačgārnā domāšana, jo nereti tieši
ačgārnās formas rada vajadzīgo iespaidu. Jo mēs jau neredzam ledu,
mēs redzam to, kā tas ir salauzis un atstarojis gaismu.
Smiltis – tā jau ir cita opera. Trausla, birstoša čupa, kurā iemiesojamas masīvas, monumentālas formas. Strādājot ar smiltīm, lieti noder
tēlnieku pieredze darbā ar granītu. Ir bijuši arīdzan festivāli, kuros
māksliniekiem piešķir abus materiālus – ledu un smiltis. Nav viegli,
jo tie prasa pilnīgi atšķirīgu pieeju.
Smiltis katrā valstī, katrā reģionā atšķiras – ir birstošākas, mālainās,
drenējošākas, plūstošākas, ar lielākām vai mazākām frakcijām utt.
Nekad nevar paredzēt, kā atvestās smiltis uzvedīsies. Vienā festivālā
no smiltīm iespējams radīt šķībo Pizas torni, citā – sabrūk pat tik
pamatīga un stabila forma kā piramīda. Joki var sākties brīžos, kad
vienā kaudzē samaisītas divas atšķirīgas struktūras smiltis. Tāpēc
tēlniekam jābūt gatavam uz visu. Paiet zināms laiks, kamēr tiek izpētīts, kā ar konkrētajām smiltīm strādāt un izmantot pilnībā to sniegto
potenciālu sarežģītu mākslas formu izveidē.
Ledus savukārt visā pasaulē ir diezgan līdzīgas struktūras, tādi kardināli pārsteigumi nav gaidāmi. Salīdzinoši sliktāks ledus ir Ķīnā, tam
ir daudz smilšu graudiņu piemaisījumu, un tā ir ātra nāve dārgajiem
instrumentiem. Jāatzīmē, ka upju ledus ir dzidrāks, bet ezeru ledū ir
vairāk plaisu.
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Pop-up jaunrade pret klasiskām
mākslas izpausmes jomām

Gaistošā māksla ir ātri zūdoša, paliekot vien atmiņās un fotogrāfijās.
Jā, pieredze, centīgi piedaloties ledus un smilšu skulptūru festivālos
visā pasaulē, ir nenovērtējama. Tā palīdz ieraudzīt modernas formas,
izprast dažādu nāciju mākslinieku filozofiju un pasaules uzskatu,
sadraudzēties un veidot kvalitatīvu komunikāciju radošo personu
vidū. Vai māksliniekiem ir žēl, ka ledus un smilšu skulptūras sabrūk
acu priekšā? Nē, žēlumam īsti nav vietas, jo daudz vairāk žēluma un
asaru izsauc noturīgos materiālos darināti mākslas darbi, kuri netiek
pienācīgi novērtēti, ir noputējuši, ar defektiem un vairs nepievērš vajadzīgo uzmanību. It kā to nebūtu. Bēdīgs liktenis. Granīta un tērauda
skulptūras prasa ne vien saskaņošanu būvvaldē, jo tiek pielīdzinātas
būvniecībai radīto lielo slodžu dēļ, bet arī rūpīgu kopšanu. Un pasūtītāji tam ne vienmēr ir gatavi. Ledus un smilšu skulptūras ir vieglākas,
un uz tām gandrīz vai var attiecināt teicienu – kas viegli nāk, tas
viegli iet. Attieksme pret jau acīmredzamo zudību ir daudz vieglāka.
Gaistoša māksla ir arī teātris, mūzika, opera.

Radošais laiks
Nereti māksliniekiem tiek uzdots jautājums, cik ilgs laiks nepieciešams viena vai otra mākslas darba radīšanai. Nav precīzu atbilžu, lai
kā to kāds vēlētos, jo svarīgs ir viss konteksts. Gatavojoties ledus un
smilšu skulptūru festivāliem, pirmkārt, ir svarīga ideja, otrkārt, iecerētā mākslas darba pēc iespējas detalizētāka skice. Bez labas skices
nevar radīt augstvērtīgu mākslas darbu. Un arī pieredze ir svarīga.
Festivālu bums Eiropā sākās pirms 30 gadiem, un tur iesaistījās jauni
mākslinieki, bet tagad viņi jau ir gados un rada patiešām lieliskus,
formās sarežģītus un izteiksmīgus mākslas darbus. Jaunajiem
māksliniekiem pagaidām neizdodas sasniegt šo līmeni, jo arī viņiem
nepieciešama festivālu pieredze, kas mērāma daudzos gados. Nav jau
arī mācību iestāžu, kur skaidrotu visas tehniskās nianses darbā ar
gaistošiem materiāliem. Vienīgi Amerikā ledus tehnoloģija ir iekļauta
mācību programmās …pavāriem, kuri gatavo ledus skulptūras kā
dekorus smalkiem galda klājumiem.
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Matemātika un māksla

Ledus veidošana ir kaprīza māksla, lai gan lakoniski tas izsakāms kā
atskaldīt lieko. Padziļināti pētot šo procesu, nonākam līdz tēlniekiem
vecmeistariem, kam visiem piemitušas izcilas matemātikas un arī
arhitektūras zināšanas. Tēlniecība nozīmē aprēķinus, jāorientējas
mātes ģeometrijas specifikā, lai izveidotu vēlamo formu. Ledus
skulptūra ir kā būvniecība, kā arhitektūra. Sarežģītākos gadījumos ledus skulptūrām katru detaļu veido atsevišķi, pēc tam tās ar ūdeni sasaldē (saledo) kopā. Kā iegūt ledus skulptūru dzidro caurspīdīgumu?
Galvenais nosacījums ir izmantot ļoti tīru ūdeni. Paradokss, ka Rīgas
dzeramais ūdens atbilst visiem standartiem, lai to droši izmantotu
pārtikā nevārītu, bet tas nav pietiekami tīrs, lai sasalstot saglabātu
absolūto dzidrumu. Tīros un dzidros ledus gabalus iegūst ziemeļos, kur top arī ledus viesnīcas. Upēs, kur ieplūst kalnu strauti, ir
iegūstams dzidrs ūdens. Un būtiski, lai sasalšana noritētu vienmērīgi,
neveidojot vizuāli atšķirīgus slāņus. Stāvošs ūdens sasalst ar gaisa
burbuļiem pa vidu, vienmērīgi sasalst tekošs ūdens. Dabā tā notiek
arī upēs, ledus sasalst no augšas virzienā uz apakšu, un apakšā visu
laiku ir kustīgs ūdens. Ja stāvošs ūdens salst uzreiz no visām pusēm,
veidojas spriedze, un ledus pats sevi saplēš. Ja ledus nav iegūstams
dabiskā veidā, to iegādājas festivāliem no ledus ražotājiem, kas to
izgatavo rūpnieciski.
Ledus apstrādei izmanto specifiskus instrumentus. Kārlis Īle gan
uzsver, ka pirmais instruments ir galva. Ledu griež, zāģē lielās masās.
Lai to paveiktu, nepieciešami asi tērauda instrumenti. Apstrāde ir
līdzīga kokapstrādei, taču jāņem vērā, ka ledus uzvedas līdzīgi kā
akmens – trausls, kristālisks, drūp, plīst.
Veidojot formu no smiltīm, tiek izmantots salīdzinoši mazs instrumentu komplekts, tās lielākoties ir ķelles un špakteļlāpstas. Smiltīm
netiek likta klāt līme, arī karkass netiek veidots, jo tas tikai traucētu
sagatavot smiltis un griezt formu. Klasiska smilšu skulptūra sastāv
no blīvi ar ūdeni presētām smiltīm betonēšanas veidņos. Un no
sapresētas smilšu čupas skulptūras tiek veidotas pēc principa – lieko

nogriezt nost. Skan vienkārši, bet īstenošana ir sarežģīta. Lai veidotos pareizas proporcijas, jādraudzējas ar matemātiku. Skulptūra ir
jāizskaitļo, lai roka precīzi atšķeltu lieko no smilšu kalna. Gatavas
skulptūras tik apsmidzinātas ar atšķaidītu līmes ūdeni, kas veido
pret laika apstākļiem noturīgu kārtiņu. Vēl jāpiebilst, ka festivālos neizmanto jūras smiltis, jo graudiņi ir kā mazi, mazi, mazi olīši. Vairāk
noder karjeru mālainās smiltis ar maziem un kantainiem graudiņiem. Taču par daudz māla arī neder, jo tad lietus laikā veidojas
dubļi, bet izžūstot rukumi un plaisas.

Bizness

Ledus un smilšu skulptūru festivāli tiek organizēti divos veidos – pirmais ir kā konkursi, kur mākslinieki gūst godalgas un popularitāti,
kas ir ceļš uz pasūtījumu saņemšanu. Jo skulptūras tiek pasūtītas uz
pilsētu svētkiem, Jaunā gada svinībām, privātām ballītēm, reklāmas
projektiem. Otrs organizēšanas veids nozīmē veidot izstādi ar ieejas
maksu skatītājiem. Tādā gadījumā organizatori maksā māksliniekiem. Komercizstāžu šajā jomā ir arvien vairāk, taču mākslinieku
skaits īpaši nepalielinās, jo jaunie censoņi ļoti reti lūkojas šajā
virzienā.
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Uguns

Ugunij ir vēl pilnībā neatklāts potenciāls skulptūru veidošanā. Tā nav
māksla – izgatavot no salmiem ornamentu vai figūru un nodedzināt.
Māksla ir izveidot kontūru un likt lietā kontrolēto degšanu – tēlniecība būs nevis degošais kontūrs, bet liesmu forma, kur uguns saskaras
ar gaisu. Mums ir grūtāk, bet māksliniekiem piemīt spēja redzēt
nosacīti ačgārni, piemēram, nevis akmens skulptūru, bet to tukšuma
veidolu, kur gaiss robežojas ar akmeni. Uguns ir vismirklīgākā no
tēlnieka mākslām, tā var pastāvēt tikai dažas stundas, minūtes vai
pat sekundes. Un pēc tam tikai fotogrāfijās. Kārlis Īle piemin savu
mērķi – veidot uguns un ledus skulptūras, saliekot kopā divas stihijas
un vadot to māksliniecisko mijiedarbību.
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RUUKKI PRIMO –
TEHNISKI UN DIZAINISKI
INOVATĪVA FASĀŽU
SISTĒMA
AGRITA LŪSE
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Publicitātes foto RUUKKI arhīvs

Jaunās Ruukki mājas,
kur ārējā fasādes apdarē
izmantoti Ruukki Primo
paneļi.

Čiekurkalna
Mego estētiskā
un pievilcīgā
fasāde tapusi
ar Ruukki
Primo
paneļiem.
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R

uukki Primo ir jauna, nesen ražošanā ieviesta fasāžu
apšuvuma sistēma ar vairākām dekoratīvi atšķirīgām
kolekcijām, orientējoties uz arhitektoniskās
izteiksmības un estētiskās pievilcības ieguvumiem.
Ruukki Primo raksturo paneļu kombinācijas
iespējas, perforācijas raksta un virsmas faktūras
daudzpusīgā struktūra, perfektā stiprināšanas tehnoloģija,
toņu un formu daudzveidība, augstie noturības parametri.
Latvijas objektu references jāsāk atzīmēt ar jaunās
sistēmas demonstrāciju praksē Ruukki biroja ēkā Mārupē,
tirdzniecības centra Domina fasādē un Čiekurkalna 4.
šķērslīnijā esošajā Mego veikala apjomā.

Ruukki Primo struktūra, mērogi un forma

Fasāžu apdares paneļu sistēmas elementi (kasetes) veidoti
no kompozītmateriāla, līdz ar to tie ir noturīgi un tiem
saglabājas precīza ģeometrija krasu temperatūras svārstību gadījumā. Atsevišķās kolekcijas ir Primo Skyline 100,
Primo Skyline 150 un Primo Skyline 1000. Primo Skyline
100 izmanto, ja fasādes arhitektūras ideja paredz ēkas tēlā
uzsvērt horizontālu ritmu visā apjomā vai tikai fragmentos. Primo Skyline 150 ēkas fasādes padarīs pievilcīgas
ar vertikāla ritma kasetēm, kas dinamiski tiecas augšup.

Pēdējā kolekcija Primo Skyline 1000 ir īpaša ar mērogu un
ļauj veidot lielas, viendabīgas virsmas, radot monumentālu
vizuālo iespaidu. Primo Skyline 1000 kasešu maksimālie
iespējamie izmēri ir 6,2x1,9 metri, ko nosaka to noturīgā
struktūra, alumīnija slāņus savienojot līdzīgi kā bišu šūnās.
Izmērs un precīzā ģeometrija, forma un tonis šīs kasetes
padara neaizvietojamas daudzu arhitektūras ideju realizācijā. Galvenā šī produkta iezīme ir izveidot lielas, gludas
virsmas ar teicamu virsmas kvalitāti.
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Stiprināšana un perforācijas iespējas

Primo sistēmas kolekciju kasetēm ir iestrādāti slēpti stiprināšanas elementi, tādējādi iespējams variēt šuvju platumu
no pavisam neliela – 5 mm – līdz tādam attālumam, kā to,
iespējams, paredz arhitekta ideja par ēkas vizuālo tēlu un
fasādē nolasāmo ritmu, piemēram, 35 mm. Primo apdare
pieder ventilējamo fasāžu kategorijai, tā stiprināma pie
jebkura ēku karkasa veida. Ruukki tehnologi izstrādā arī
specializētus nestandarta stiprinājuma risinājumus, un,
pasūtot materiālus, tiek izstrādāts arī elementu izklājuma
projekts. 3D versijā izklājuma izstrāde iespējama Revit un
AutoCad programmā, kur tiek piedāvāti gatavi risinājumi,
ko bez maksas var lejuplādēt digitālo apdares materiālu
bibliotēkā Ruukki mājaslapā. Fasādes apdares elementu
izstrāde ir sarežģīts process, jāievēro estētiskās un funkcionālās prasības, jāpievērš uzmanība niansēm, piemēram,
nosegelementiem, lāseņiem, lai gala rezultāts būtu acij
baudāms.
Primo elementi ir piemēroti mākslinieciska perforējuma izveidei, tā palielinot paneļu dekoratīvo nozīmību.
Perforācijas zīmējumi var atspoguļot uzņēmumu logo vai
devīzi, var tikt veidotas abstraktas formas vai ornamenti.
Jebkurš no sižetiem, eleganti izspēlēts, ir papildu vērtība
modernajai arhitektūrai un tās dialogam ar pilsētvidi.

Krāsu toņi un virsmas faktūras

Ruukki Primo katalogā ir standarta toņu piedāvājums, bet
nepieciešamības gadījumā ir iespēja piedāvāt klientam vēlamo individuālo krāsu toni, pirms tam izvērtējot objekta
apjomu. Virsmas estētiskās kvalitātes ir dažādas, Ruukki
Primo elementu virsma iespējama gluda vai matēta,
metāliskajam pārklājumam ir dažādas gradācijas. Primo
kasetes tiek ražotas arī ar titāncinka, vara un misiņa apdari, radot vēlamo efektu. Šāds risinājums ir ekonomiskāks
salīdzinājumā ar to, ja izvēlamies ražot apdares materiālus
no tīriem metāliem (misiņa, vara, titāncinka). Piemēram,
no misiņa gatavoti lieli fasāžu elementi nekad nebūs ar
pilnībā gludu virsmu, bet, ja misiņš klāts pāri kompozītmateriālam, virsma iegūst daudz augstāku kvalitāti un izcilu
gludumu.
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Tirdzniecības
centrs Domina
Ruukki bija viens no galvenajiem piegādātājiem t/c Domina
pārbūves projektā, kas ietvēra
arī Ruukki Primo Skyline 100
fasādes apdares elementu
piegādi un instalāciju. Fasādē
izmantotas apdares plātnes ar
dinamiska ornamenta perforējumu, tādējādi padarot ēkas tēlu
daudz interesantāku un apkaimes vidē pievilcīgāku, piešķirot
tam mūsdienīgu raksturu.
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Quality Hotel
Arlanda XPO,
Arlandastad,
Zviedrija
Fasādē izmantota Ruukki
Primo apšuvuma sistēma,
padarot viesnīcas ēku par
vienu no modernās arhitektūras paraugiem, kas piesaista
uzmanību.
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Birojs un
vairumtirdzniecības
noliktavas Leszno,
Polija
Vairumtirdzniecības apjoms
risināts ar tradicionālajiem
apdares materiāliem, bet biroja
telpu apjoms padarīts atšķirīgs
ar elegantajām Ruukki Primo
kasetēm. Tā ir pirmā ēka Polijā,
kur šīs kasetes izmantotas
fasādes apdarei, līdz ar to
radot references objektu, no kā
iedvesmoties arhitektiem un
pasūtītājiem.

www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/
produkti/fasades-apsuvumi/ruukki-primo
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KĀ DZIESMĀ –
VIENALGA MAN JEB
KĀ IERĒDNIECĪBA
UZSPĻAUJ
BŪVUZŅĒMĒJIEM

B

iedrība Building Design and Construction Council (BDCC)
2021. gada 17. augustā nosūtīja Ministru kabinetam, prezidentam un Ekonomikas ministrijai vēstuli par satraucošo
situāciju sakarā ar straujo cenu pieaugumu būvmateriāliem.
Kopējai vēstulei tika pievienota 21 būvuzņēmuma no dažādiem Latvijas novadiem parakstītas vēstules, kopējais vēstuli
parakstījušo būvuzņēmumu apgrozījums 2020. gadā ir ap 200
miljoniem eiro, nodarbināto skaits ap 2500 cilvēku, kas kopumā
liecina par aprakstītās situācijas nopietnību un patiesumu un pauž
nozares redzējumu. Arī pēc iesniegšanas laika tika saņemta vēstule,
kā arī gana daudzi atbalstīja vārdos šādas vēstules tapšanu. Katrā
ziņā vēstulē minētais atspoguļo patieso būvuzņēmēju noskaņojumu.
Vēstules atbalstītāji un parakstītāji ir gan lielāka un mazāka
kalibra ģenerāluzņēmēji, gan arī apakšuzņēmēji, bez kuru darbarokām nevar iztikt neviens būvlaukums.

Vēlme iedziļināties
no valsts puses – čiks vien
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Būvniecības procesā no piedāvājuma par projektēšanas darbu un
būvdarbu izpildi iesniegšanas līdz faktisko būvdarbu sākšanai var
paiet ievērojams laika posms, turklāt jāuzsver – nereti arī būvdarbu
veikšanas laiks ir pietiekami ilgs un aptver periodisku nepieciešamo
materiālu, iekārtu un citu izejvielu iegādi un pakalpojumu pasūtīšanu.
Vēstulē bija aicinājums valstij saprast riskus un dalīties to smagumā publiskajos iepirkumos ar būvuzņēmēju tā zaudējumu
segšanai no būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ – pārmērīga
cenu pieauguma šā gada pavasara un vasaras periodā.
Atbildes uz vēstuli ātri tika saņemtas no 2 iestādēm – Prezidenta
kancelejas un Ministru kabineta, bet tās bija FORMĀLAS ATBILDES,
kurās tika norādīts, ka īstais adresāts esot Ekonomikas ministrija. No
EM līdz APSKATA nodošanas dienai, 7. oktobrim, oficiāla vēstule nav
pienākusi, bet neoficiālā sarunā ar ierēdņiem tika saņemta ziņa, ka
nekas īpašs jau nav noticis.

Pētījums un fakti

EM pasūtīts pētījums Par prognozētām izmaiņām darba spēka un
būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību 2021.−2025. apgalvo, ka būvniecības izmaksas 2021.
gadā pret 2020. gadu pieaugs par +6,6%, https://tapportals.mk.gov.
lv/legal_acts/6efe56b8-c80d-4125-a271-a89f44138290#.
Statistiku var staipīt uz visām pusēm, pievienojot daiļrunības mākslu – īpaši sacensties daiļrunībā var tie eksperti, kuriem pašiem
nav jāpērk materiāli un pakalpojumi no savas naudas un pašiem
nav jāpilda saistības pret pasūtītājiem un piegādātājiem, bet, tā
kā ikdienā gana daudz runāju ar praktiķiem, tad par cenu pieaugumu
tikai 6−7% būvuzņēmēji tā nesatrauktos, REALITĀTE IR PAVISAM
CITA. Skatīt līknes ar cenu dinamiku 2021. gadā armatūrai un
koksnei.
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Atgādināsim, ka būvuzņēmējam materiāli jāiegādājas tad, kad vajag,
un jābūvē pēc projekta, turklāt, piemēram, armatūru nevar aizvietot
ar salmiem. Skatoties uz cenu pieaugumu pamata materiāliem, kā arī
obligātajiem pakalpojumiem (atkritumu izvešana, enerģijas tarifi),
kaut kā nevar ieraudzīt, kuri tad ir tie materiāli vai pakalpojumi,
kam cenas ir kritušās, salīdzinot ar 2020. gadu, lai kopējais izmaksu
pieaugums būtu vien 6,6%.

Ielūkojoties arī cita it kā valstiski svarīga informācijas avota Latvijas
oficiālās statistikas portāls datos, varam redzēt, ka realitātei daudz kas
neatbilst: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/buvnieciba.
Te statistikas meistari var likt preses relīzēm virsrakstus − Maijā
būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 1,6%, Jūnijā būvniecības
izmaksu līmenis palielinājās par 1,3% − un sabiedrībai pasniegt, kā
izdevīgāk: sak, nav ko cepties tiem būvniekiem. Skatot relīzi pamatīgāk, šis niecīgais pieaugums, izrādās, ir salīdzinājumā ar iepriekšējo
mēnesi.
Kāpēc arī šeit statistika mēdz atpalikt no realitātes? Visticamāk, tāpēc,
ka no 200 uzņēmumiem, kuri iesūta datus CSP, vairākums to uzskata par formālu pasākumu un tabulas aizpilda kāda sekretariātam
tuvumā pagadījusies mazāk noslogota persona copy-paste veidā no
iepriekšējās atskaites. Būvnieki jau tiešajos pienākumos ir birokrātijas
pārslogoti, tāpēc jēgpilnāk datus par materiālu cenām būtu prasīt
vadošajiem tirgotājiem.
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Pārspīlējumi ar iedomāto
būvnieku peļņu

Atgriežoties pie raksta temata. VAI EM u.c. IERĒDŅU UZDEVUMS
NAV STRĀDĀT SAVAS VALSTS IEDZĪVOTĀJU INTERESĒS, operatīvi
reaģējot uz situāciju, un rūpēties par taisnīgu un labvēlīgu, un ilgtspējīgu vidi uzņēmējdarbībai? Uzņēmēju nodokļi, TAJĀ SKAITĀ ARĪ
BŪVUZŅĒMĒJU, nodrošina ierēdniecības tīri labu iztikšanu. Nekādi
nedaloties ar būvuzņēmējiem publisko iepirkumu, kas iesniegti
konkursiem pagājušajā gadā un šī gada sākumā un kur materiāli bija
jāpērk šovasar vai šoruden, kaut daļējā risku segšanā, sanāk, ka būvniekiem jāuzņemas netaisnīgs un nepanesams slogs, un tā būtībā
ir nacionālo būvuzņēmēju iznīcināšana no valsts puses. Var jau
vēsi teikt: lai tie būvuzņēmēji piedalās nākamajos konkursos un atgūst
zaudēto. Atgādināšu – būvniecības pasūtījumi uzņēmumam mēdz būt
daži un liela apjoma, tie var ilgt ne tikai mēnešiem, bet arī gadiem.
TAD KĀ BŪVUZŅĒMĒJAM NO IEKRĀJUMIEM finansēt PIEAUGUŠĀS
IZMAKSAS TAGAD BŪVĒJAMOS OBJEKTOS? Un kāpēc vispār viņam
tas būtu jādara? Jā, viņi to dara. Bet vai ir dzirdēts, ka kāds ierēdnis
no savas kabatas ko maksātu par savu nedarīšanu vai kaitniecību
uzņēmējdarbības videi?
Uzsvēršu, ka reālais izmaksu pieaugums būvniekiem ir netaisnīgs un
nepanesams slogs arī tāpēc, ka, piemēram, par 15% peļņu no objekta
varēja tikai sapņot arī agrāk (kā lasāmviela noder vairākuma uzņēmumu jau nodotie publiski pieejamie 2020. gada pārskati) – tad no kurienes lai sedz cenu pieaugumu? Un kam valstī domāti Atveseļošanas
fondi un cita aizņemtas naudas apgūšana? Vai bezjēdzīgām PR kampaņām? Būvuzņēmēji par savu smago un svētīgo darbu ir pelnījuši
cieņpilnu dialogu ar valsti un arī cieņpilnu attieksmi.
Ja nu kāds vēlas paķengāties un nosaukt šo publikāciju par muļķībām,
tad tas var likt pretī reālas pavadzīmes manis nosauktajiem pamatmateriālu piemēriem vai arī tos pamatmateriālus, kuriem šā gada vasarā
vai rudenī cenas ir būtiski kritušās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

REALITĀTE –

pieaugušās cenas procentuāli 2021. gada vasarā salīdzinoši ar 2020. gadu
(info no tirgotājiem un ražotājiem): vatei, putuplastam 30%, koka līstēm 45%,
būvkalumiem 40%, rīģipša profiliem 50%, OSB plāksnēm 200−250%, fasādes
krāsām 16−32%, aizsarglīdzekļiem kokam 12−26%, vadiem un kabeļiem 20%,
drenāžai un kanalizācijas sistēmām 20%, elektroinstrumentiem un krāsošanas
instrumentiem 15% utt. Šis saraksts varētu būt bezgalīgs.

CITĀTS NO EM PASŪTĪTĀ PĒTĪJUMA:

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecībā 2021. gadā jārēķinās ar būtiskāko
būvmateriālu izmaksu pieaugumu 14,7−14,8% apmērā, savukārt darba
samaksas pieaugums novērtēts kā 6,9−7,0%.

REALITĀTE –

ceļu būves uzņēmuma piemērs: minerālmateriālu cenas pieaugums līdz
25%, asfaltbetona 15−25% (atkarībā no markas) pat pāris kilometru seguma
atjaunošanas gadījumā nesis uzņēmumam zaudējumus 25 313 eiro.
Cits piemērs: vienpusējas drošības barjeras uzstādīšana šā gada martā vēl
tika piedāvāta par 24,75 eiro/m, bet šā gada augustā par 33,50 eiro/m (35%),
uzņēmumam, kur tās bijušas vajadzīgas 4800 m, sadārdzinājums ir 42 236 eiro.
Būtisks sadārdzinājums skāris arī ceļa zīmes, piemēram, priekšrocības zīmes
martā piedāvātas par 37,33 eiro gabalā, bet augustā par 64,36 eiro gabalā (70%).
Rezultātā realitātē piegādātāju piedāvājums neliela objekta aprīkojumam no
konkursā piedāvātās cenas 2020. gada septembrī ap 210 000 eiro šā gada martā
jau bija sasniedzis 235 500 eiro, bet augustā, kad nu jāpērk, jau 264 300 eiro.
Un sākam skaitīt, par kādu summu būvnieks ir mīnusā, ja pārvadam vajadzīgas
daudzu tonnu metāla konstrukcijas!!!

CITĀTS NO EM PASŪTĪTĀ PĒTĪJUMA:

Transporta objektu būvniecībā būtisks izmaksu pieaugums 2021. gadā
prognozēts gan būvmateriāliem (10,0%), gan mašīnu un mehānismu uzturēšanai
un ekspluatācijai (10,0%), savukārt darba samaksas pieaugums novērtēts 8,0%
apjomā.

REALITĀTE

Citāts no infrastruktūras objektu būvnieka:
Ja parasti cenu kāpums bija ierobežots ar 5, maksimums 10% gadā,
tad šogad, 2021. g., cenas palielinās gandrīz katru mēnesi.
Plastmasas caurulēm līdz +100% salīdzinājumā ar piegādātāja cenām
2020. gada vidū. Veidgabaliem līdz +50%. Plastmasas akām līdz 30%.
Ķeta caurulēm līdz +20%. Veidgabaliem un aizbīdņiem līdz 15%.
CC-GRP caurulēm par 15%. Lieliem projektiem problēma ir ilgs iepirkumu
process: no piedāvājuma sagatavošanas brīža līdz līguma noslēgšanai, kad var
slēgt piegādes līgumus un fiksēt cenas, paiet ļoti ilgs laiks, dažreiz tuvu gadam.
Tāpēc paredzam, ka šobrīd izsludinātiem iepirkumiem būvnieki apzināti liks
lielākas cenas, lai kompensētu iespējamo turpmāko cenu kāpumu. Ja daļu šī riska
uzņemtos pasūtītāji, būvniecības cenu kāpuma lavīna nebūtu tik izteikta.

CITĀTS NO EM PASŪTĪTĀ PĒTĪJUMA:

Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā lielākais pieaugums
prognozēts arī būvmateriāliem ar 15,3% pieaugumu 2021. gadā, pārējiem
resursu veidiem pieaugot relatīvi mazāk – strādnieku darba samaksai
par 7,6%, mašīnu un mehānismu izdevumiem par 6,6% un pakalpojumu
izdevumiem par 7,7%.

198 APSKATS. ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2021 / #3

NĀKAMAIS APSKATS
AR KVALITATĪVI ATLASĪTU
INFORMĀCIJU UN
ORIĢINĀLRAKSTIEM
ZIEMASSVĒTKU
GAIDĪŠANAS LAIKĀ.

RUDENS SILTO TOŅU FABRIKA
IR KĀ MAŽORĀ RAKSTĪTS SKAŅDARBS,
KAS PIEPILDĪTS AR ORANŽĀM, SĀRTĀM,
DZELTENZAĻĀM, VIOLETĀM KRĀSĀM.
MĒS JAU TO VISU PAREDZAM, TAČU
ATKAL UN ATKAL IERASTAJĀ SASKATĀM
NEPARASTO UN JAUNAS IESPĒJAS.
DABA GAIDA, DABA GAIDA MŪS VISUS
UN DĀSNI DĀVĀ IEDVESMU VISIEM,
KAS IR TAM GATAVI. IDEJAS IR TEPAT.
ĶERIET MIRKLI.
ŠARMANTU JUMS RUDENI
AR SILTUMU SIRDĪ!

Vide – mēbeļu salons LETT
Katlakalna ielā 6d, Rīgā,
DECCO CENTRĀ
Foto Aleksandrs Kendenkovs,
stils Gunita Jansone
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