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SATURS UN  

TĀ VEIDOTĀJI

KAS NOTIKA PAGĀJUŠO GADU UN KAS MŪS GAIDA?

V
asara ir laiks, kad tiek iesniegti un publiskoti uzņēmumu gada pārskati, 
kas ir gana interesanta lasāmviela. Varam redzēt biznesa dzīves vēsmas, 
par ko brīdinājām iepriekš, – daļai būvnieku, neraugoties uz it kā 
apjomīgiem paveiktajiem darbiem dažādos objektos, 2021. gads tomēr 
nesis lielākus vai mazākus zaudējumus. Toties labi klājies inženierbūvju 

projektētājiem. Varam lepoties, ka Latvijā tagad top gadsimta būves, bet kā lai 
būvuzņēmējs priecājas un – jo svarīgāk – kā lai samaksā nodokļus milzīgā cenu 
kāpuma apstākļos?
2021. g. augustā uz mūsu organizēto būvuzņēmēju vēstuli valsts augstākā 
ierēdniecība atbildēja formāli. Šogad sūtījām vēstuli Eiropas Komisijai par Latvijas 
būvuzņēmēju situāciju nepieredzētā cenu kāpuma apstākļos – diemžēl arī šoreiz 
tika saņemta atrakstīšanās. Lasiet APSKATA 80. lpp. Kā vienmēr, skaidri redzama 
augstākās, labi barotās ierēdniecības atsvešinātība no dzīves un nevēlēšanās 
ieviest produktīvas pārmaiņas, jo krietna alga nāk katru mēnesi bez kādām 
atskaitēm par to, cik labi vai slikti ir strādāts. Atceramies, ka oktobrī jāiet uz 
vēlēšanām. Ko izvēlēties? Jāizvēlas tādi, kas dara un pilda solījumus, nevis tikai 
gudri runā, bruņojušies ar sabiedrisko attiecību dienestu sagatavotiem frāžu 
virknējumiem. Varbūt tad tiem, kas dara, izdosies sakustināt milzu vienaldzības 
salu un iestāties par Latvijas uzņēmējiem arī Eiropas līmenī.

APSKATS 

ARHITEKTŪRA 

BŪVNIECĪBA 

DIZAINS

2022/AUGUSTS/NR.3

Izdevējs biedrība Arhitektūra Būvniecība Dizains.  
ISSN 2661-5673 Pārpublicēšana tikai ar izdevēja atļauju.  
www.buvniekupadome.lv/Apskats Kontakti: 29407147, 28373794, 
buvniekupadome@gmail.com, www.buvniekupadome.lv

AGRITA LŪSE, 
biedrības BDCC valdes locekle

APSKATS 

ARHITEKTŪRA 

BŪVNIECĪBA 

DIZAINS

GUNITA JANSONE, 
biedrības BDCC vadītāja



ILZE RATNIECE
ARHITEKTE REM PRO

Inženierarsenālā ir rūpīgi saglabāti 
visi oriģinālie dažādu laikmetu 
industriālā mantojuma elementi,  
kuri katrs savā veidā liecina par ēkas 
dzīvi gadsimtu gaitā.
2. LPP.

ANDREJS ELKSNIŅŠ
DAUGAVPILS MĒRS

Inženierarsenāls – vēl viens 
ievērojams objekts, kas ideāli 
papildinās Daugavpils cietokšņa 
kultūras dzīvi.
2. LPP.

VLADIMIRS PUČKOVS
LAGRON VADĪTĀJS

LAGRON ir uzkrājis nepieciešamo 
pieredzi, kas ļauj iesaistīties tik 
sarežģītā un vērienīgā projektā kā 
liela apjoma vēsturisko objektu ļoti 
kvalitatīvā restaurācija.
2. LPP.

OĻEGS 

MIROŠŅIKOVS
DEREX PROJEKTU VADĪTĀJS

Inženierarsenālam tika izstrādāts 
pietiekams klāsts risinājumu, lai 
inženierkomunikācijas instalētu 
gandrīz neredzami un nekādā veidā 
neietekmējot ēkas vēsturiski dārgo 
substanci.
2. LPP.

JURIS FRĪDMANIS
AS KEKAVA ABT ĢENERĀLDIREKTORS

Jūlijā apritēja gads, kopš tika 
parakstīts publiskās un privātās 
partnerības līgums par vērienīgākā 
ceļu infrastruktūras izbūves projekta 
realizāciju − Ķekavas apvedceļu.
12. LPP.

NORMUNDS LĪCIS
SAULKRASTU NOVADA DOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Sakārtotā vide Saulkrastu brīvdabas 
estrādē ļauj organizēt dažāda 
veida notikumus, sākot no nelielu 
koncertciklu pasākumiem, kā 
Neibādei 200, un beidzot ar Latvijas 
mēroga sporta sacensībām, kā 
Saulkrastu kokteilis 3x3 basketbolā, 
dažādām izrādēm un leģendāru 
mūziķu uzstāšanos.
22. LPP.

KOKMUIŽA
Ēka ir arī vēsturiski spilgta un 
arhitektoniski izteiksmīga būve. 
Tāpēc pašvaldība jau labu laiku 
meklēja iespējas, kā to atjaunot, − 
stāsta Valmieras novada pašvaldības 
izpilddirektora vietniece, Valmieras 
novada Attīstības pārvaldes vadītāja 
Evija Nagle.
28. LPP.

FORUMS

SIEVIETE

ARHITEKTŪRĀ, 

BŪVNIECĪBĀ,

DIZAINĀ
34. LPP.

REGĪNA DEIČMANE
Katru vasaru Mazajā Mežotnē  
notiek Pētera Vaska fonda koncerti 
Pēteris Vasks ielūdz. Vasara.  
Mežotne. Un katrā pasākumā  
publiku laipni sagaida pilskungi  
Regīna Deičmane un  
Andris Deičmanis.
42. LPP.

ANDA_ABSTRACT
Anda_abstract jau vairākus gadus 
aktīvi piedalās mākslas izstāžu dzīvē 
visā Latvijā, un mākslinieces radošajā 
biogrāfijā ir arī vairākas apjomīgas 
personālizstādes, kurām izvēlēts 
vienojošs nosaukums –  
Digitālā plaisa.
48. LPP.

Pavasarī Jūgendstila muzejā  
divas plašas telpas aizņēma viena  
no skaistākajām izstādēm Rīgā.  
Divas mākslinieces –  

INTERJERA DIZAINERE 

MARGARITA BUDZE 
UN STIKLA MĀKSLINIECE 

RAMONA PĒKŠĒNA – 
augstvērtīgas mākslas cienītājiem 
atrādīja mirdzošus radošos darbus.
52. LPP.

KAUŅA – 
EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA

Iegriežoties Lietuvas bankas ēkā 
Kauņā un apmeklētāju zālē ieraugot 
Joko Ono instalāciju ar zārkiem un 
zaļojošiem kokiem, tā arī netapa 
skaidrs, kam tas viss domāts.
58. LPP.

JĀNIS BAIKS
VALMIERAS NOVADA MĒRS

Mežs ir arī mācību klase brīvā dabā – 
Valmieras Jaunatnes centrs Vinda 
īsteno unikālu interešu izglītības 
programmu Ekstrēmie sporta veidi, 
aicinot apgūt prasmes ekstrēmajos 
vasaras un ziemas sporta veidos, 
vienlaikus strādājot pie vispārējās 
fiziskās sagatavotības attīstības,  
kā arī drošības.
64. LPP.

ĒRIKS VĪTOLS
BIM SOLUTION VADĪTĀJS

Par BIM ieguvumiem tiek 
runāts daudz, un joprojām starp 
pasūtītājiem, gan privātajiem, gan 
publiskajiem, ir aktuāls jautājums – 
kādas tad īsti ir BIM izmaksas.  
Lai atbildētu uz šo jautājumu,  
ir jāsaprot, cik izmaksā projektā 
neizmantot BIM.
78. LPP.

1 APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #3



D
augavpils cietoksnis, pateicoties vēstures entuziastu un aug-
sti kvalificētu meistaru iesaistei, lēnām atdzimst kā militārās 
inženierbūves piemineklis un kļūst par pilsētas pievilkša-
nas magnētu un nozīmīgu vietzīmi, ko sākotnēji iezīmēja 
slavenā Marka Rotko mākslas centra izveide un atklāšana 

2013. gadā. Inženierarsenāls ir viena no lielākajām un būtiskāka
jām Daugavpils cietokšņa struktūras ēkām, tās stāvoklis daudzu 
pamestības gadu laikā bija kļuvis visai kritisks, taču profesionāļu 
skats un vietas nozīmīguma adekvāts novērtējums lika pieņemt 
pareizos lēmumus, un Inženierarsenāla ēka atdzimst un kļūst par 
vietu, kur var rīkot izstādes, iekārtot muzeja ekspozīcijas, izmantojot 
to dažādām kultūras aktivitātēm. Inženierarsenāla kompleksa telpas 
šobrīd pielāgotas Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra 
Inženierarsenāls ekspozīciju izvietošanai.

Vēsture

Inženierarsenāls ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 
4718. Latvijā ir saglabājušās vēl tikai divas līdzīgas tipoloģijas arse-
nāla ēkas – Artilērijas arsenāls turpat Daugavpils cietoksnī, kurā ierī-
kots Marka Rotko mākslas centrs, un arsenāla ēka Vecrīgā, Torņa ielā. 
Daugavpils Inženierarsenāla ēka celta pēc Krievijas impērijas Kara 
ministrijas arhitekta Aleksandra Štauberta projekta 1836.−1845. 
gadā, izmantojot Krievijas impērijas paraugfasāžu zīmējumus, un 

DAUGAVPILS  

CIETOKŠŅA  

INŽENIERARSENĀLA 

RESTAURĀCIJA

INĀRA APPENA
Foto Andrejs Jemeļjanovs
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Būvprojekta autori SIA REM PRO, būvprojekta  
vadītāja arh. Ilze Ratniece, atsevišķām daļām I. Antonova,  
A. Ugrimovs, Rūdolfs Liberts, Dailis Buliņš, Igors Musijenko, 
Raimonds Vanags, SIA KONVENTS (vad. arhitekts  
Pēteris Blūms, arhitekti Līva Garkāje, Oto Ozols, Līga Ganiņa). 
Ģenerāluzņēmējs Sabiedrība LAGRON un BŪVUZŅĒMĒJS 
RESTAURATORS. Galvenie apakšuzņēmēji SIA ML būve,  
SIA DM Buvex, SIA DEREX. Projekta vadītājs Aleksejs 
Drozdovs, atbildīgais būvdarbu vadītājs Dāvis Priede, ēku 
būvdarbu vadītājs Vladimirs Pučkovs, inženiertīklu būvdarbu 
vadītājs Andrejs Zinkevičs, elektroietaišu izbūves būvdarbu 
vadītājs Aleksejs Fomins, elektronisko sakaru sistēmu 
būvdarbu vadītājs Sergejs Ziļs. Autoruzraudzība  
SIA REM PRO (I. Ratniece, L. Antonova, I. Tereskina, 
O. Novickis, N. Kļimoviča, V. Hlopoks). Restaurācijas/
konservācijas procesu konsultants arh. Pēteris Blūms. 
Būvuzraudzība SIA FORTUM (atbildīgais būvuzraugs 
Viktors Taraškevičs, M. Draudiņš, A. Prelatovs, T. A. Grauds, 
J. Pučenkins). Pasūtītājs Daugavpils pilsētas pašvaldība. 
Pasūtītāja pārstāvji objektā: pašvaldības izpilddirektores 
vietniece Tatjana Dubina, projekta vadītājs Artjoms Mahļins, 
projekta būvinženieri Jānis Rudzinskis, Jūlija Mihailova, 
Nadežda Aļhimoviča. Būvprojekts īstenots divu Eiropas 
Savienības fonda projektu ietvaros. Kopējās izmaksas  
7 196 368,11 eiro ar PVN.

3 APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #3



tā raksturojama kā ampīra stilistikai atbilstoša. Ēka savas ilgās 
pastāvēšanas laikā tikusi izmantota gan kā darbnīcas, gan nolik-
tava celtniecības, medicīnas un artilērijas materiāliem, tur tikuši 
izgatavoti inženieru un celtniecības instrumenti, kā arī remontētas 
artilērijas ieroču lafetes un munīcijas kastes. Padomju gados tajā 
atradās kara aviācijas skola, bet no 1994. gada ēka netika izman-
tota un lēnām bruka kopā, tāpēc 2016. gadā Inženierarsenālu 
no valsts savā īpašumā pārņēma Daugavpils pilsētas pašvaldība. 
Pašvaldība nekavējoties rīkoja konkursu par būvprojekta izstrādi, 
un tajā uzvarēja SIA REM PRO. 

No 2019. līdz 2022. gadam tika īstenoti vērienīgi 
Inženierarsenāla ēkas pārbūves, restaurācijas un konservācijas 
darbi piecās kārtās, kas secīgi paredzēja vecā jumta nojaukšanu, 
jauna jumta un ar to saistīto elementu – dūmeņu − un jumta logu 
izbūvi, lietus novadīšanas sistēmas elementu montāžu, rietumu 
korpusa fasāžu konservējošo restaurāciju, rietumu korpusa iekš-
telpu konservējošo restaurāciju, rekonstrukciju un pielāgošanu 
Motormuzeja funkcijām, ziemeļu un austrumu korpusa fasāžu 
konservāciju un ēkas iekšpagalma labiekārtošanu.

Galvenā fasāde

Inženierarsenāla ēkas sākotnējais apjoms ir pilnībā sagla
bājies līdz mūsdienām, tas aptver kvartālu starp Imperatora, 
Konstantīna un Aleksandra ielu. Mūra žogs noslēdz perimetrālo 
apbūvi. Diemžēl ierobežotā finansējuma dēļ restaurēts tikai ēkas 
rietumu korpuss un mūra žogs dienvidu pusē, bet ziemeļu un 
rietumu korpusiem tikai uzklāts jauns jumts, lai pasargātu visu 
kopapjomu, un veikta konservācija, lai sagaidītu savu atdzimša-
nu. Konstruktīvi vissarežģītākais un izaicinošākais būvniecības 
posms saistīts ar ēkas ziemeļu gala nostiprināšanu, jo velvju 
sānu spiediena dēļ tas bija sācis atdalīties. Tradicionālās metāla 
savilces arhitektonisku apsvērumu dēļ nebija vēlamas, tāpēc 
tika izstrādāts īpašs inženiertehnisks risinājums, veiksmīgi pa
slēpjot tehnoloģiskos stiprinājuma elementus grīdas un bēniņu 
konstrukcijās.

Inženierarsenāla ēka būvēta no sarkanajiem ķieģeļiem, 
bet fasādes dekoratīvajā apdarē izmantoti profilķieģeļi, no kā 
veidoti pilastru kapiteļi un citi ordera elementi. Vissarežģītākā 
un darbietilpīgākā bijusi fasāžu atjaunošana. Veicot pirms
rekonstrukcijas izpēti, secināts, ka sākotnējā ēkas apdare ir 
sarkanbrūns krāsojums tieši uz ķieģeļiem, bet apmetums 
fasādei uzlikts 19. gs. 2.−3. ceturksnī, un tā nokrāsota dzeltena ar 
baltām dekoratīvajām detaļām. Tāpēc saskaņā ar arhitektoniski 
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māksliniecisko koncepciju galvenā, Imperatora ielas fasāde tika 
atjaunota tās sākotnējā, apmestajā versijā. Vēsturiskā apmetuma 
posmi saglabāti, zudušajiem uzklāts jauns, graudainībā analogs 
kaļķa apmetums pēc īpaši šim objektam izstrādātas receptūras. 
Atjaunoti arī zudušie fasādes dekora elementi – profilētās dzegas, 
aplodas, atikas, aklie logi un kartuša ar uzrakstu virs centrālās 
ieejas. Galvenā fasāde restaurēta tās sākotnējā, reprezentablajā 
izskatā – apmesta un krāsota, bet vietām kā laikmeta liecības 
saglabāti dažādu laikmetu apmetuma fragmenti, pat ložu pēdas  
un citi vēsturiski uzslāņojumi.

Pagalma fasāde

Pagalma pusē un iekštelpās mūris protezēts un attīrīts, nodro-
šinot tā mehānisko stabilitāti un vizuālu viendabību. Plānais kaļķa 
javas sienu un velvju pārziedums, lazēts ar minerālajiem pigmen-
tiem, aizsargā no turpmākas mūra erozijas un veido neitrālu fonu 
eksponātiem. Apmestās un pārziestās fasādes apvieno baltās, 
horizontālās, smalki profilētās dzegas. Ņemot vērā ilgi mirkušo 
mūru piesātinājumu ar sāļiem, pagalma fasāde atjaunota sarkano 
ķieģeļu tonalitātē, veicot tikai plānas, samalkgraudainas kaļķa 
javas pārziedumu un tonēšanu.

Jumts

Milzīgs darbs tika ieguldīts jauna jumta izbūvē, ķieģeļu mūra 
konstrukciju protezēšanā un sanācijā. Vecais jumts bija avārijas 
stāvoklī – iebrucis un bojāts, līdz ar to pakļaujot atsegtos mūrus 
nokrišņu ietekmei. Jaunais jumts pēc arhīvā esošajiem rasējumiem 
tika izbūvēts vēsturiskajā augstumā, atjaunojot arī tam piederošos 
arhitektoniskos elementus – lukarnas un dūmeņus. Jumta segumam 
izmantots cietoksnim raksturīgais cinkotais skārds.

Apareles

Viena svarīgajām arsenāla ēkas daļām ir slīpā uzbrauktuve iekš
pagalmā – aparele. Tā kā apareles mūris nebija saistīts ar pamatbūvi, 
tas draudēja nobrukt. Tika veikti sarežģīti atjaunošanas darbi, kuru 
laikā divus ar pusi ķieģeļus biezā velve tika pārmūrēta un ar īpaši 
projektētām tērauda konstrukcijām nostiprināta. Apareles virsma 
ieklāta ar laukakmeņu bruģi.

Iekštelpas

Iekštelpās maksimāli saglabāta vēsturiskā substance.  
Un, lai nerastos pārpratumi un maldinājumi, visi jaunizveidotie 
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Vladimirs Pučkovs, 
 LAGRON vadītājs:

-No 
2019. gada 
beigām 
LAGRON 
īstenoja, 
iespējams, 

vienu no sarežģītākajiem 
projektiem – Daugavpils 
cietokšņa Inženierarsenāla 
atjaunošanu. Arhitektūras 
piemineklis, kas celts  
19. gadsimta pirmajā pusē, 
mūsdienās ir ne tikai pilsē-
tas simbols, bet arī nozīmīgs 

sociālais objekts ar spēcīgu tūrisma potenciālu. 2012. gadā 
cietoksnī sākās pirmie restaurācijas darbi. Tad tika atjaunota 
Marka Rotko mākslas centra ēka, Nikolaja vārti un kontragardi 
pie Daugavas. 2019. gada decembrī tika turpināti nākamie darbi, 
pievienojoties būvniecības uzņēmumam LAGRON, kas uzvarēja 
konkursā par darbu izpildi. Šobrīd LAGRON komanda cietoksnī 
vienlaikus realizē trīs projektus: Inženiertehniskā arsenāla, 
Pulvera noliktavas un 7. bastiona restaurāciju. LAGRON ir 
uzkrājis nepieciešamo pieredzi, kas ļauj iesaistīties tik sarežģītā 
un vērienīgā projektā kā liela apjoma vēsturisko objektu ļoti 
kvalitatīvā restaurācija.

Aleksejs Drozdovs,  
LAGRON projektu vadītājs:

-K
opš 1993. gada, 
kad cietokšņa 
teritoriju pameta 
aviācijas skola, 
kas tur atra-

dās aptuveni 40 gadus, 
ēkas netika uzturētas, 
un rezultātā daudzas to 
konstrukcijas daļas tika 
pilnībā vai daļēji iznīci-
nātas. Inženierarsenāla 
ēkai aptuveni puse jumta 
konstrukciju bija bojātas. 

Būvniecības komanda sadalīja projekta realizāciju divās kārtās: 
konstrukciju elementu restaurācija un restaurācijas darbi. Sākām 
ar jumta konstrukcijas notīrīšanu un demontāžu. Karnīzes bija 
bojātas, viena no velvēm izjuka būvnieku acu priekšā. Iemesls, 
pēc uzņēmuma ekspertu slēdzieniem, bija tas, ka pat sākotnējās 
būvniecības procesā aprēķini tika veikti nepareizi. Saskaņā ar 
vēsturiskajiem dokumentiem Inženiertehniskā arsenāla ēka tika 
nodota ekspluatācijā apmēram 1845. gadā, un 1860. gadā sānu 
ēka jau tika pārbūvēta, jo bija tā pati problēma ar velvēm. Mēs 
atradām vēsturiskos dokumentus, kuriem ir aptuveni 150 gadi. 
Problēma ar velvēm bija jau toreiz. Padomju laikā tika uzcelts 
kontrforss, kas balstīja sienas. Jumta bojājumu dēļ ēka bija 
absorbējusi mitrumu. Ārēji ķieģeļi varēja šķist diezgan veselīgi, 
bet, ja bija kaut mazākā mehāniskā mijiedarbība, tie sabruka. 
Tāpat panduss vezumiem – aparele – bija mitruma piesātināta, 
apaugusi ar sūnām un citām bioloģiskajām kultūrām.
Kad LAGRON atrisināja visus ar konstruktīvo daļu saistītos 
jautājumus, sākām restaurācijas darbus. Tie tika sadalīti vairākās 
daļās – fasāžu restaurācija un konservācija, iekštelpu restaurācija 
un logu un durvju restaurācija.



ēkas funkcijas nodrošinošie papildinājumi – starpsienas, durvis, 
lifts un pandusi − risināti mūsdienīgās konstrukcijās.

Ķieģeļu mūra izdrupušie posmi ir protezēti, visas šuves aizpil-
dītas ar kaļķa javu, bet vietām saglabājies vēsturiskais apmetums 
prasmīgi nostiprināts. Restaurācijas autori daudz laika veltījuši 
mūra tonalitātes meklējumiem, lai iegūtu atbilstošo toni un radītu 
nepieciešamo noskaņu. Nodrošinoties pret seno ķieģeļu eroziju un 
nobirumiem, velves un sienas tika pārziestas ar plānu kaļķa javu, pēc 
tam to tonējot, lazējot vairākos slāņos ar minerālajiem pigmentiem 
tika iegūts katrā telpā tonāli nedaudz atšķirīgs, taču kopējā skatā ļoti 
harmonisks rezultāts.

Viena no interesantākajām arsenāla telpām ir krusta velvēm 
segtais centrālais vestibils ar četrām plašām kalta granīta kāpnēm 
tā stūros un izeju uz apareli otrā stāva līmenī. Otrajā stāvā viena no 
krusta velvēm ir tikai attīrīta un nostiprināta, tādējādi saglabājot to 
kā liecību par ēkas sākotnējo stāvokli pirms restaurācijas.

Veicot būvdarbus ēkas centrālajā daļā, zem kultūrslāņa tika atsegti 
3 granīta pakāpieni. Esot bijis zināms, ka sākotnēji Inženierarsenāla 
ēkā ticis plānots caurbraucams centrālais joms, taču būvprojekta 
izstrādes un izpētes laikā nekas neliecināja, ka šāds risinājums ticis 
realizēts. Tika atrasts arī caurbrauktuves segums – apaļo laukakmeņu 
bruģis. Līdz ar to tika koriģēta galvenās ieejas vestibila grīdas aug-
stuma atzīme, tuvinot to vēsturiskajai, un tas ļāva atteikties no slīpās 
uzbrauktuves pie Imperatora ielas galvenās ieejas.

Visu publisko telpu apdarei izmantoti kvalitatīvi apdares mate-
riāli, kurus vieno neitrāla, pelēka krāsu gamma. Grīdas segums – pe-
lēks dabīgais linolejs, uz kura nepaliek automašīnu riepu nospiedu-
mi, pelēkas lielformāta akmensmasas flīzes. Anfilādes noslēgumā 
eksponējas restaurētās ķieģeļu grīdas. Restaurācijas laikā izklaudzi-
not un pārbaudot gluži vai katru ķieģeli, atjaunoti vēsturisko klona 
grīdu fragmenti. Darba gaitā atklājās arī īpaši atradumi – ķieģeļi ar 
dažādu fabriku zīmogiem un viens pat ar suņa ķepas nospiedumu, 
tie visi ir iemūrēti kāpņu margās vērīgu apmeklētāju apskatei.

Būvgaldniecība

Ēkā bija saglabājušies tikai nedaudzi vēsturiskie būvgaldniecības 
izstrādājumi – vārti, durvis, koka palodzes, logu aplodas. Tie visi tika 
rūpīgi restaurēti, lietojot senās tehnoloģijas, un pēc tam iebūvēti 
atpakaļ savās vietās. Visi logi izgatavoti no jauna. Arī galvenās ieejas 
koka vārti ir jauni, to zīmējums veidots, izmantojot vēsturisko fasā-
des rasējumu. Rūpīgi un profesionāli ar tradicionālām metodēm ir 
restaurēti visi oriģinālie koka vārti un palodzes.

Inženierkomunikācijas

Ēkā izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas – ūdensvads, kanali-
zācija, elektroapgāde un apsardzes sistēma. Tās izvietotas zem pacel-
tās grīdas un bēniņos, dodot iespēju vajadzības gadījumā ērti piekļūt 
komunikācijām. Restaurācijas autori lielu vērību pievērsuši telpu 
lietotāju ērtībām, meklējot neuzkrītošu, funkcionālu inženiertīklu 
montāžas veidu, tāpēc visās ekspozīciju telpās izbūvēta moduļ
veida paceltā grīda. Savukārt vietās, kur kabeļi bija jāmontē atklāti, 
tie ievietoti vara caurulēs, kas ar laiku iegūst patinu un vairāk atbilst 
vēsturiskajai videi. Arī apgaismojumam tika izvēlēti neitrāli gaismas 
ķermeņi – LED prožektori, ko iespējams regulēt atbilstoši ekspozī-
cijas iekārtojumam, turklāt gaismekļi tika pasūtīti pie to ražotāja un 
izgatavoti tonī, kas atbilda interjera autoru iecerēm.

Iekšpagalms

Restaurācijas darbu noslēgumā tika labiekārtots milzīgais  
ēkas iekšpagalms, kurā būvdarbu laikā tika atklāti daudzi negaidīti 
atradumi. Piemēram, zem pusmetru biezā, noņemtā kultūrslāņa 
atklājās labi saglabājušies vēsturiskā laukameņu bruģa fragmenti. 
Bruģa raksts tika fotografēts no drona, akmeņi saudzīgi demontēti 
un pēc ārējo inženiertīklu izbūves ieklāti atpakaļ. Savukārt kād-
reizējās katlu telpas piebūves laukakmeņu pamatu un unikālās (ap 
12 m garās un ap 2 m diametrā) kniedētā metāla tvaika turbīnas dēļ 
nācās pārstrādāt pagalma labiekārtojuma risinājumu, bet tādējādi ir 
saglabātas un eksponētas būtiskas ēkas būvvēstures liecības.

Savukārt, pazeminot esošo planējuma līmeni, norokot zemes 
uzslāņojumus, tika atsegts ēkas cokols un konservējamam austrumu 
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INŽENIERIJAS  

MĀKSLAS DARBS

V
ēsturisko ēku 
atjaunošanā visu 
pušu interešu sa-
balansēšana vien-
mēr prasa daudz 

laika un prasmju resursu. 
No vienas puses, darbojas 
pasūtītāja uzdevums un 
budžets, no otras puses, ir 
arhitektu un restauratoru 
kā speciālistu piedāvātie 
risinājumi ēkas grama-
tiski pareizai atgriešanai 

pie dzīvības, vēl no citas puses, darbojas būvnieku un inženier-
komunikāciju instalētāju intereses, kuri daudzos gadījumos 
patiešām vairāk domā par funkciju, nevis estētiku. Daugavpils 
cietokšņa ēku restaurācijā tomēr stāsts ir citāds. Pasūtītājs ir ie-
dziļinājies ēkas autentiskajās vajadzībās, apkopojis būvmākslas 
vēsturi, arhitekti ir pieredzējuši un prasmīgi, bet būvnieku un 
inženierkomunikāciju instalētāji domā gan par estētiku, gan 
funkciju. Rezultāts parasti ir spīdošs.

Kā uzsver Oļegs Mirošņikovs, Derex projektu vadītājs,  
risinājumu ir pietiekams klāsts, lai inženierkomunikācijas 
instalētu gandrīz neredzami un nekādā veidā neietekmējot ēkas 
vēsturiski dārgo substanci. Derex speciālisti vienmēr ir gatavi 
pārdomāt un piedāvāt labāko veidu, kā elektrokomunikācijām 
sadzīvot ar ēku. Tiek meklētas un rastas unikālas metodes, ne-
vis piedāvāti vienkāršoti risinājumi. Par to varam pārliecināties 
daudzos objektos, kur strādājuši Derex speciālisti – inženierijas 
redzamā daļa tiek veidota kā elegants mākslas darbs, piemē-
ram, Pulvera pagraba ēkas restaurācijā cietokšņa teritorijā. 
Šobrīd uzņēmums saņem piedāvājumus veikt darbus citos lielos 
objektos, kuros restaurācijas īpatsvars ieņem nozīmīgu vietu.
Inženierarsenāla ēkā Derex kompetencē bija visu ārējo  
un iekšējo elektrotīklu projektēšana un instalācija, iekļaujot 
apgaismojuma un kontaktligzdu izveidi iekštelpās, grīdā, 
fasādē, kā arī pievadu izbūve no elektrosadales punktiem 
līdz ēkai. Darbi Inženierarsenāla ēkā ritēja aptuveni gadu. Kā 
lielākos izaicinājumus Oļegs Mirošņikovs piemin laikietilpīgos 
saskaņošanas darbus elektroinstalāciju izveidei ar vēstures 
un arhitektūras pieminekļu sargiem. Bija rūpīgi jāpārdomā 
katrs risinājums, īpaši kabeļu instalācija cauri mūriem – kā to 
saudzīgāk, estētiskāk vai neredzamāk paveikt. Mūris ne visur 
ēkā ir stabils, atveres kabeļiem bija jāizvēlas veidot tikai stabilā 
substancē, kur ar garantiju neveidotos tālāk ejošas plaisas, un 
tas ne vienmēr bija vieglākais un ērtākais ceļš Derex speciālis-
tiem. Taču iegūtā pieredze un kompetence vēsturiskajās ēkās 
ļāva veikt šos darbus augstā estētiskā un funkcionālā kvalitātē. 
Elektrības kabeļu instalācijai ir izvēlēts risinājums tos izvadīt 
ēkā vara caurulēs, kuras ir sazemētas ar papildus kabeli. Tātad 
pilnīgi drošs risinājums ēkas lietotājiem un apmeklētājiem, kas 
turklāt lieliski iekļaujas interjera konceptā un sader ar vēstu-
risko ķieģeļu mūri. Pirmā stāva griestos iemontētais apgais-
mojums bija liels izaicinājums, kā atzīmē Oļegs Mirošņikovs, jo 
instalācijas tehnoloģija paredzēja sarežģītu, unikālu risinājumu, 
veidojot ligzdas gaismekļiem, darbojoties no vienas puses – 
grīdas līmenī otrajā stāvā – un no otras puses – griestu līmenī 
pirmajā stāvā, saudzīgi griestu vēsturiskajā substancē vispirms 
izplānojot, pēc tam integrējot modernos gaismas ķermeņus tā,  
lai tie pilnībā saplūstu ar virsmu.
Oļegs Mirošņikovs atzīmē, ka inženiertehniski sarežģītus risinā-
jumus vienmēr ir iespēja paveikt tā, lai tie harmoniski iekļautos 
interjerā un būtu tā papildinājums, nevis svešķermenis. Tam 
nepieciešama pieredze, prasmes un vēlme savu darbu veikt 
kvalitatīvi, lai cik tas prasītu  
laika un citus resursus.
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korpusam piegulošie kādreizējās katlumājas un dūmeņa laukakmens 
pamati. To tuvumā atklājās vēsturiskā aka ar ķieģeļu mūra grodiem. 
Atsegto pamatu vidū ir saglabājušies mūrēti kanāli, pa kuriem 
savulaik tvaiks tika novadīts ēkā esošo darbagaldu piedziņai. Līdz ar 
to laukuma labiekārtojums risināts plastiskās formās, integrējot gan 
piebūves un dūmeņa pamatus, gan aku.

Vēl iekšpagalmā pie mūra žoga ir atjaunota pussabrukusi nelie
la vienstāva ēka – kādreizējā kareivju tualete, kas tagad pielāgota 
vasaras kafejnīcas funkcijai un papildināta ar plašu koka terasi.

Viss iekšpagalms paredzēts kā rekreācijas zona, izgaismots  
ar segumā iebūvētiem gaismekļiem, segumam izmantots laukak-
mens, betona un granīta bruģis. Lietusūdens novadīšanai iekšpa-
galmā projektēti līnijveida drenāžas kanāli un gūlijas ar pieslēgumu 
Imperatora ielā esošajai lietus kanalizācijai.

Vides pieejamība

Mūsdienu tehnoloģiskie un vides pieejamību nodrošinošie ele-
menti – lifts, pandusi, margas un gaismekļi − organiski un pašsapro-
tami iekļaujas būves struktūrā. Projekta autori tiem pievērsuši lielu 
vērību. Nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem trau-
cējumiem, ceļi, laukumi un pārvietošanās joslas ir ar gludu segumu, 
labiekārtojuma elementi – soliņi, atkritumu urnas − ievietoti īpašās 
kabatās, netraucējot pārvietošanos. Līmeņu starpības pārvarēšanai 

Ilze Ratniece, REM PRO galvenā arhitekte,  
būvprojekta vadītāja:

− L
ai gan ēkas 
atdzimšana ilga 
divus gadus 
un bieži nācās 
risināt dažādas 

neordināras un mūsdienu 
būvniecībā neierastas situā-
cijas, visi – gan pasūtītājs, 
gan projekta autori, gan 
būvnieki − strādāja ar vis-
lielāko atbildību un rūpību. 
Sasniegtais rezultāts sniedz 
gandarījumu visiem. Ir rūpīgi 

saglabāti visi oriģinālie dažādu laikmetu industriālā mantojuma 
elementi, kuri katrs savā veidā liecina par ēkas dzīvi gadsimtu 
gaitā. Lai integrētu un eksponētu negaidītos atradumus pagalmā –  
pamatus, aku, laukakmeņu bruģi −, tika pilnībā mainīts labiekār-
tojuma risinājums, kurā vēsturiskā substance lieliski sadzīvo ar 
laikmetīgajiem materiāliem. Ņemot vērā Inženierarsenāla milzīgos 
izmērus, mūru masivitāti, katastrofālo sākotnējo stāvokli un pieeja-
mo finansējumu, šīs ēkas restaurācijai tika izmantota cita – brīvāka 
un mākslinieciskāka − pieeja. Ar tradicionāliem materiāliem un 
metodēm radīta iedvesmojoša telpa, kurā laikmeta noskaņu rada 
toņu, materiālu un faktūru saspēle.

Artjoms Mahļins, Daugavpils pilsētas 
pašvaldības vecākais eksperts projektu 
jautājumos:

-Es
mu gandarīts, 
ka ir veiksmīgi 
saglabāts un 
gaumīgi sa-
kārtots viens 

no lielākajiem Daugavpils 
cietokšņa mantojuma 
objektiem. Man izdevās 
saņemt no Krievijas kara 
vēstures arhīva vairākus 
Inženierarsenāla vēsturiskos 
rasējumus, kurus izman-
tojām gan projektējot, gan 

veicot būvdarbus. Man ir tikai pozitīvas emocijas par visu iesaistīto 
speciālistu devumu kopējam rezultātam, un zinātniski pamatotās 
restaurācijas iznākums savā kvalitātē turpina Nikolaja vārtos 
aprobētos paņēmienus. Pateicoties piesaistītajam ES finansēju-
mam, tika izglābta no sabrukšanas milzīga, unikāla ēka, pašlaik 
gaidām pasūtītās mēbeles un skārienjutīgos ekrānus ekspozīcijas 
ierīkošanai. Tā caur kultūras mantojuma saglabāšanu tiek veicināta 
tūrisma un kultūras attīstība.
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Daugavpils pilsētas domes  
priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš:

− I
nženierarsenāls – vēl viens ievērojams 
objekts, kas ideāli papildinās Daugavpils 
cietokšņa kultūras dzīvi. Tagad mūsu  
cietoksnis būs interesants gan mūsdienu 
mākslas cienītājiem, gan arī tiem, kam  

patīk tehnika un inženiertehniskā domāšana.
Lai gan Inženieru arsenāls apmeklētājiem vēl nav 
atvērts, ēkas pagalms jau kļuvis par unikālu vietu,  
kur notikuši daudzi pasākumi: motosezonas atklā-

šana, Muzeju 
nakts, tūnēto auto 
izstāde un grupas 
Bermudu divstūris 
koncerts.
Inženierarsenāla 
ēkai, kas ir valsts 
nozīmes arhitektū-
ras piemineklis, ir 
bagāta vēsture, ko 
pašvaldības spe-
ciālisti respektēja, 
plānojot un veicot 

restaurācijas darbus. Būvniecības procesā bija daudz 
izaicinājumu. Daudz darba būs arī turpmākajos gados,  
kad ēka sāks pilnvērtīgi dzīvot un elpot.
Vēlos īpaši atzīmēt kolekcionāru atsaucību, kuri  
sniedza tehnikas centram interesantus eksponātus,  
un pateikties visiem, kuri jau ieguldīja un turpina 
ieguldīt savu darbu un dvēseli, lai jau šogad šī vieta 
varētu atvērt savas durvis apmeklētājiem.
Aicinu šoruden ikvienu apmeklēt Daugavpils  
Tehnikas un industriālā dizaina centra Inženieru 
arsenālu un pašiem izbaudīt vienreizējo atmosfēru, 
kas šeit valda.

paredzēti vismaz 1,2 m plati pandusi ar cietu, neslīdošu virsmu, kas 
aprīkoti ar margām abās pusēs. Visi ārējie pakāpieni marķēti ar 5 cm 
platu kontrastējošas krāsas joslu. Centrālās ieejas uzbrauktuves 
virsma ir bruģēta, raupjais granīta segums veido arī centrālā lieveņa 
pakāpienu brīdinājuma joslu. Centrālā ieeja pagalma pusē veidota bez 
pakāpieniem, ar lēzenu seguma kritumu un aprīkota ar automātis-
kajām durvīm. Kompleksa galvenajā ieejā un pagalma ieejā projek-
tētas automātiskās durvis bez sliekšņa. Savukārt iekštelpās ierīkots 
atbilstoši aprīkots sanitārais mezgls, pieejams lifts, visu kāpņu laidu 
pirmais un pēdējais pakāpiens marķēts, margās iestrādāts Braila 
raksts.

Ieteikums

Būvprojekta autore arhitekte Ilze Ratniece ierosina, lai, 
izstrādājot Motormuzeja ekspozīciju, tajā tiktu ietverts arī taktils 
Inženierarsenāla ēkas modelis, kas, novietots ieejas zonas tuvumā, 
ļautu cilvēkiem ar redzes traucējumiem apjaust būves apjomu 
un konfigurāciju. Šāds mēroga modelis būtu noderīgs ikvienam 
Inženierarsenāla apmeklētājam, lai saprastu grandiozās ēkas novieto-
jumu pilsētvidē un plānojumu vesela kvartāla lielumā.
Raksta tapšanā izmantoti Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras 
mantojuma informācijas centra materiāli un arhitektes Ilzes Ratnieces izstrādātais 
skaidrojošais apraksts.
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16. 
jūlijā apritēja gads, kopš tika parakstīts publiskās un 
privātās partnerības līgums par vērienīgākā ceļu in-
frastruktūras izbūves projekta realizāciju − Ķekavas 
apvedceļu. Pa šo gadu garāmbraucēji ir pamanījuši 
milzu grunts kalnus, neskaitāmas būvniecības 

tehnikas vienības un nu jau arī saskārušies ar slēgto Bauskas šosejas 
A7 posmu no pagrieziena uz Baložiem līdz Katlakalnam (9.–11. km). 
Tomēr tā ir tikai redzamākā daļa, un pa šo laiku projekts ir pavirzī-

jies krietni uz priekšu. Kas tieši 
paveikts un ar kādiem izaicinā-
jumiem bija jāsaskaras būvnie-
kiem, par to lasiet materiālā.

Sākotnējie izaicinājumi

Saskaņā ar līgumu projektē-
šana bija jāpabeidz un būvpro-
jekts jāsaskaņo 150 dienu laikā 
no līguma parakstīšanas brīža, 
tas ir, līdz 2021. gada 13. decem-
brim. Būvprojekta izstrādes un 
īpaši saskaņošanas laiks sakrita 
ar brīdi, kad Latvijā aktīvi plo-
sījās Covid-19 epidēmija ar tai 

GADA JUBILEJA 

ĶEKAVAS 

APVEDCEĻAM

PAULA JANSONE
Foto BDCC arhīvs

Publiskais partneris 
LR Satiksmes ministrija  
un VSIA Latvijas valsts ceļi.
Privātais partneris 
AS Kekava ABT. 
Finansētāji 
Eiropas investīciju banka  
un Ziemeļu investīciju banka. 
Būvuzraudzība 
Firma L4.

JURIS FRĪDMANIS
AS KEKAVA ABT 
ģenerāldirektors
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ĶEKAVAS APVEDCEĻA 

PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS 

PARTNERĪBAS (PPP) PROJEKTS 

ir piesaistījis starptautiskās vadošās projektu, 
infrastruktūras un enerģētikas finansēšanas 
pētniecības organizācijas Proximo Infra uzmanību 
un šā gada jūnijā Lisabonā saņēmis godalgu  
kā Gada PPP darījums Eiropā. 

Konkursa žūrija nominācijas izvēlējās starp visiem 
32 lielākajiem transporta un sociālās infrastruktūras 
PPP darījumiem, kas tika noslēgti Eiropā 2021. gadā.

Tunelis  
zem Ķekavas 

apvedceļa  
pie autoceļa  

C12 trases  
17. kilometrā.
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sekojoši izsludināto ārkārtas stāvokli un lockdown, kas paredzēja 
tostarp arī klātienes darba aizliegumu. Protams, tas ietekmēja 
kopējo notikumu gaitu, jo būvprojekta izstrādes un saskaņošanas 
procesā ir iesaistītas ļoti daudzas puses, bet visas tikšanās tika 
pārceltas uz attālinātās saziņas platformām. Neraugoties uz to, ka 
papildus projekta sarežģītības pakāpei un mērogam nāca klāt 
ārējo apstākļu konteksts, projekts tika saskaņots 23. novembrī 
jeb 20 dienas pirms gala termiņa, savukārt atzīme par būvdarbu 
sākšanas nosacījumu izpildi tika saņemta 30. novembrī, kad arī 
tika sākti reālie būvdarbi. Lai nezaudētu dārgo laiku, vēl pirms 
oficiālā darbu sākuma maksimāli tika veikti nepieciešamie sagata-
vošanās priekšdarbi, no kuriem paši svarīgākie − esošo pievedceļu 
pastiprināšana. Ņemot vērā lielo daudzumu ar minerālmate-
riāliem − grunti, smiltīm, šķembām, ar ko jāapgādā projekts −, 
pieved ceļu pastiprināšana ar ģeokompozītu un šķembu slāni 
bija vitāli nepieciešama. Iesākot darbus, nākamos izaicinājumus 
sagādāja netipiskā ziema. Parasti ir divas situācijas: vai nu ziema 
ir auksta un sniegaina, vai arī drēgna un slapja. Ņemot vērā 
apstākļus, attiecīgi var saplānot atbilstošu darbu veikšanu un 
izpildes grafiku. Šogad ziema sagādāja neparedzami mainīgus 
laika apstākļus − no biezas sniega segas līdz atkusnim ar tikai 
nedēļas intervālu. Līdz ar to bija jāiegulda liels darbs, lai operatīvi 
pārplānotu darbus atbilstoši laika apstākļiem.

Paveiktais gada laikā

Visu būvdarbu norises laiku un līdz pat šim brīdim būvdarbi 
norit saskaņā ar nosprausto laika grafiku, dažās pozīcijās to pat 
apsteidzot. Pabeigtie būvdarbi ir paveikti ne tikai nepieciešamajā 
apjomā, bet arī ļoti labā kvalitātē. To apliecina pozitīvie atzinumi 
gan no aizdevēju tehniskā uzrauga puses, gan arī no LVC izraudzī-
tā būvuzrauga SIA Firma L4 puses. Gada laikā ir uzbūvēta jaunā 
Ķekavas iela, kas šobrīd kalpo auto plūsmas novirzīšanai, bet 
vēlāk tā būs paralēlais ceļš pamattrasei. Turklāt pēc projekta rea-
lizācijas Baložu iedzīvotāji pa šo ielu varēs mierīgi nokļūt tuvējos 
galamērķos, neuzbraucot uz Ķekavas apvedceļa vai A7. Ielas atklā-
šana un satiksmes novirzīšana notika 28. jūnijā, precīzi atbilstoši 
grafikam. Pateicoties plūsmas novirzīšanai, tika slēgts A7 posms 
no Baložu apļa līdz pagriezienam uz Krogsilu un sākti esošā ceļa 
demontāžas darbi. Gada laikā slēgtais autoceļa A7 posms tiks 
pārbūvēts par Ķekavas apvedceļa pamattrases posmu. Pirms tam 
tas bija divjoslu ceļš, bet jaunajā veidolā būs nodrošinātas divas 
braukšanas joslas katrā virzienā. Pārslēgtā satiksme ļauj brīvi 
darboties attiecībā uz A7 posma pārbūvi, piemēram, sākt tuneļa 
pie Baložu apļa būvniecības darbus. Pašreiz tiek ielikti pamati,  
un darbs pie tuneļa izbūves tiks pabeigts jau šogad.

Arī citur topošā apvedceļa trasē notiek intensīvi būvdarbi − 
vienlaikus tiek būvēts vēl viens tunelis un pieci pārvadi pār 
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Autoceļa 
C13 pārvads 
par Ķekavas 
apvedceļu trases 
16. kilometrā.
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Izbūvēts uzbērums, 
balsti un laiduma 

betonēšana Ķekavas 
apvedceļa pārvadam 
trases 11. kilometrā.



Ķekavas apvedceļu, kā arī gājēju un velobraucēju satiksmes 
pārvads pār autoceļu A7, skatu platforma un pārvads pār Rīgas 
apvedceļu A5. Pie Baložiem, sākot no Baložu apļa līdz pat A7, 
abās pusēs ceļam divos sektoros ir izbūvēts jauns ūdensvads 
1,20 m diametrā. Vairākās vietās ir rekonstruēts gāzesvads 
un sākta elektrības pārvades līniju nomaiņa − uzstādīti jauni 
augstsprieguma tīklu balsti, augstsprieguma līnija pārslēgta no 
vecajiem balstiem uz jaunajiem. Tāpat šobrīd uzstādītas visas 
četras projektā paredzētās saliekamās betona arkveida caurtekas 
un līdzīgas konstrukcijas slēpotāju tunelis 3 m augstumā, kas tika 
ražoti Polijā. Savukārt pārvadā pāri Ķekavas apvedceļam pie 
Skujenieku ceļa ir izbūvētas unikālās, Latvijas būvpraksei ne
raksturīgās MSE atbalstsienas, kas ražotas pēc vācu tehnoloģijas 
un dod iespēju relatīvi ātri uzbūvēt konstrukciju, kā arī izveidot 
ļoti šauru un noturīgu uzbērumu. Pavisam projekta ietvaros jāiz-
būvē 13,5 km pilnīgi jauna ceļa un 4 km garumā jāpārbūvē esošais 
ceļš no divjoslu uz četrjoslu ceļu. Pašlaik darbu veicēji trasi jau 
var izbraukt no sākuma līdz beigām, izņemot A5 ceļa posmu, kas 
projekta ietvaros ir viens no sarežģītākajiem trases posmiem un 
strukturāli tiks pabeigts 2023. gada pavasarī. Viens no lielākajiem 
darba apjomiem bija saistīts ar grunts nomaiņu. Tā kā projekts 
tiek realizēts ļoti purvainā vietā, vietām kūdra jānorok 4−5 m 
dziļumā, un tās vietā tiek bērts piemērots grunts maisījums,  
kas nodrošinās ceļam stingru pamatu.

 Pamatu un balstu 
stiegrojums 

pārvadam pār 
autoceļu A5 trases 

19. kilometrā.

Autoceļa C13 pārvads 
par Ķekavas apvedceļu 
ar MSE sienām trases 
16. kilometrā.
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Atbilstoši LVĢMC norādījumiem Ķekavas novads ir pieskaitāms 
pie augsta riska applūšanas zonām palu laikā, jo, pirmkārt, atrodas 
zemu attiecībā pret jūras līmeni, otrkārt, šeit diemžēl ir ļoti nesa-
kārtota meliorācijas sistēma. Pašreiz notiek intensīva sadarbība ar 
Ķekavas pašvaldību esošā meliorācijas tīkla uzlabošanā, lai pēc 
iespējas mazinātu ilgtermiņa risku paaugstinātam ūdens līmenim, 
kas potenciāli var radīt bojājumus Ķekavas apvedceļa kvalitātei. 
Ja esošo situāciju atstātu nemainīgu, pastāv risks, ka pavasara 
palu vai pārmērīgu lietavu laikā gruntī uzkrāsies pārāk liels ūdens 
daudzums, kuru nebūs iespējams novadīt uz tam paredzētajām 
vietām. Rezultātā, sakrājoties mitrumam, tam sasalstot un atkūstot, 
ar lielu varbūtību var sākties ceļa staigāšana, parādīties plaisas un 
arī bedres. Arī Ķekavas pašvaldības uzstādījums ir šo jautājumu 
risināt kompleksi, nevis tikai lokāli, pretējā gadījumā tas var radīt 
problēmas citviet. Tāpēc, realizējot šo projektu, tiek ļoti domāts par 
drenāžas un meliorācijas sistēmu korektu izveidi un pareizo filtrējo-
šo materiālu iestrādi.

Materiālu piegādes  
un cenu sadārdzinājums

Lai arī Latvijas kontekstā šis ir ļoti liels projekts, tomēr Eiropas 
mērogā piegādājamo materiālu apjomi ir salīdzinoši mazi, un, tā kā 
Krievijas izraisītā kara rezultātā ieviestās sankcijas ietekmēja visas 

Eiropas valstis, daļa Eiropas rūpnīcu pat nebija ieinteresētas 
Ķekavas apvedceļam nepieciešamos materiālus iekļaut gaidīša-
nas sarakstā. Saskaitot visu projekta ietvaros veidoto mākslīgo 
būvju armatūru, sanāk 1880 tonnas. Apjomi, ar kuriem strādā 
Itālijas rūpnīcas, ir vismaz desmit reižu lielāki. Pēc dažādu  
iespēju izskatīšanas par piegādātājvalsti tika izvēlēta Turcija,  
kas, lai arī piedāvāja dārgāku materiālu par tāmē paredzēto, 
spēja iekļauties laika un apjomu rāmjos.

Arī cenu sadārdzinājums ir viens no būtiskiem faktoriem 
projekta ietvaros. Lieli apjomi kopējā tāmē ir atvēlēti dīzeļdeg-
vielas pozīcijai. Kopā Ķekavas apvedceļa izbūvei ir nepieciešami 
1,8 miljoni m3 grunts, 520 tūkstoši m3 smilšu, 450 tūkstoši m3 
šķembu, un kopējais nepieciešamais dīzeļdegvielas apjoms 
būvdarbiem un materiālu piegādēm ir aptuveni 8 miljoni litru. 
Savukārt degvielas cena, salīdzinot ar piedāvājumā paredzēto, 
ir paaugstinājusies par vairāk nekā 30%, un tas rada milzīgu 
izmaksu sadārdzinājumu.

Neraugoties uz šiem izaicinājumiem, pašreiz darbi tiek 
turpināti atbilstoši projektam un paredzētajam darbu izpildes 
grafikam.

Plānotais laiks, kad projekts tiks nodots ekspluatācijā, ir 
2023. gada 14. oktobris, no kura vēl 60 dienas tiek atvēlētas 
darbu pieņemšanai. Tāpēc pirms 2023. gada Ziemassvētkiem 
trasei jābūt pilnībā funkcionējošai.

 Izbūvētais gazes 
vads, uzbērums un 

balsti pārvadam pār 
autoceļu A7 trases 

23. kilometrā.



MSE SIENAS –  

UNIKĀLA TEHNOLOĢIJA 

ĶEKAVAS APVEDCEĻA 

IETVAROS

PAULA JANSONE

Pārvads pār 
Skujenieku ceļu.
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Ķ
ekavas apvedceļa projekts ir nozīmīgs no daudziem aspektiem: 
tas ir viens no vērienīgākajiem infrastruktūras projektiem Latvijā, 
kā arī tā ietvaros tiks realizētas vairākas unikālas tehnoloģijas, 
no kurām dažas pat pirmo reizi Latvijā. Lai raksturotu projek-
ta apmērus, ko vērti ir kaut vai šie skaitļi un fakti: tiks izbūvēti 

gandrīz 100 km joslu un ieklāts 220 000 tonnu asfalta, tiks izmantots 
450 000 tonnu dolomīta un granīta šķembu, kā arī 520 000 m3 smilts. 
Metāla barjeru kopgarums visā trases garumā sasniegs 40 000 m, 
betona barjeru – 4000 m. Tiks izbūvētas arī 14 mākslīgās būves un 
prettrokšņu risinājumi. Tāpat projekta laikā pārbūvēs maģistrālo 
ūdensvadu, gāzes vadus un trīs augstsprieguma līniju šķērsojumus, 
kā arī izbūvēs lietusūdens kanalizācijas tīklus. Tiks uzstādīti aptuveni 
900 apgaismes ķermeņu. Lai pēc būvdarbu pabeigšanas būtu iespējams 
uzraudzīt jaunizbūvēto ceļu diennakts režīmā (virsmas kvalitāte, brauk-
šanas apstākļi u.c.), tiks izveidots satiksmes vadības centrs, kuru veidos 
20 videonovērošanas kameras, divas meteostacijas, desmit sensori, kas 
fiksē satiksmes plūsmu, kā arī satiksmes plūsmas datu analīzes sistēma. 
Būvdarbu aktīvākajā fāzē būvlaukumā strādās līdz pat 450 cilvēku, kā 
arī vairāk nekā 100 autotransporta vienību un 50 mehānismu vienību.

Kaspars Kalniņš, 
SIA ACBR tiltu departamenta vadītājs:

− Ņemot vērā projekta grandiozos apmērus un saspiestos termi
ņus, projektētājiem un būvniekiem bija jāmeklē maksimāli efektīvi 
un izmaksu ziņā samērīgi risinājumi. Viens no tādiem – 38 m garais 
pārvads ar 260 m garām pārvada pieejām pār Skujenieku ceļu, kas at
rodas trases 16. kilometrā, kurā pielietotas Latvijas kontekstā unikālas 
MSE (Mechanically stabilized earth) atbalsta sienas. Šo projekta daļu 
veic būvnieka PS Kekava AB apakšuzņēmējs – A.C.B. grupas uzņēmums 
ACBR, kurš projekta ietvaros līdztekus strādā arī pie Ķekavas apvedceļa 
un Ziemeļu ielas (a/c C13) mezgla un Ķekavas apvedceļa un Rīgas apve-
dceļa (a/c A5) mezgla. Paredzētais pārvada platums šajā vietā ir 10,4 m 
8 m augstumā, savukārt zemes robeža tikai 12 m. Līdz ar to tik šaurā 
vietā tradicionālā uzbēruma tehnoloģija nederēja, un bija tikai 2 vari
anti: vai nu rievsienas, vai ar ģeorežģi armēts uzbērums. Būvprojekta 
izstrādes laikā tika izvēlēts risinājums – ar ģeorežģi armēts uzbērums ar 
nosedzošajiem paneļiem, kas dod estētisku kopskatu un nav tik prasīgs 
attiecībā pret uzturēšanu. Šāda tehnoloģija tiek lietota ārpus Latvijas ro-
bežām, kur uzņēmuma ACBR pārstāvji devās iegūt praktiskās zināšanas 
par šo tehnoloģiju. Tehnoloģija notiek 2 posmos: vispirms pa 60 cm kār-
tām tiek bērts ģeorežģis, armēts kopā ar dzelzsbetona paneli. Un, berot 
katru nākamo kārtu, apakšējie slāņi tiek piespriegoti. Pusgada laikā pēc 
pirmās fāzes pabeigšanas notiek grunts konsolidācijas process, un tikai 
pēc tam var sākt konstruktīvā slāņa un nosedzošo bloku izbūvi.
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ATJAUNOTĀ 

SAULKRASTU 

ESTRĀDE  

UN NEIBĀDES 

PARKS

GUNITA JANSONE
Foto BDCC arhīvs

S
aulkrastus līdz 1933. gadam dēvēja par Neibādi, un tā tika 
dibināta 1823. gadā. Pēc 1875. gada, kad Bīriņu muižas 
īpašnieks sāka pārdot zemesgabalus arī citiem Vidzemes 
muižniekiem, Neibādē īsā laikā tapa greznas vasarnīcas. 
Līdz Pirmajam pasaules karam Neibāde bija iecienīta vieta 

augstdzimušiem atpūtniekiem no Pēterburgas, Maskavas un citām 
Krievijas impērijas vietām. Estrāde, par ko pirmās liecības nāk no 
1933. gada un kas vairākkārt tikusi pārbūvēta un uzlabota, 2021. g. 
jūnijā atdzimusi jaunā veidolā un pēc triju gadu pārtraukuma tika 
atvērta saviesīgai dzīvei, īstu koncertdzīves kulmināciju sasnie
dzot šovasar, piemēram, jūlijā tika uzņemts gan džeza festivāls, gan 
Igo jubilejas koncerts. Lai gan nācās iztikt ar ierobežotu budžetu un 
parka teritorijā viss iecerētais taps pēc kāda laika, par mazliet vairāk 
nekā 910 000 eiro ir izdarīts iespējami labākais.

Apvienotais projektēšanas–būvniecības līgums

Pasūtītājam bija noslēgts apvienotais projektēšanas–būvniecības 
līgums ar uzņēmumu Tilts, kurš kā vadošo projektēšanai piesaistīja 
BM-projekts komandu: projekta vadītājs Didzis Dāle, būvprojekta va-
dītāja Elita Stepanova, arhitektes Zane Grava un Elita Kalniņa. Kamēr 
daudzi diskutē, kas ir labāks – atsevišķs projektēšanas un būvnie-
cības līgums vai apvienotais līgums ar galveno būvuzņēmēju, šajā 
gadījumā apvienotais līgums jau sākotnēji ļāva operatīvi izvēlēties 

Pasūtītājs Saulkrastu 
novada pašvaldība. 
Galvenais būvuzņēmējs 
Tilts. Būvuzraudzība 
pilnsabiedrība L4 &  
Mūsu uzraugs.

Saulkrastu  
estrāde  
1956. gadā.  
Foto Saulkrastu 
novada domes arhīvs
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2. vieta konkursā  
Latvijas Būvniecības 
Gada balva 2021  
nominācijā Koka būve
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labākos risinājumus pieejamā budžeta ietvaros, neradīja nepare-
dzētus izdevumus būvniekam, kaut ko pārtaisot, kā arī ļāva plānot 
līdzekļus visiem būvniecības posmiem, kā rezultātā, piemēram, 
labiekārtojuma elementi ielikti diezgan eleganti. Ar skatu no malas 
var teikt, ka apvienotajos līgumos objekta funkcija un estētika 
veiksmīgi realizējas gadījumos, ja dalībnieki ir godprātīgi, būvnie
kam nedzenoties pēc vislētākā visās pozīcijās, kā arī pasūtītājam 
vai projekta autoram spējot uzstāt uz estētiskiem risinājumiem. 
Kā priekšrocība un kā iespēja būvniekam šajā objektā esošā budžeta 
ietvaros ko nopelnīt bija situācija, ka galvenajam būvuzņēmējam pie-
der savas metāla un betona ražotnes, lielu daļu darbu izdevās veikt 
pašu spēkiem, kā arī pateicoties būvuzņēmēja tehnikas parkam.

Estrādes skatuves ēka

Saulkrastu estrādes ēka atjaunota, pamatojoties uz apliecinājuma 
karti, ko sagatavoja birojs Arhitektūra un Vide, tādējādi skatuves 
daļas klasiskās formas saglabājušās, skatuves daļā veicot koka 
noseglīstu atjaunošanu un esošo līstu nostiprināšanu. Skatuves ēkai 
nomainīti arī logi un durvis, atjaunoti ēkas ieejas mezgli, ierīkota 
dabiskā ventilācija, skatuves ēkas ne-parādes puse ieguvusi jaunu 
apmetumu – krāsojumu, veikti iekštelpu remontdarbi: apmetums, 
krāsojums, hidroizolācijas risinājumi.

Skatītāju zona

Pamatīgi darbi veikti skatītāju zonā: tika pazemināta sēdvietu zona, 
optimālais pazeminājuma apjoms, kas būtu pieņemams gan estrādes 
galvenajai funkcijai – labskanībai –, gan vides pieejamībai, tika 
atrasts operatīvā projektētāju, būvnieku un akustiķu (R&D Akustika) 
sadarbībā. Estrādē uzstādīta jauna solu konstrukcija, rezultātā 
palielinoties skatītāju vietu skaitam par 50, salīdzinot ar agrāko 
vietu skaitu, – tagad ir ap 2000 vietu ar kopējo estrādes sēdvietu solu 
garumu 887 m, iespējamas arī stāvvietas un 9 vietas cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Koka detaļas soliem izgatavotas no lapegles 
dēļiem. Lai nodrošinātu estrādes atbilstību akustiskajām prasībām, 
uzstādīti akustiskie paneļi, pie kuriem sastādīti vīteņaugi. Ierīkoti 
2 ūdens stāvkrāni.

Parks

Arī Neibādes parka labiekārtojumā ir pozitīvas pārmaiņas. Tagad 
parkā uzstādīti jauni gaismekļi, atjaunoti celiņi, kā arī uzlikti 
velo statīvi, kas izgatavoti Tilts ražotnē, novietoti diezgan eleganti 
soliņi un atkritumu urnas, kā arī tapusi pieklājīga tualetes ēka. 
Ierīkotas vairākas puķu dobes, iestādīti 13 koki un dažādi dekora-
tīvie krūmi. Izveidoti stiprinātā zāliena segumi, kas parka teritorijā 
ļauj izvietot pagaidu tirdzniecības vietas.
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Saulkrastu novada domes  
priekšsēdētājs Normunds Līcis:
− Pēc Saulkrastu brīvdabas 
estrādes atjaunošanas novadā jau 
notikusi virkne pasākumu, kuru 
apmeklējums ir bijis ievērojams. 
Sakārtotā vide ļauj organizēt 
dažāda veida notikumus, sākot no 
nelielu koncertciklu pasākumiem, 
kā Neibādei 200, un beidzot ar 
Latvijas mēroga sporta sacensī-

bām, kā Saulkrastu kokteilis 3x3 basketbolā, dažādām izrādēm un 
leģendāru mūziķu uzstāšanos, pulcinot pilnas skatītāju sēdvietas. 
Estrādē ir atgriezies arī viens no Saulkrastu simboliem Saulkrastu 
džeza festivāls, kā arī notikuši visvairāk apmeklētie Saulkrastu  
novada svētki, kādi mūsu novadā līdz šim bijuši.
Pašlaik Saulkrastu novada pašvaldība labiekārtojusi tikai daļu 
Neibādes parka. Nākotnes plānos ir pabeigt autostāvvietu sakār
tošanu, izbūvēt papildu tualetes apmeklētājiem. Plānojam arī 
uzbūvēt tiltu pār Ķīšupi, kur atradās vēsturiskais tiltiņš, labiekār
tot abus Ķīšupes krastus, kā arī izveidot drošu savienojumu ar 
pludmali, lai parks kļūtu ne vien par iecienītu kultūras pasākumu 
norises vietu , bet būtu ērti izmantojams arī ikdienā pastaigājoties  
un atpūšoties.
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ATJAUNOTĀ 

KOKMUIŽAS 

KŪTS ĒKA
JOLANTA TOMŠEVICA
Foto BDCC arhīvs (Renārs Koris)

P
amatīgā divstāvu mūra ēka ar tai piegulošo vēsturisko 
uzbrauktuvi celta 1866. gadā, kad Kocēnu muižā saimniekoja 
vācbaltu muižnieks Teodors Šrēders un muižā notika aktīva 
saimnieciskā darbība un paplašināšanās. Aptuveni tajā pašā 
laikā muižas ansamblis papildināts vēl ar divām kūts ēkām un 

pārvaldnieka namu. Divstāvu mūra kūts ietilpa staļļu kompleksā, kas 
sastāvēja no četrām ēkām. Trīs no tām saglabājušās līdz mūsdienām 
(vienai gan tikai laukakmeņu mūri). Kūts ēka vēsturiski izmantota  
kā kūts un siena noliktava, bet vēlāk kā noliktava un logu ražotne.

Ēkas pielāgošana modernai funkcijai

− Šī Kocēnu muižas kompleksa ēka ir viena no retajām, kas laika 
gaitā saglabājusies vislabāk. Pārējās krietni cieta 1. un 2. pasaules 
kara un filmas Nauris uzņemšanas laikā. Turklāt ēka ir arī vēsturiski 
spilgta un arhitektoniski izteiksmīga būve. Tāpēc pašvaldība jau 
labu laiku meklēja iespējas, kā to atjaunot, − stāsta Valmieras nova-
da pašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības 
pārvaldes vadītāja Evija Nagle. 

− Kad kļuva pieejami Eiropas fondu līdzekļi uzņēmējdarbības 
vides sakārtošanai, skatījāmies, ko varam pielāgot, un iekļāvām  
šo ēku projektā.

Atjaunošana tika veikta Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdar-

bības attīstībai, atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņē-
mēju vajadzībām projekta Infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbī-
bas attīstībai Kocēnos ietvaros. Projekta mērķis bija paaugstināt ēkas 
ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabot ēkas estētisko izskatu, tehnisko  
stāvokli un pielāgot to uzņēmējdarbības vajadzībām.

Evija Nagle uzsver:
− Mūsu pašvaldībā vienmēr respektēta ēku vēsturiskā būtība, tāpēc 

to atjaunošanā meklējam iespējas, gan kā sabalansēt izmaksas un 
energoefektivitāti, gan izmantot tādus materiālus, kas atbilst ēku 
arhitektoniski vēsturiskajam tēlam. Lai gan Kokmuiža nav valsts 
nozīmes vēsturiskais vai kultūras piemineklis un tai ir tikai vietējas 
nozīmes kultūras mantojuma statuss, pielikām visas pūles, lai gala
rezultāts atbilstu vēsturiskajam veidolam. Plānošanā un projektēšanā 
tika ņemts vērā arī arhitekta un būvpētnieka Ilmāra Dirveika veiktais 
pētījums par Kokmuižu. Līdzīgi domājam arī tagad, kad ēka pabeigta, 
lai atrastu tās veidolam un vēsturei piemērotus īrniekus. Izsludinātajā 
izsolē ēku nosolīja SIA Valmiermuižas alus, lai tur atvērtu vēsturiskā 
Kokmuižas alus ražotni. Diemžēl covid pandēmija ieviesa korekcijas, 
un šobrīd ēka tiek gatavota nākamajai izsolei. Pašvaldība ēkā labprāt 
redzētu ar vietējo produktu attīstību saistītu uzņēmējdarbību –  
pārtikas ražotājus vai amatniekus.

Projekts ilga aptuveni pusotru gadu un tika pabeigts 2020. gadā. 
Sākumā projektēšanas stadijā pašvaldībai bija iestrādes ar citu  
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uzņēmēju, bet, kad pienāca laiks nodot tehnisko projektu, kļuva 
skaidrs, ka sadarbība neizdosies. Labi, ka plānošana bija sākta laikus 
un bija iespējams meklēt citu sadarbības partneri. Rezultātā ļoti laba 
sadarbība izvērtās ar projektēšanas biroju SIA JaunRīga ECO un Edgaru 
Sturmoviču, kas īsā laikā sagatavoja nepieciešamo projektu un atbildīgi 
izturējās pret visu projekta gaitu kopumā. Būvdarbus veica SIA Metāla 
Alianse, attīrīšanas iekārtu jaudu palielināšanu − SIA Kocēnu komunālā 
saimniecība, un koka logus un durvis izgatavoja SIA WoodHeart.

Atjaunošanas un restaurācijas darbi

Kūts ēka mūrēta, kombinējot laukakmeņus un sarkanos ķieģeļus. 
Tai ir divas ieejas. Ēkas pirmajā stāvā visapkārt pa perimetru izvietoti 
nelieli logi. Logu ailas, portāli un stūra rusti izlikti no sarkanajiem 
ķieģeļiem. Uzbrauktuve mūrēta no laukakmeņiem ar dēļu pārsegumu. 
Otrajā stāvā, kas vēsturiski izmantots siena glabāšanai, katrā ēkas galā 
ir trīs apaļi logi un vārti ar divviru durvīm.

Īstenotā projekta ietvaros pilnībā atjaunota divstāvu mūra ēkas 
fasāde, jumts, nomainīti logi (iebūvēti arī jumta logi, lai ēka būtu piemē-
rota uzņēmējdarbībai) un durvis, izveidoti pievadi visām komunikāci-
jām ar iespēju izvēlēties piemērotu apkures veidu, atjaunots vēsturis-
kais uzbraucamais ceļš un sakārtota ēkai piegulošā iela.

Tā kā viens no galvenajiem projekta mērķiem bija panākt,  
lai atjaunotā kūts ēka būtu energoefektīva un atbilstoša  
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uzņēmējdarbības prasībām, liela vērība tika pievērsta tam, lai laika 
zobs to vairāk nebojātu. Lai novērstu ūdens krāšanos pie ēkas pama-
tiem un mazinātu turpmāko nelabvēlīgo ietekmi uz tās vēsturiskajiem 
mūriem, tika izveidota lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēma, 
kā arī palielināta attīrīšanas iekārtu jauda, lai nodrošinātu uzņēmēj-
darbībai nepieciešamo notekūdeņu apjoma pieņemšanu. Ēkai pa 
perimetru tagad izbūvēta bruģakmens aizsargapmale ar bortakmens 
norobežojumu.

Pamatīgs darbs tika ieguldīts seno mūru atjaunošanā. Bojātās 
mūra vietas demontēja, attīrīja, pamatni vairākkārt mazgāja, lai 
atbrīvotu mūri no ūdenī šķīstošajiem sāļiem. Pēc tam mūrējumu 
atjaunoja, izmantojot restaurācijas prasībām atbilstošus materiālus – 
akmeņus un ķieģeļus, kas vizuāli un pēc īpašībām maksimāli līdzīgi 
oriģinālam. Fasādes akmens mūra šuves piepildīja ar speciālu mas-
tiku – vēsturisku kaļķa šuvju materiālu, rūpīgi piemeklējot atbilstošu 
toni jau esošajam.

Vecos logus un durvis demontēja. Tika uzstādīti jauni, verami, ener-
goefektīvi koka pakešu logi (2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu), 
kas maksimāli atbilst vēsturisko logu dalījumam. Būvdarbu laikā tika 
atrasts kūts vēsturiskais logs. Tā dizainu ņēma vērā, veidojot apaļos 
koka logus bēniņos. Uzstādīti arī jauni koka vārti 1. un 2. stāva līmenī, 
saglabājot vēsturisko vārtu dalījumu.

Ēkai demontēja veco jumtu, latojumu un skaliņu slāni, nomainīja 
bojātās koka konstrukcijas un izveidoja vēsturiskajiem maksimāli  
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pietuvinātus spāru pieaudzējumus. Atjaunoja vēja kastes, spāres, citus 
koka elementus un jumta savilces. Uzklāja jaunu metāla skārda jumtu  
un nosiltināja bēniņus. No spices līdz jumta segumam tika pārmūrēts  
arī ēkas skurstenis, uz jumta tika uzstādītas sniega barjeras.

Pirmajā stāvā laika gaitā bija ieklāta klona grīda. To demontējot, 
atklājās vēsturiskais segums – sarkano ķieģeļu grīdas klājs ar trapiem. 
Klāju rūpīgi attīrīja, salaboja un atjaunoja. Ēkas iekšpusē mūra sienas tika 
salabotas, apmestas un nokrāsotas, saglabājot vēsturisko sienu velvējumu. 
Telpu dekoratīvo apdari gan atstāja turpmākā uzņēmēja ziņā, lai nodroši-
nātu iespēju veidot uzņēmējdarbības veidam atbilstošu interjeru.

Atjaunoja arī vēsturisko uzbrauktuvi, kas atrodas vienā kūts galā. 
Uzbērumu nostiprināja, vēsturiskās margas un starp tām iztrūkstošos pos-
mus atjaunoja, metāla konstrukcijas notīrot, apstrādājot ar pretrūsas lī-
dzekli un nokrāsojot. No impregnētiem priedes dēļiem izgatavoja arī jaunu 
uzbrauktuves klāja segumu. Savukārt Kocēnu novada dome līdzās esošajai 
Spīdolas ielai veica cietā seguma izbūvi, tādējādi nodrošinot iebrauktuvi 
un pieslēgumu Jāņa Ķenča ielai, kurā atrodas atjaunotā mūra kūts ēka.

Aplūkojot ēku pēc atjaunošanas, redzams, ka projekta sākotnējais mēr-
ķis ir ne vien veiksmīgi sasniegts, bet pārsniegts ar uzviju. Senā kūts ēka 
ne tikai labi iekļaujas muižas vēsturiskajā kompleksā – tās laukakmeņu 
pamatīgums un ar apkārtējo ainavu saskaņotie toņi uzdzirkstī tuvējo koku 
paēnā, radot iespaidu nevis par saimniecības ēku, bet par patstāvīgu celtni, 
kas dzīvo savu dzīvi un vizuālajā izteiksmībā neatpaliek pat no dažas labas 
mazākas saimes ēkas.
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KONKURSA–FORUMA

SIEVIETE 

ARHITEKTŪRĀ, 

BŪVNIECĪBĀ,  

DIZAINĀ  

2021  

REZULTĀTI

K
onkursa–foruma SIEVIETE ARHITEKTŪRĀ, BŪVNIECĪBĀ, 
DIZAINĀ 2021 noslēguma pasākums notika 2022. gada  
6. jūlijā Mežaparka estrādē Kokaru zālē. Foruma patrone – 
Māra Lāce, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore, 
forums notiek jau 6. gadu pēc kārtas. Pasākums pulcēja 

vairāk nekā 200 apmeklētāju.

Pasākumu vadīja un balvas pasniedza biedrības BDCC vadītāja 
Gunita Jansone, valdes locekle Agrita Lūse, BDCC biedrs 
Ainārs Leitēns, Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns, personība 
būvniecībā Oļegs Burovs, BVKB vadītāja Svetlana Mjakuškina 
un citi.

Foruma Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā mērķis ir 
iedvesmot sabiedrību ar veiksmes stāstiem, kuru autores 
ir aktīvas, radošas personības – līderes, kuru enerģija un 
spēki tiek veltīti sabiedriski nozīmīgu notikumu veicināšanai 
arhitektūrā, būvniecībā un dizainā.

Klātesot valsts institūciju, pašvaldību pārstāvjiem un 
uzņēmējiem, tika paziņoti rezultāti:

Gada sieviete arhitektūrā 2021 – arhitekte Liesma Markova, 
restaurācijas eksperte,

Gada sieviete būvniecībā 2021 – Lolita Platpire, Selva Būve 
būvdarbu vadītāja,
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Gada sieviete dizainā 2021 – Zane Straume, Xcelsior līdzīpašniece,
Gada sieviete arhitektūras veicinātāja 2021 – Regīna Deičmane, 

Mazās Mežotnes pils īpašniece, klasiskās mūzikas un mākslas 
festivālu organizatore,

Gada sieviete būvniecības veicinātāja 2021 – Ināra Ostrovska, 
Daugavpils būvniecības tehnikuma direktore,

Gada sieviete dizaina veicinātāja 2021 – Daina Pečate, Arkolat 
līdzīpašniece, Ornandum.lv studijas vadītāja.

Par mūža ieguldījumu balva tika piešķirta Ģertrūdei Rasnačei, 
organizatoru speciālā balva tika Renātei Bāliņai (Stats grupa), 
Ivetai Dreiblatei (Emīla Dārziņa mūzikas skola), Jekaterinai 
Lavr (LAVR INTERIOR DESIGN).

Par nozīmīgiem sasniegumiem foruma nomināciju ietvaros 
tika godinātas arhitektūras jomā Dita Lapiņa (Kroks), 
Agnese Tautiete (D. Zalānes arhitektu birojs), arhitektūras 
veicināšanas jomā Gunta Ābele (Rīgas Celtniecības koledža), 
Gita Mūrniece (Smiltenes draudzes vadītāja), dizaina jomā 
Ērika Māldere (Lampu darbnīca), Guna Akona (Wing Space), 
dizaina veicināšanas jomā Ilze Kalniņa-Dauga (viesu nama 
Donas īpašniece), Gunta Zommere (RTU), būvniecības jomā 
Iveta Vucena (Aimasa), Žanete Rašmane (Skonto plan Ltd), 
būvniecības veicināšanas jomā Jeļena Samoilova (Rietumu 
banka), Sanita Valnere (Latvijas Valsts ceļi).

Par ieguldījumu nozarē foruma nomināciju ietvaros tika 

godinātas arhitektes Dace Ūdre (Dual arhitekti), Ilze Mekša 
(Būvuzņēmums Restaurators), Iveta Lūse (atmospheres), 
Una Īle (LLU, ainavu arhitekte); dizaineres Inga Skrastiņa 
(Baltu spēka zīmes), Kristiana Kazarjana (Latvijas Dizaineru 
savienība); dizaina veicinātājas Barbara Freiberga (Latvijas 
Dizaineru savienība), Ineta Auzāne (Saules skola), būvnieces 
Lidija Šindere (Lagron), Beata Cvečkovska (LNK Industries), 
būvniecības veicinātājas Nora Keslere (Forma 2), Ilze Čeže 
(Valsts nekustamie īpašumi), Ilze Kristīne-Apsalone (Latvijas 
Valsts ceļi), Jeļena Lapinska (Daugavpils ūdens), Mārīte 
Junkere (8. CBR), Vivita Puķīte (LLU VBF), Zaiga Melbikse-
Nordena (Firma L4).

Gala ceremonijas foto un preses relīze mājaslapā  
www.buvniekupadome.lv

Konkursa organizatori: biedrība Building Design and Construction 
Council (BDCC) sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma 
departamentu. Konkursa atbalstītāji: Jung, Būvuzraugi.LV, 
Schneider Electric Latvija, Marence.

Plašāka informācija: Gunita Jansone, biedrība BDCC,  
gunita.jansone@inbox.lv, 29407147,  
Agrita Lūse, biedrība BDCC, agrita.luse@gmail.com, 28373794
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SKAISTUMS  

KĀ IEDVESMA
Š

armantā Regīna 
Deičmane ir personība, 
kuras vārds komentārus 
neprasa, jo vienmēr 
izskanējis saistībā 

ar skaistumu. Tā ir Mazās 
Mežotnes pils ar lielu rūpību 
un gaumi pirms 13 gadiem 
atjaunotā siernīcas ēka. Siernīca 
Regīnas un dzīvesbiedra Andra 
vadībā, kas vairāk rūpējās par 
precīzu tehnisko izpildījumu, 

pārtapusi par vienreizēju 21. gadsimta pili. Te satiekas māksla un 
mūzika, mākslinieku plenēri, kulinārijas izsmalcinātā māksla un 
klasiskā mūzika – Pētera Vaska fonds ar skaistākajiem vasaras kon-
certiem izmeklētai publikai, kas spēj novērtēt mūziķu virtuozumu 
un sniegto pārdzīvojumu. Jāpiemin, ka Regīna Deičmane ir Pētera 
Vaska fonda vadītāja.

Mīlestība uz visu skaisto un vēlme to piepildīt Regīnu ik dienas 
pavadījusi kopš bērnības, kad no padomju laika visumā kvalitatīvā 
plastilīna katru dienu tapa kādas formas un kopā ar māsu pat tika 
uzbūvēta vesela indiāņu pilsēta ar visu zilo upi pa vidu. Jā, galds, 
uz kura tapa indiāņu scenogrāfija, neglābjami cieta. Un ne vienmēr 
vecāki bija priecīgi par lipīgo vielu, kas mājās bija sastopama ik 

AGRITA LŪSE
Foto no Regīnas Deičmanes  
un BDCC arhīva

Regīna Deičmane, 
foruma–konkursa 
Sieviete arhitektūrā, 
būvniecībā, dizainā 
nominācijas Sieviete – 
arhitektūras veicinātāja 
galvenās balvas saņēmēja.
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uz soļa, toties Regīnai nekad nebija šaubu par sava dzīves ceļa 
izvēli un tā saistību ar telpiskumu, formu, skaistumu un iedvesmu. 
Pirmais nopietnākais mēģinājums iepazīties ar tēlniecību notika 
tā laika Pionieru pilī (tagadējā Prezidenta pilī), taču darbnīcas bija 
pārāk aukstas un tumšas, un bailīgas, lai māksla tādos apstākļos 
varētu atraisīties pilnvērtīgi. Toties pilnīgi pretēja gaisotne sagaidīja 
lietišķo (tagad Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) tēlniecības 
nodaļā, pēc tam Latvijas Mākslas akadēmijā un sekojoši grupu un 
personālizstādēs. Vaicājot, vai Regīna zina savu darbu likteni, tiek 
saņemta atbilde, ka tie atrodas dažādās privātkolekcijās visā pasau-
lē. Jā. Un arī, protams, Mazajā Mežotnes pilī, priecējot apmeklētājus 
dārzā un iekštelpās.

Saikne ar tēlniecību, kā varētu šķist, nav nekur zudusi – lai gan 
tiešā veidā šobrīd Regīna ar to nestrādā –, jo tēlniecība ir telpiska 
māksla un tās likumsakarības, smalko proporciju un krāsu izjūtu 
iespējams iznest daudz plašāk, ietverot šīs unikālās prasmes, 
veidojot arhitektūru, interjeru un dārzu. Droši vien mūsu lasītā-
jiem nav jāpierāda, ka skaistums patiešām visus ietekmē pozitīvi. 
Skaistums ir kā labs draugs, to nevar pamest novārtā, attiecības 
jākopj katru dienu. Mazās Mežotnes pārmaiņu arhitektonisko 
pamatu izstrādāja arhitekte Liene Griezīte, Regīnai atzīstot, ka kop-
darbs – pasūtītājs un arhitekts – ielika labu arhitektūras pamatu 
mācību. Vēsturiskajās ēkās pirmais darbs ir saudzīga autentiskās 
substances attīrīšana no uzslāņojumiem, un tās laikā siernīca 

atguva vēsturiski iedibinātās 
konstrukcijas – grīdas un logu 
līmeņus un apjomus, telpas 
plašumu, dabīgo materiālu fak-
tūru, kas burtiski uzelpoja, utt. 
Interjers ir absolūts Regīnas 
autordarbs, kur telpiski un 
organiski savijas visas mākslas 
mūzas. Atstāt ēku tikai ģimenes 
vajadzībām Regīnai šķita pārāk 
šauri, tāpēc šeit vasarās valda 
dažādas mākslas ar uzsvaru uz 
jaunradi – gleznotāju plenēros 

top jauni mākslas darbi, Ilzes Auzeres vadītajās kulinārijas meistar-
klasēs nekad neatkārtojas saturs, jo tematiski tiek izvēlētas dažādas 
valstis, muzikālie skaņdarbi ir pirmatskaņojumi. Un neticēsiet – bet 
tieši uzsvars uz jaunradi piešķiļ zināmu adrenalīna devu, nekad 
nevar zināt, kā būs. Vai izdosies. Regīnai patīk radīšana un dalīšanās 
ar kopēju, patiesu emocionālo pārdzīvojumu, kas mūsdienās tomēr ir 
reti sastopams.

Pirms Mazās Mežotnes siernīcas ēkas atjaunošanas Regīnas re-
dzeslokā – jā, arī privātu iemeslu dēļ – nonāca bērnudārzi, kuros vēl 
21. gs. sākumā dominēja padomju gars. Mazas, neglītas telpas, logi 
tik augsti, ka bērniem nav iespēju vērot apkārtni, un visai nomācošs 
interjers ar uzsvaru uz attieksmi: kaut kā. Lai Babītē taptu pirmais 
brīvvalsts jaunas koncepcijas bērnudārzs – turklāt privātais – Vinnijs, 
liela daļa resursu tika ieguldīta izpētē. Regīna kopā ar arhitekti 
Lieni Griezīti ne vien teorētiski iepazinās ar ārvalstu pieredzi, bet 
apmeklēja Ziemeļeiropas bērnudārzus un pētīja bērnu pirmsskolas 
audzināšanas kultūru – jā, tieši kultūru, nevis noteikumiem pārbāztu 
attīstības koncepciju. Un, starp citu, bērni skaistumu uztver neap-
zināti, viņi labāk jūtas un ar prieku dodas no rītiem uz savu mājīgo 
mazo darbiņu, kur vienmēr iespējams pieiet pie loga un palūkoties 
ārā – jo logi atbilstoši mazo ķiparu vajadzībām ir izvietoti zemu. Tā 
nav vienīgā nianse, kur vērojamas rūpes par bērnu vajadzībām – tās 
ir redzamas ik uz soļa estētiski funkcionālajos risinājumos. Jā, arī pe-
dagogi šeit ir citādi, vērsti uz sapratni, nevis noteikumu izpildi. Bērni 
jūtas ļoti droši – un tas ir būtiski.

Par Regīnu varētu vēl daudz stāstīt, taču visu neietilpināt vienā 
rakstā. Unikāla, daudzpusīga personība, kādas sastapt ir liels gods. 
Man palaimējās. Varbūt arī Jums palaimēsies. Sekojiet līdzi koncer-
tu programmai mazamezotnespils.lv, vaskafonds.lv. Katru vasaru 
Mazajā Mežotnē notiek Pētera Vaska fonda koncerti Pēteris Vasks 
ielūdz. Vasara. Mežotne. Un katrā pasākumā publiku laipni sagaida 
pilskungi Regīna Deičmane un Andris Deičmanis.
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Ā
rējā skaistuma pamatā ir konsekventa ikdienas sevis kopšanas 
rutīna un augstvērtīgs lietojamo līdzekļu sastāvs, kas ir gan 
dabīgs, gan efektīvs. Šoreiz iedvesmas avots ir ezeru dūņas, 
kas veidojušās 7000 gadu senā pagātnē. Tā kā ūdens baseini 
veidojušies vairākus tūkstošus gadu, tieši Latvijā pieejamās 

dūņas ir ļoti atšķirīgas un īpašas ar savu sastāvu.

Latvijas dabiskās kosmētikas zīmols Marence ir pirmais, kas kā 
vienu no galvenajām aktīvajām sastāvdaļām izmanto saldūdens 
ezera zaļās dūņas. Tās ir atrodamas tepat Latgalē, Rāznas nacio
nālā parka ezerā, un palīdz radīt daudzveidīgu sejas un ķermeņa 
kopšanas produktu klāstu, ar ko iespējams uzlabot ne tikai savu 
vizuālo izskatu, bet arī veselību. Zaļās dūņas ir bioloģiski aktīvs dabas 
produkts, un to veidošanās process mērāms gadu tūkstošos, sadaloties 
florai un faunai sarežgītu bioloģisko pārvērtību rezultātā bezskābek-
ļa vidē. Jāpiebilst, ka dūņām ir ļoti bagātīgs sastāvs, kas ļauj visiem 
elementiem nokļūt ādas dziļākajos slāņos un iedarboties ilgstoši. 
Apvienojot Latvijā iegūtos ekstraktus ar Eiropā un Japānā pieeja
mām aktīvajām sastāvdaļām, zinātniskajiem pētījumiem, testiem 
un uzņēmuma iekšienē izstrādātajām unikālajām receptēm, ir radīti 
augstvērtīgi kopjošās kosmētikas produkti, kas nodrošina ilgstošus 
un iedarbīgus rezultātus sejas ādai, matu struktūrai un vispārējai 
ķermeņa labsajūtai. Lietojot dūņu produktus savā ikdienas rutīnā, ie-
spējams cīnīties ar novecošanās pazīmēm, mitrināt, attīrīt, nostiprināt 
un atjaunot pat visjutīgāko ādu. Tā kā dūņām ir sarežģīta ķīmiskā un 
bioloģiskā struktūra, tām kopumā piemīt daudzfunkcionāla, labvēlīga 
ietekme uz visu cilvēka organismu. Piemēram, Marence dūņu ekstrak-
ta sastāvā atrodams pilns aminoskābju komplekss, C, B1, B2, B3, B5, 
B6, B7, B9 un PP vitamīns, kā arī dabīgie antioksidanti, lipīdi, enzīmi, 
mikro un makroelementi, kā arī viens no būtiskākajiem elementiem 
dūņu ekstrakta sastāvā ir fulvoskābe. Tik bagātīgu aktīvo vielu apjomu 
ir iespējams saglabāt, pateicoties īpaši saudzīgajai dūņu ekstrakcijas 
tehnoloģijai 6−10 m dziļumā, kas ļauj attīrīt dūņas un aktivizēt to 
kristālisko režģi, kā arī atbilstošai pārstrādei un uzglabāšanai.

Dabai un cilvēkam draudzīgs produkts nebūtu nekas, ja to nerak-
sturotu arī atbildīga attieksme pret iepakojumu un ražošanas procesu. 
Ievērojamu daļu Marence zīmola līnijas veido kosmētikas iepakojums 
no… cukurniedrēm, kas ir 100% pārstrādājams iepakojums. Sarežģītā 
fermentizācijas un dehidrācijas procesā cukurniedres tiek pārstrā-
dātas biopolietilēnā, no kura tiek ražoti dažāda veida iepakojumi, kas 
savu īpašību ziņā ir līdzvērtīgi parastajam polietilēnam, tikai, atšķirībā 
no parastā, šis ražošanas process nekaitē dabai un ļoti stipri samazina 
CO2 izmešus, tādējādi samazinot kaitīgo ietekmi uz vidi un veicinot 
atjaunojamo resursu pilnvērtīgu lietošanu. Turklāt visā ražošanas 
procesa laikā tiek izmantota 100% zaļā enerģija no atjaunojamiem 
energoresursiem. Nākotnes perspektīvā zīmols plāno pakāpeniski 
pāriet tikai uz pārstrādājama iepakojuma izmantošanu un ieviest 
procedūras, kas optimizēs ražošanas procesus atbilstoši ekoloģiskas 

saimniekošanas principiem.

Zīmols Marence ir pilnībā 
radīts Latvijā – gan intelektuāli, 
gan fiziski, un tā spēks ir meklē-
jams ne tikai Latgales ezeru dzīlēs, 
bet arī uzņēmuma darbiniekos, 
un, pateicoties viņu zināšanām 
un mīlestībai pret darbu, ir radīts 
pasaules mērogā konkurētspē-
jīgs produkts, ar ko patiesi var 
lepoties.

MARENCE – LATVIJAS 

DABAS BAGĀTĪBU 

IEDVESMOTS ZĪMOLS



MARENCE.COM

MARENCE.IS

MARENCE.CA

DOUGLAS.LV



KAISLE, VILINĀJUMS, SIRDS, ASINIS –  

TAS VISS IR SARKANS. SARKANAIS NEATSTĀJ 

VIENALDZĪGU, TAS VAR 

SAJŪSMINĀT, UZBUDINĀT, 

KAITINĀT, SĀPĒT.

Stils Gunita Jansone,  
foto Aleksandrs Kendekovs



BET NO SARKANĀ 

NEVAJAG BAIDĪTIES –  

TIKAI ATRODIET SEV 

DERĪGĀS SARKANĀ 

PROPORCIJAS!



INĀRA APPENA
Publicitātes foto

ANDA_ABSTRACT 

KRĀSU PRIEKS

A
tbilstoši savai radošajai būtībai un gleznošanas rokrakstam 
māksliniece Anda Daubure radījusi sev arī jaunu vārdu – 
māksliniecisko pseidonīmu Anda_abstract. Tas izvēlēts, lai 
nodalītu radošajam procesam un mākslai veltīto dzīves daļu 
no pienākumiem pakļautās ikdienas, kāda ir ikvienam, kam 

jārūpējas par sevi un ģimeni.
Anda_abstract jau vairākus gadus aktīvi piedalās mākslas izstāžu 

dzīvē visā Latvijā, un mākslinieces radošajā biogrāfijā ir arī vairākas 
apjomīgas personālizstādes, kurām izvēlēts vienojošs nosaukums – 
Digitālā plaisa. Šovasar Ventspilī, Pārventas bibliotēkā tika atklāta 
personālizstāde ar 36 darbiem, no kuriem 13 bija lielformāta. Arī 
nākamgad aktīvi turpināsies Anda_abstract izstāžu sezona, un jau 
maijā visi aicināti uz skaisto Ogres bibliotēku baudīt košos un krā-
sainos mākslinieces darbus.

Anda_abstract organizē izstādes dažādās telpās un vietās Latvijā: 
pilīs, muižās, izstāžu zālēs, kultūras namos un centros, birojos un 
medicīnas centros, bibliotēkās, gan vecās, gan jaunās ēkās, visur, kur 
darbi piešķir telpai svaigu elpu un īpašu auru.

Digitālā plaisa ir cilvēka iespējamā eksistence starp virtuālo vidi 
un dabu. Starp šīm divām pasaulēm ir netverama plaisa – pāreja 
no neredzami sajūtamā uz redzami sataustāmo. To māksliniece, 
dēvējot sevi par abstraktā ekspresionisma pārstāvi, izsaka savās 
gleznās – tīrās krāsu kompozīcijās, kurās dabas tēli pārvēršas abs-
traktās vīzijās.

Gauja  
karstā dienā.

Fragments
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Dzīves ceļš.
Fragments

Atklāsme.
Fragments

Lidojums.
Fragments

Izstādē
Ventspils 
bibliotēkā.
Priekšplānā – 
Ukraina un 
Nākamais

Zelta Sigulda.
Fragments
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Anda_abstract gleznu izteiksmīgie un konkrētie nosaukumi ļauj 
skatītājam saprast mākslinieces vēstījumu, viņas redzējumu par 
lietām, notikumiem un procesiem – Pļava, Kailās dvēseles, Dzīves 
ceļš, Visums.

Darbi ir tik atšķirīgi un daudznozīmīgi, ka ļauj to vērotājiem atrast 
sev ko saprotamu un tuvu, dodot vaļu iztēlei un tēlainajai domā-
šanai. Krāsu līnijās slēpjas arī mākslinieces filozofiskie uzskati par 
cilvēku attiecībām, par cilvēku sūtību un dzīves piepildījumu. Vienu 
no savām gleznām Anda ir nosaukusi – Tā ir mīlestība. Nebūt nav 
viegli saprast, kas ir mīlestība, tomēr Anda_abstract ir to centusies 
iemiesot krāsās un abstraktos tēlos, iespējams, tie izstaro gan prieku, 
gan sāpes, taču tāda ir dzīve.

Anda_abstract ir apzinājusi savu mākslas ceļu, pievēršoties spilg-
tiem un abstraktiem savu izjūtu un dzīves prasmes vēstījumiem košu 
krāsu veidolā. Vai ceļš būs viegls vai grūts – rādīs laiks, taču ikviens 
galu galā nokļūst tur, kur tam paredzēts. Savās vietās neapšaubāmi 
nokļūs arī Anda_abstract gleznas, kļūstot par mūsdienīga un stilīga 
interjera izteiksmīgu rotājumu vai arī kādas mākslas kolekcijas 
būtisku papildinājumu.

Kontakti saziņai: tālr. 29 168 525
@anda_abstract, FB anda_abstract 
www.instagram.com/anda_abstract
www.facebook.com/andaabstract

Gleznās enerģisku un brīvu triepienu veidā atkārtojas un mijas 
koši krāsu laukumi, kas atklāj mākslinieces dzīvespriecīgo raksturu 
un rokrakstu. Pirmo profesionālo atzinību Anda guva, piedaloties 
un saņemot galveno balvu mākslas dienu konkursā Piejūras sapņi, 
un par saviem skolotājiem sauc pazīstamos gleznotājus Kasparu 
Zariņu, kas iemācījis strādāt ar eļļas krāsām un jauktām tehnikām, 
un Alekseju Naumovu, kas iemācījis uzdrīkstēties būt pašai, ļauties 
eksperimentiem un krāsu priekam. Anda_abstract ir atradusi savu 
unikālo rokrakstu un sekmīgi turpina to izkopt, sekojot skolotāju 
padomiem un arī droši eksperimentējot.

Dzimusi un mācījusies Siguldā, māksliniece veltījusi vienu no 
savām gleznām dzimtajai pilsētai un īpaši tās slavenajam rudenim – 
Zelta Sigulda. Tas ir lielformāta darbs, kurā statiskās rindās virknējas 
koki, kuru lapotnei piešķirti zelta krāsas triepieni, kas ļauj gleznai 
patiesi uzmirdzēt.

Savukārt sudraba krāsas spožums raksturo Baltijas jūru glez-
nā Baltijas sudrabs, kas asprātīgi apspēlē jūras un tās iemītnieku 
tēmu. Jūras, vēja un ūdens tēma māksliniecei, kas augusi pie jūras 
Salacgrīvā, ir īpaši tuva, jo tā ir vienmēr kustībā esoša un nemitīgi 
mainīga pasaules daļa – Dzelme, Viļņi, Saule jūrā karstā dienā, Saule 
jūrā naktī, Ūdensceļi. Miers un pazemība dabas priekšā jaušami 
gleznā Zāle aug. Tieši tik vienkārši – dzeltenzaļi un zilzaļi krāsu trie-
pieni klāj visu audeklu. Pazust pļavā un atrast sevi, pārkāpjot digitālo 
plaisu, ienirt patiesā realitātē ar smaržām un skaņām.

Atmošanās.
Fragments

Izstādē
Ventspils  

bibliotēkā.
Ventspils (pa labi)

Dzelme.
Fragments

Paradīze.
Fragments
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PĀRPASAULĪGS 

MIRDZUMS

AGRITA LŪSE,
Foto Gvido Kajons (Ramonas Pēkšēnas  
un Margaritas Budzes arhīvs)

Ramona Pēkšēna. 
Sveiciens

Dizaineres 
Margarita Budze un 
Ramona Pēkšēna
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P
avasarī Jūgendstila muzejā divas plašas telpas aizņēma viena 
no skaistākajām izstādēm Rīgā. Divas mākslinieces – interjera 
dizainere Margarita Budze un stikla māksliniece Ramona 
Pēkšēna – augstvērtīgas mākslas cienītājiem atrādīja mirdzo-
šus radošos darbus. Izpildījumā tik nevainojamus, ka tie kļūtu 

par jebkura interjera galveno akcentu. Zinātāji to novērtēja, un daļa 
darbu pēc izstādes slēgšanas vairs nedevās atpakaļ pie mākslinie-
cēm, bet gan uz jaunām mājām.

Margarita Budze – mēbeļu dizainere ar vairāk nekā 30 gadu ilgu 
stāžu, profesionāla interjera dizainere, kas ne vien realizēs interje-
ra iekārtojumu, bet arī izplānos elektriskos un santehnikas tīklus, 
izstrādās mēbeļu dizainu. Iekārtoti privāti un sabiedriski interjeri, 
piedalījusies privātās un grupu izstādēs, saņemtas balvas nozares 
konkursos. Margarita ir arī spoguļu dizaina radītāja. Ja runājam par 
Margaritas spoguļiem, paturam prātā sarunu ar gaismu un atspulgu 
un māksliniecisko veidolu. Tehnika, izteiksme, forma un izpausme – 
unikālas vērtības, raksturīgas tieši Margaritas darbiem. Tie ir vien-
laikus mākslas darbi un lietājami priekšmeti. Un iegādājami. Iederīgi 
nelielos interjeros un arī arhitektoniska plašuma telpās. Ja interjerā 
atradīsies Margaritas spoguļi, pie tiem vienmēr apstāsies viesi un pa-
matoti ziņkārosies, turklāt katru dienu tie spoguļos citādu patiesību. 
Mākslas darbi nav jāskaidro, tie jāpēta un ar tiem jāmēģina veidot 
dialogu. Katram savu. Aizspogulijā. Vēl jāpiemin Anda Munkevica un 
stikla studija AM studio, kur ar inovatīvu tehnoloģiju palīdzību top 
spoguļu tehniskie risinājumi.

Ramona Pēkšēna – beigusi maģistrantūru LMA, stikla māksli-
niece ar ievērojamu personālo un grupu izstāžu pieredzi. Radošie 
darbi nonākuši daudzās privātajās kolekcijās. Bet tas ir daudz par 
maz teikts. Ramonas radošajos darbos un stikla mozaīkās rodams 
kas krietni pārsteidzošs, stikls un zelts savijas un mijas bezgalīgās 
interpretācijas iespējās. Paši savā starpā vai iesaistot melni dedzinā-
tu koku. Mākslinieces autortehnika ir termiski apstrādāts stikls, kurš 
ietver sevī iekausētu metālu un tiek apgleznots ar augstvērtīgām 
zelta lustrām. Ramona savos no stikla veidotajos mākslas un dizaina 
priekšmetos izmanto tekstu latīniski. Burts un senais romiešu 
burtveidols pats par sevi jau ir estētiska vērtība, kas izturējusi laika 
slodzi. Kā telegrammas no senajiem civilizācijas uzplaukuma laikiem 
uz moderno pasauli. Katrs izteiciens nes savu kapacitāti un enerģiju, 
lai atrastu savu mentālo īpašnieku. Stikls ir grezns. Radot mākslu, 
Ramona izmanto pašu senāko un mīļāko tehniku – roku darbu. Un 
piebilst, ka tieši tāpēc vēsturiskie pilsētu kvartāli ir tik pievilcīgi, jo 
tajos laikos eksistēja tikai roku darbs ik ķieģelī, akmenī, durvīs, logos 
un visur citur. Patīkamā roku darba neprecizitāte ir kā vesels stāsts.

Margarita Budze. 
Saules sistēma

Margarita Budze. 
Baltās laiviņas

Margarita Budze. 
Ziedi 
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Ramona Pēkšēna. 
Žannas sirds

Ramona Pēkšēna.
Gens una sumus 
(Mēs esam viena 

cilts, lat.) Margarita 
Budze. 

Staburags

Margarita Budze. 
Zelta laiviņas
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Margarita Budze. 
Ziedi  

un Laiviņas

Ramona Pēkšēna, 
interjeta darbs 
(dedzināts koks, 
zeltīts stikls)
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A
pdares materiālu tirgū ik gadu palielinās piedāvājums, paplaši-
nās apdares veidu, krāsu palešu, dizainu klāsts. Ja sekojat līdzi 
jaunumiem un tendencēm, noteikti pamanījāt iespēju veikt 
ātrus apdares darbus ar dizaina līmplēvēm – to katalogā ir 
aptuveni 1000 dažādu lielformāta dizainu veidu, un katru gadu 

piedāvājums tiek atjaunots, reaģējot uz modes tendencēm apdares 
dekoratīvajos risinājumos.

3M™ DI-NOC™

Latvijā vēl neiepazīts, bet citās Eiropas un pasaules valstīs 3M™ 
DI-NOC™ dizaina līmplēves ir viens no veidiem, kā ātri atjaunot 
fasādes vai interjera tēlu ar arhitektoniski izteiksmīgām lielformāta 
dekorācijām. Dizaina līmplēves iespējams veiksmīgi kombinēt ar 
citiem apdares veidiem, tās ir līmējamas uz jebkuras gludas virsmas 
bez papildu ieguldījumiem. Pat ar vienu dekoratīvā dizaina sleju 
iespējams pārvērst interjeru vai fasādi. Dizainu katalogā ir pieejami 
materiāli arī ar dabīgo materiālu faktūru.
Varbūt nav prāta darbs aplīmēšanai izvēlēties izteikti tekstūrainu 
virsmu, jo līmplēve nokopēs virsmas nelīdzenumus. Taču, ja 
nepieciešama dekoratīvā apdare dažādām formām – ovālām, liektām, 
apaļām –, ar līmplēvi to būs ļoti viegli realizēt. Un iegūtais rezultāts 
noteikti būs elegants. Īpaši ātri ar DI-NOC™ produktiem risināma telpu 
atjaunošana komerciālajās telpās, jo iestrādes laikā nav ne putekļu, 

ARHITEKTONISKI 

IZTEIKSMĪGA APDARE 

INTERJERAM, FASĀDEI 

UN STIKLAM
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ne trokšņu, piemēram, liela apjoma darbus var veikt brīvdienās nedēļas 
nogalē, lai jau pirmdien biroju īrnieki ienāktu jaunās telpās.
Līmplēvēm ir jau gatavi dizaini, un ruļļu platums ir 1,22 m, garums 
50 m. Precīzi izstrādātā līmēšanas tehnoloģija padara iespējamu veidot 

neredzamas šuves – savienojumus, 
un zīmējuma raksts ir vizuāli 
viengabalains. Plēves līmslānī 
iestrādātā gaisa kanālu tehnoloģija 
Comply™ garantē, ka virsmā 
neparādīsies krokas un burbuļi, 
līmējums būs kvalitatīvs. Un ne tikai 
vienu vai divus gadus – noturība tiek 
garantēta 12 gadus. Aplīmētā virsma 
ir vieglāk kopjama nekā krāsojamās 
tapetes vai krāsota siena. Defekti, 
kas radušies ekspluatācijas laikā, ir 
viegli novēršami ar jauna fragmenta 
iestrādi, kas pilnībā saplūdīs  
ar pamata rakstu.

Stikla virsmu dizains

Joprojām modernās stikla starpsienas un durvis ir virsmas, uz kurām 
veidot māksliniecisku dizainu un kas ir pateicīga virsma dekoram 
ar līmplēvēm. 3M™ Fasara™ dizaina raksti ir visdažādākie – atturīgi, 

minimāliski, krāsaini un koši, 
punktēti, matēti, gandrīz caurspīdīgi, 
ar tekstila faktūru u.c. Zināmā mērā 
jaunums ir līmplēves ar hameleona 
krāsu efektu (Dichroic) – spožie toņi 
saplūst un, piesaistot uzmanību, no 
katra rakursa ir citādi ieraugāmi.
Stiklotās virsmas aplīmē ne 
vien estētikas un telpu rakstura 
noformēšanai, bet arī drošības 
apsvērumu dēļ, pasargājot telpu 
lietotājus no traumām, ja ašumā 
netiek pamanīta pilnstikla virsma.

Logu stiklu energoefektivitātes paaugstināšana

Šajā kategorijā īpaši jāatzīmē sērija ar nosaukumu 3M™ Prestige –  
tā nav ierasti metāliskā līmplēve ar spoguļefektu, bet plēve, kas sastāv 
no daudziem nanoslāņiem, kuru funkcija ir pasargāt telpu no saules 
staru ietekmes un pārkaršanas, vienlaikus nemazinot dienasgaismas 
daudzumu telpās.
3M™ Prestige saules karstuma aizsargplēve ir inovatīvs produkts, un 
lietotājiem iespējams saņemt precīzus aprēķinus potenciāli iegūstamajai 
energoefektivitātei. Produkts ir uzlīmējams uz stikla virsmas gan 

no ārpuses, gan no iekšpuses. 
Piemēram, ne pārāk augstai ēkai 
to ir iespējams uzlīmēt uz ārējā 
loga stikla, bet 24. stāvs vairs nav 
drošs darbam fasādē bez īpašiem 
drošinājumiem, un to var veikt 
tikai industriālie alpīnisti. Tāpēc 
produkts šādos gadījumos droši 
iestrādājams uz stikla virsmas no 
iekšpuses. Kad vien iespējams, 
tiek rekomendēts instalēt saules 
aizsargplēves no ārpuses. Noturības 
un funkcionalitātes garantija 3M™ 
Prestige plēvēm ir 10 gadi.

2022. gada vasarā Latvijā 
realizēts projekts Zvaigznājs 
kubs pārvietojama muzikāla 

skatuve/studija. Dizaina autore 
Liena Šiliņa no arhitektūras 

biroja NOONSOON.

www.3m.com
Kā arī Maris Seflers | Sales Specialist Baltics
Transportation Safety Division | Graphics and Architectural Markets
3M Latvija SIA, Ķelnes iela 1 | Rīga, LV-1014 | Latvija
Office: +371 67 066 120 | Mobile: +371 29 131 023
mseflers@mmm.com

Interaktīvais 3M™ DI-NOC™ 
katalogs: 

3M™ Fasara™ digitālais  
katalogs:

3M™ Prestige digitālais  
katalogs: 



GUNITA JANSONE,  

AGRITA LŪSE
Foto BDCC arhīvs

L
ai arī Kauņa ir saņēmusi prestižu Eiropas konteksta pienāku-
mu būt par kultūras ledlauzi 2022. gadā, kas pārpilns nepa-
redzētiem ģeopolitiskajiem notikumiem, tas īsti nebija mūsu 
Kauņas apmeklējuma mērķis. Dažādi statusi nāk un iet, bet 
cilvēki – arhitekti, dizaineri, būvnieki – paliek. Un strādā. Mūsu 

mērķis bija iepazīt Kauņu arhitekta acīm un paviesoties Kauņas 
Mākslas akadēmijā, kas ir Viļņas Mākslas akadēmijas filiāle ar ļoti 
spēcīgu un konkurētspējīgu mācību programmu, tostarp ar iekļautu 
arhitektūras specializāciju. Atšķirībā no Latvijas, kur arhitektūras 
programmas ir RTU vai RISEBA paspārnē, tas ir, inženierijas vai 
biznesa augstskolas pārziņā, Lietuvā arhitektūra ir tēlotājas mākslas 
paspārnē kā viena no tēlotājmākslas izpausmes formām.

Kauņā mūs sagaidīja Lietuvā labi zināmais arhitekts Rimantas 
Giedraitis, kas ir viens no vadošajiem mācību spēkiem Kauņas 
Mākslas akadēmijas Arhitektūras programmā, tajā pašā laikā spožs 
praktiķis, strādājot savā birojā Giedraitis & architektai, kas ir dau-
dzu nozīmīgu Lietuvas arhitektūras projektu autors. Nereti Rimantas 
savā darbībā iesaista studentus un kursa vai bakalauru darbu ļauj 
risināt, piedāvājot idejas reāliem pasūtījumiem. Tiek iegūta izcila 
pieredze darbā ar klientiem un arhitektūras piedāvājumu izstrādē.

Rimantas jau iepriekšējā, 2021. gadā startēja konkursa Ilgtspēja 
arhitektūrā, būvniecībā, dizainā žūrijas sastāvā, dalīdamies ar savām 
idejām un pieredzi. Tā kā šogad konkurss ļoti loģiskā kārtā ir ieguvis 
starptautisku elpu, tad ar arhitekta Rimantas gādību konkursam tiek 

KAUŅA –  

EIROPAS KULTŪRAS 

GALVASPILSĒTA  

2022
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pieteikti studentu darbi un arī pa kādam Lietuvas projektam, 
lai sacenstos ar Igaunijas un Latvijas pienesumu. Būs intere-
santi – šā gada 6. septembrī tiks atrisinātas visas intrigas, un 
redzēsim, kura no Baltijas valstīm kurā nominācijā uzvarēs. 
Konkurss jau nav tikai sacensība, tā ir savstarpēja dalīšanās  
ar labāko pieredzi.

Vairāk nekā stundu pavadījām, tiekoties ar Kauņas 
Mākslas akadēmijas dekānu profesoru Jonas Audejaitis un 
apspriežot Latvijas un Lietuvas tik dažādās pieejas lielu, no-
zīmīgu objektu tapšanā. Vēl nav atļauts lielīties ar konkrēto 
objektu, bet šobrīd Kauņa ir varena objekta gaidās. Kā to 
panākt? Ne tikai ar iekšējiem resursiem, ir nepieciešama pa-
saules elpa. Bet par pasaules elpu ir jāmaksā. Daudz jāmaksā. 
Ja ir vēlme organizēt cienījamu starptautisku konkursu, nevis 
tikai izlikties to darām, jāatrod finanses starptautisku arhi-
tektūras konkursu kompāniju algošanai, kuru vārdam uzticas 
un atsaucas izcili arhitekti. Tikai tad ir iespējams saņemt arī 
cienījamus, respektablus arhitektūras projektu pieteikumus. 
Jā, organizēšana liek izdot baltu naudu. Bet pēc tam šādi 
objekti ienes baltu naudu, jo tos lūkoties brauc arhitūristi no 
visas pasaules un atstāj savu ne mazo naudu pilsētā. Latvijā 
pagaidām vēl netiek praktizēta augsta līmeņa starptautisku 
arhitektūras konkursu organizēšana, jo viss tiek darīts pašu 
spēkiem.
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Kopā ar Rimantas un Jonas tika apskatīta atjaunotā Kauņas 
Mākslas akadēmijas vēsturiskā ēka, kurā veikts smalks restau-
rācijas darbs, panākot arhitektūras studijām iedvesmojošu vidi. 
Visā ēkā bija izstādīti un aplūkojami arhitektūras studentu kursa 
un bakalaura darbi. Novērtējām augsto ideju un risinājumu 
līmeni, kurā savijas arhitektūra, estētika un arī funkcija, domājot 
par lietotāja ērtībām.

Rimantas Giedraitis bija neatslābstošs gids visā mūsu Kauņas 
apmeklējuma laikā, izrādot pilsētas vēsturiskās vērtības un 
jauno, moderno arhitektūru. Varbūt der pieminēt botique stila 
hoteli BoHEME HOUSE. Numuru izvēlēties būs grūti, jo tie ar 
atraktīvo, eleganto un zināmā mērā augstprātīgo dizainu savā 
starpā sacenšas. Ja neesi personība, labāk met līkumu šim 
hotelim.

Pa Kauņu var klīst un klīst, iespējams, labāk to darīt nedaudz 
vēsākā laikā. Diezgan skarbs izvērtās Kauņas jaunā stadiona 
apmeklējums tā autora arhitektu biroja Archas vadībā. Ap 100 
cilvēku bez atstarojošām vestēm, bez ķiverēm devās tieši iekšā 
nepabeigtajā būvē. Par piederību pasākumam liecināja vien 
neliela, krāsaina, apaļa ļipučka, ko nenoskārstai vajadzībai pa-
sākuma organizatori pielipināja pie apģērba. Atsegta armatūra, 
betons, kāpnes un platformas bez norobežojuma, +35 grādi, 
neorganizēta klīšana pa absolūti nenorobežoto būvi bija liels 
pārsteigums mums, latviešiem, jo mūsu zemē esam sastapušies 

tikai ar sodiem, norobežojumiem, noteikumiem… Vai būvē notika 
kāda nelaime? Nē. Cilvēki jau nevar attīstīt sapratni par riskiem,  
ja visur tos gaida tikai un vienīgi drošs rožu paklājiņš un sodi,  
ja no tā nokāpj.

Kauņā ik uz soļa redzama ekonomiskā attīstība, kaut vai tik pri-
mitīvs piemērs kā 1,7 km garā gājēju iela, kur kafejnīcas saspiedušās 
cita pie citas un visas piepildītas ar lietuviski runājošiem ļaudīm.  
Vai Latvijā tādus brīnumus var kur ieraudzīt? Ar uguni nesameklēsi.

Jā, un laikmetīgā māksla. Mums nav kauns, ka to nesaprotam. 
Iemācīsimies pīpēt, tad varbūt sapratīsim. Iegriežoties Lietuvas 
bankas ēkā Kauņā un apmeklētāju zālē ieraugot Joko Ono instalāciju 
ar zārkiem un zaļojošiem kokiem, tā arī netapa skaidrs, kam tas viss 
domāts. Nu, pasēdēt bija ērti. Interesanti, ja kāda persona bez tik 
skaļa vārda kā Joko Ono sarīkotu līdzvērtīgu ambrāžu – vai tā arī 
tiktu uzskatīta par vērtību? Diez vai.

Toties noteikti rekomendējam apmeklēt Čurļoņa muzeju – izteik-
ta Bauhaus stila ēka ārējā un iekšējā veidolā. Pārdomāti, iedvesmojo-
ši, uzrunājoši. Pie brīvāka laika režīma te mierīgi iespējams pavadīt 
vairākas stundas. Lieliska koncertzāle.

Un, jā, ja gribas tādu vienkāršāku eksotiku, mierīgi dodieties uz 
naktsmājām Very Bad Hotel. Tas ir vissliktākais, kas vien piedzīvots. 
Bet nu tik slikts, ka paliek interesanti. Un gribas selfiju uztaisīt visos 
stūros. Par apmeklētāju trūkumu hotelis nesūdzas, vietas dabūt  
ir grūti.
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V
iesnīca Hampton by Hilton Riga Airport atrodas dažu minūšu 
attālumā no lidostas un 20 minūšu brauciena attālumā no 
Rīgas centra un vecpilsētas. Ēka  ir jauns un svaigs pienesums 
Rīgas viesnīcu klāstā, ērta tūristiem savas atrašanās vietas 
dēļ. Viesnīcas atrašanās vieta tranzīta pasažieriem, kuri iera-

dušies ar vēlajiem reisiem, ļauj nesatraukties par vietējā sabiedriskā 
transporta iespējām, jo ir pieejams maršruta autobuss, kas kursē no 
lidostas uz viesnīcu un atpakaļ.

Arhitektoniskie risinājumi
Ēkas apjoms novietots paralēli zemesgabala robežai un blakus 

esošajam ceļam. Ēkas galvenā fasāde ar galveno ieeju ir vērsta pret 
šo ceļu. Ēku veido 5 stāvu L formas apjoms ar nelielu vienstāva 
apjomu uz pagalma pusi – saimnieciskajai funkcijai. Pagalma pusē 
paredzēta arī piegādes zona un ar labiekārtojuma elementiem 
norobežota atkritumu novietne. Šeit izvietots dīķis, kas paredzēts 
ugunsdzēsības vajadzībām, bet reizē ir arī labiekārtojuma elements.

Fasādes
Ēkas arhitektūru veido tās konstruktīvais risinājums. Ārsienas – 

krāsoti gaiši pelēki trīsslāņu betona paneļi, uz kuriem tiek vertikāli 
stiprināti dekoratīvi krāsota betona izvirzījumi. Starp šiem izvirzī
jumiem atrodas vertikāli garenas proporcijas logi. Pie katra izvirzī-
juma paredzēts slīpā leņķī piestiprināt perforētu paneli kapara tonī, 
kas no aizmugures tiks izgaismots. Perforētos elementus paredzēts 
izvietot dažādos leņķos, tādējādi veidojot jauktu ritmu no platākiem 
un šaurākiem elementiem. Fasāde būs dinamiska no dažādiem skatu 
leņķiem. Publisko zonu vizuāli izceļ gludas stikla sistēmas fasādes 
ar slēptu profilējumu. Ēkas ieejas daļa ir vizuāli akcentēta ar slīpu 
ievirzījumu ēkas apjomā. Vienstāva saimnieciskā ēkas daļa uz pagal-
ma pusi ir krāsota tumšāka nekā pārējā fasāde, tā veidojot kontrastu 
starp pamata apjomu un piebūvi. Uz jumta paredzētas tehniskās 
telpas, kuru fasādes apšūtas ar horizontālām alumīnija žalūzijām.

HAMPTON  

BY HILTON  

RIGA AIRPORT

Būvprojekts  
MARK arhitekti. 
Fasādes apdares kasetes 
Ruukki Liberta Elegant 
500. Realizācijas laiks 
2021.−2022. g.

Publicitātes foto
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Ēkas plānojums
Ēkai paredzēti pieci virszemes stāvi. Galvenā ieeja ir iz-

vietota pret P-133 ceļu, pret ziemeļrietumiem. Ēkas dienvidu 
pusē ir iekšpagalms, pret kuru ir atsevišķas izejas no saimnie-
cības daļas un kāpņu telpām. Ēka pēc funkciju klasifikatora ie-
tilpst viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēku grupā CC1211. 
Tajā ir paredzēti 189 viesu numuri. Ēkas 1. stāvā atrodas viesu 
koplietošanas telpas ar brokastu, atpūtas, fitnesa un konfe-
renču zonām, personāla telpas, kā arī atsevišķā zonā nodalīts 
neliels skaits viesu numuru. Savukārt 2.−5. stāvu aizņem viesu 
numuri un telpas to apkalpošanai: apkopes personāla un ser-
veru telpas. Vestibila zāles centrā atrodas galvenais apkalpo-
šanas punkts, kas pilda gan reģistratūras, gan bāra funkciju un 
no kura ir nodrošināta visas zāles pārredzamība. Konferenču 
zāle no vestibila un restorāna zonas atdalīta ar stikla starp-
sienu, radot telpas turpinājuma iespaidu un nepieciešamības 
gadījumā nodrošinot iespēju brokastot arī šajā telpā. Ēkā 
projektētie viesu numuri ir veidoti pēc Hampton by Hilton 
viesnīcu standartiem un Latvijas likumdošanas norma
tīvajām prasībām. Viesnīcas numuru veido viena telpa ar 
pievienotu vannas istabu. Daļai numuru ir durvis, kas savieno 
to ar blakusesošo numuru. Viesu numurus savieno gaitenis, 
kas šaurākajā vietā ir 1500 mm plats, numuriņu ieejas durvis 
iedziļinātas 200 mm nišās. 

Vertikālā estētika ēkas fasādē

Jānis Zaharāns, Ruukki projektu attīstības vadītājs:
– Arhitektu idejas un ieceres vienmēr ir pārdrošas, un tas ir vienī-

gais ceļš, lai mēs iegūtu izteiksmīgu un radošu vidi, kurā ir patīkami uz-
turēties. Izvēloties viesnīcu, papildus ērtībām, bonusiem un dažādiem 
servisa piedāvājumiem viesiem ir svarīgs arī ēkas tēls. Rēķinoties, ka 
viesnīcu būvniecībā viens no investoru primārajiem noteikumiem ir 
kvadrātmetru izmaksas un atmaksāšanās periods, arhitektu iecerēm 
jārod tehniski iespējami un estētiski risinājumi.

Šajā ziņā Hampton by Hilton 
Riga Airport ir arhitektonis-
ki izteiksmīgs piemērs, kā ar 
estētiskām inovācijām panākt 
dinamisku, uzrunājošu un mainīgu 
fasādi. Monolītā betona apjoms ir 
atdzīvināts ar perforētām tērauda 
kasetēm – tas ir īpašs un salīdzi
noši jauns produkts uzņēmuma 
Ruukki klāstā, kuram ir neierobe
žoti plašas dekoratīvās perforāci
jas iespējas. Šī projekta ietvaros 
izmantotas fasādes tērauda 

kasetes Ruukki Liberta Elegant 500 ar simetrisku perforējumu. Ēkas 
fasādē uzstādītas kasetes 720 m2, lielākoties tās ir 90 cm augstas un 
40, 52 un 60 cm platas, izejmateriāla biezums ir 1,2 mm. 

Vertikālās kasetes ēkas fasādei piešķir nozīmīgu dekoratīvu akcen-
tu, izceldamās uz betona virsmas, un, pateicoties kasešu perforācijas 
izgaismojumam, naktī fasādē parādās kustīgas gaismēnu spēles. Kā 
viena no priekšrocībām jāpiemin kasešu montāža uz tērauda karkasa. 
Nav nekādu ierobežojumu laika apstākļu dēļ. Turklāt augstais precizi
tātes līmenis un slēpto šuvju risinājums garantē faktiski neredzamas 
kasešu savienojuma vietas – šķiet, ir montēts vienlaidus elements. 
Tehniskais izpildījums ir pilnībā pakļauts estētiskam gala rezultā
tam.

Pievēršoties kasešu perforācijai, jāatzīmē, ka ar tās palīdzību var 
izveidot jebkādu rakstu, ornamentu, logo, tekstūru, zīmējumu, uzrak-
stu, ko iespējams nakts laikā papildināt ar LED apgaismojuma sistēmu. 
Ruukki piedāvā veikt augstas precizitātes līmeņa perforāciju jebkuram 
klāstā esošajam produktam un ir atvērti arhitektu idejām. Perforācija 
fasādei piešķir vēl vienu vizuālu un oriģinālu dimensiju. 

Latvijā fasāžu apdare ar perforētām kasetēm izmantota vairāk nekā 
50 objektos. Lai tās radītu, arhitekti un Ruukki tehniskais personāls 
kopīgi strādā līdz pat vēlamajam rezultātam. Ruukki speciālisti piedāvā 
izstrādāt perforācijas izklājumu un detalizāciju jebkurai skicei.
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SPORTA  

PARKS MEŽS 

VALMIERĀ
Apkopoja
AGRITA LŪSE
Foto BDCC arhīvs (Renārs Koris)

Pasūtītājs Valmieras novada 
pašvaldība. Arhitektūras 
risinājumi SIA City Playgrounds, 
labiekārtojuma projekts un meža 
noskaņas risinājumi SIA ALPS 
Ainavu darbnīca, arhitekte Ilze 
Rukšāne. Būvnieks PS Asfaltbūve 
un Ķekava-PMK. Būvuzraudzība 
SIA Geo Consultants. Sporta 
un aktīvās atpūtas parks Mežs 
ģimenēm un bērniem izbūvēts  
11 152 m2 platībā.
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Funkcionālās telpas un mobilitāte

I
eeja sporta parkā ir teritorijas ZA no Rīgas ielas un DR no 
Semināra ielas un Smilšu ielas. Te izvietoti informācijas sten
di un rasta iespēja novietot velosipēdus. Sporta un aktīvās 
atpūtas parks Mežs izbūvēts reljefā vairākos līmeņos – esošā 
ieplakā, veidojoties dabīgam akustiskajam risinājumam. Parka 

izvietojums dabiskā ceļā risina pilsētvides radītā trokšņa ietekmes 
mazināšanu uz parka teritoriju.

Mežu caurvij gājēju celiņu tīkls, kas savieno parkā izvieto
tās dažādās funkcionālās zonas, kuras daudzviet nodalītas ar 
apstādījumiem. Mazākajiem parka apmeklētājiem izveidoti rotaļu 
laukumi – dažāda veida šūpoles, pakāpieni līdzsvara trenēšanai, 
rāpšanās tīkls, slidkalniņš, batuts un vēl citi elementi. Parkā īpaši 
padomāts par aktīvās atpūtas infrastruktūru: izveidota fitnesa 
zona un āra trenažieri, dodot iespēju vecākiem nodarboties ar 
sportu, vienlaikus pieskatot mazuļus rotaļājamies, vai ģimenei 
sportojot kopā. Gājēju celiņa izbūvē ir integrēts īpaši marķēts ce-
liņš skrituļotājiem. Teritorijas dienvidu daļā atvēlēta telpa piknika 
rīkošanai ar plašu pļautu zālienu. Taču nākotnē, piesaistot papildu 
finansējumu, šeit iespējams palielināt rotaļu laukumus.

Telpa ekstrēmajiem sportiem – SKATE/PUMP TRACK, kas 
izvietojas teritorijas ZR. Tā piemērota gan velobraucējiem,  
gan skrituļslidotājiem, bet galvenokārt skrituļdēļotājiem.  
Gar šīs telpas dienvidu daļu ir arī neliela trasīte šo sporta veidu 
piekritējiem – iesācējiem. Trasīte met cilpu ap betona blokiem  
R daļā. Šos blokus iespējams izmantot gan sēdēšanai, gan kā  
šķēršļu joslu velotriālam.

Visā teritorijā, neraugoties uz sarežģīto reljefu, tiek nodro
šināta vides pieejamība. Teritorijas reljefu var iedalīt 3 līmeņos. 
Ielas līmenis, no kura veidojas ieejas parkā. Vidējais līmenis, kurā 
ir piekļuve tribīnēm, WC un piknika vietai. Savukārt uz zemāko 
līmeni, kurā atrodas aktīvākās zonas, ved panduss caur tribīnēm.  
No ielas līdz vidējam līmenim pandusu kritums nepārsniedz 5%, 
un no vidējā līdz zemākajam līmenim pandusu kritums nepār-
sniedz 8%, turklāt tiem veidoti starplaukumi ik pa 6 metriem. 
Parkā pieejamas arī labierīcības, kas veidotas īpaši ērtas arī ģime-
nēm ar maziem bērniem, kā arī piemērotas cilvēkiem ar funkcio-
nāliem traucējumiem.

Teritorijā ir dzeramā ūdens krāns, lai veldzētu sporta entuzias-
tus karstās un ne tik karstās dienās.

Mežs ir labi izgaismots. Ekstrēmā sporta telpā tie ir prožektora 
tipa gaismekļi, kas stiprināti uz 10 m augstiem stabiem, lai nodro-
šinātu intensīvāku apgaismojumu, taču pārējā parka teritorijā tiek 
izmantoti laternu tipa gaismekļi uz 6 m augstiem stabiem.

GALVENĀS SPORTA PARKA MEŽS  

ATTĪSTĪBAS VADLĪNIJAS

• Teritorija veidota kā PARKS, kas redzams pēc visu 
būvniecības kārtu un apstādījumu plāna realizācijas.

• Visas zonas savstarpēji sasaista apstādījumi.
• Apstādījumiem bagātīga teritorija, kurai izstrādāta 

pakāpeniska attīstības stratēģija.
• Galvenais uzsvars uz sportiskajām aktivitātēm.
• Mūsdienīga izpratne par kvalitatīvu, inovatīvu, uz bērnu  

(un ne tikai) fizisko, sociālo, emocionālo un apziņas  
attīstību orientētu ārtelpu dažādām vecuma grupām.

• Mainīga ārtelpa atbilstoši pilsētas vajadzībām.
• Projektā veikta ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, 

lietusūdens kanalizācijas, videonovērošanas, apgaismojuma, 
elektrotīklu, sakaru tīklu komunikāciju izbūve.

• Atbilstoši iedzīvotāju ieteikumiem par to, kādam būtu  
jābūt sporta un aktīvās atpūtas parkam Valmierā, 
apmeklētāju ērtībām ir padomāts par klimata pārmaiņu 
radīto pārkaršanas riska novēršanu, rasts risinājums  
parka pastiprinātam noēnojumam.

2. vieta konkursā  
Latvijas Būvniecības 
Gada balva 2021  
nominācijā Teritorijas 
labiekārtojums
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Ārtelpas mēbeles

Ārtelpas mēbelēm izvēlēti soliņi, galdiņi, stāvsoli, velostatīvi un 
atkritumu urnas. Tie piemeklēti, lai vizuāli atbilstu pilsētas tēlam – 
gana smalki pēc skata, taču veidoti no izturīgiem materiāliem, lai no
drošinātu izturību un ilgtspējību atpūtas un sporta parka apstākļos. 
Tostarp arī cinkota un pulverkrāsota pamata konstrukcija no metāla, 
kas ir piestiprināta pie asfalta, termo oša sēdvirsmas, ko neietekmē 
laikapstākļi, un galda virsmas, atzveltnes no īpaši izturīga polimēr-
materiāla, kas veidots sevišķi izturīgs pret vandālismu. Metāla detaļas 
krāsotas bēšā, smilšu tonī, kas elementiem piešķir īpašu eleganci.

Velostatīvi izvietoti tuvu ieejas telpām teritorijā un arī ap ekstrēmo 
sportu zonu, jo nereti apmeklētāji ierodas uz parku ar velosipēdu,  
bet parkā pārkāpj, piemēram, uz skrituļdēli.

Rotaļu un fitnesa elementi

Izvēlētas augstas kvalitātes un izturīgas rotaļu un fitnesa iekārtas. 
Līdzīgi kā citas ārtelpas mēbeles, šīs iekārtas atbilst mūsdienīgas 
pilsētas tēlam un veidotas saskanīgā krāsu paletē ar citiem ārtelpas 
elementiem. Smilšu krāsas virves iekārtas papildinātas ar cinkotām 
metāla virsmām, stabiem un melnām plastikāta detaļām.

Elementi ir ne tikai vizuāli pievilcīgi, bet arī nodrošina nepiecieša-
mās funkcijas bērna pilnvērtīgam augšanas un attīstības procesam. 
Pusaudžiem un pieaugušajiem, kuriem rotaļas mazāk prātā, nodrošinā-
tas iekārtas, uz kurām iespējams veikt pamatvingrinājumus.

Segumi

Segumos izmantotie materiāli ir asfaltbetons un betons. Asfalt
betons ir izvēlēts, jo pa to ir ērta pārvietošanās gan skrituļslidu un 
skrituļdēļu braucējiem, gan velosipēdistiem, savukārt skeitparka trasē 
rampu veidošanā ir betona segums, lai nodrošinātu īpaši gludu virsmu. 
Betons lietots arī kāpņu un tribīņu izbūvē galvenokārt iepriekš izgata-
votajos pakāpienos, savukārt pandusos ir lietā betona virsma  
ar pretslīdes faktūru.

Lai atdalītu gumijas segumu no apstādījumiem un apstādījumus  
no zāliena vai pļavas, tiek lietota plastmasas apmale (h 80 mm).  
Šī pati apmale tiek lietota, lai nodalītu zālienu no pļavas, tādējādi  
atvieglojot pļaušanu, un lai nodrošinātu parka ģeometrijas nemainību 
ekspluatācijas un kopšanas laikā.

Sporta/rotaļu laukumu seguma konstrukcija – koka šķeldas 
mulča.

Teritorijas daļā, kur pirms būvdarbu sākšanas atradās bērnu rotaļu 
laukums, ir zāliens un vieta piknikam. Būtiski, ka teritorijā ūdens no
tece veidota dabīgi uz teritorijā paredzētajām zaļajām zonām. Tāpat 
ir izbūvēta lokāla lietusūdens savākšanas sistēma ar kritumu un gūliju 
palīdzību. Infiltrācijas bedres segas konstrukcija veidota no akmens 
oļiem un akmens šķembām ģeotekstila spilvenā.
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Apstādījumi, zāliens un puķu pļavas

Apstādījumi ir būtiska teritorijas Mežs attīstības sastāvdaļa. 
Svarīgi izstrādāt komunikācijas ar iedzīvotājiem stratēģiju,  
lai izvairītos no nevajadzīgiem pārpratumiem, izskaidrotu attīstību 
pa kārtām un iedzīvotāju iespējas iesaistīties – piemēram, aicinot 
ziedot apstādījumu izveidei. 

Apstādījumi projektēti, izvēloties Latvijas augšanas klimatiska-
jiem apstākļiem atbilstošu, ilgmūžīgu un pilsētas apstākļiem piemē-
rotu augu sortimentu. Augu stādījumi paredzēti tā, lai pēc iespējas 
nodrošinātu dekorativitātes mainīgumu visos gadalaikos  
un būtu viegli kopjami. Izmantoti augi, kas savu dekorativitāti sagla-
bā arī ziemā.

Atbilstoši teritorijas esošajam un plānotajam zemes reljefam 
daudz izmantoti klājienu veidojoši zemsedzes krūmi. Apstādījumu 
laukumi nogāzēs veidoti no mūžzaļiem skuju kokaugiem (Pinus 
mugo), bagātīgi ziedošiem un lapu krāsu mainošiem krūmiem  
(Rosa rugosa «Sniedze», Spiraea cinerea Grefsheim, Sorbaria  
sorbifolia Sem, Stephanandra incisa Crispa).

Intensīvākajās sporta zonās – skeitparkā un velotrasē – pro-
jektētie augi izvēlēti atbilstoši aktīvajai videi. Lai trases labi funk-
cionētu un neprasītu pastiprinātu kopšanu rudenī, izmantoti koki 
ar salīdzinoši maz nobirām jeb dažādu sugu priedes (Pinus nigra, 
Pinus sylvestris, Pinus strobus). Kā zāliena alternatīva lietoti izturīgi 
zemsedzes sīkkrūmi ar mūžzaļajām lapām (Cotoneaster dammeri, 
Cotoneaster Skogholm). Velotrases un skeitparkam piegulošās ap-
stādījumu saliņas papildinātas ar dekoratīviem lapu kokiem, kas uz 
skuju koku fona izcelsies ar lapu krāsu pavasarī un rudenī, stumbra 
mizu un ziediem (Betula utilis var. jacquemontii «Doorenbos», Padus 
maackii).

Parka centrālajā daļā bērnu rotaļu un āra trenažieru laukumus 
telpiski nodala koku grupas, stādījumi horizontālā plaknē, lietus-
ūdens infiltrācijas bioievalkā un mākslīgi veidotos reljefa pauguros. 
Krūmu sortiments šai parka daļai piemeklēts mainīgs un interesants, 
tā, lai parka mazākajiem apmeklētājiem būtu, ko izzināt, – izman-
toti augi, kas zied pirms lapu plaukšanas (Cornus mas), augi ar 
košas krāsas zarojumu (Cornus alba Kesselringii, Cornus stoloni-
fera Flaviramea), augi ar netipisku lapojumu (Sambucus nigra f. 
Laciniata) un augi ar ēdamām ogām (Amelanchier lamarckii, Cornus 
mas). Vienas sugas koku grupas veido birzs sajūtu un rada vēlmi 
pasēdēt koku vainagu ēnā, izvēlētie koki – dažādi bērzi un daudz-
stumbru korintes (Betula papyrifera, Betula utilis var. jacquemontii 
«Doorenbos», Amelanchier lamarckii).

Parka centrālo daļu un ienākšanu teritorijā no Rīgas ielas puses 
bagātina arī lakstaugu stādījumi. Dobes veidotas violeto toņu gammā 
pēc pļavas tipa principa. Augi atlasīti pēc to augšanas īpašībām 
(apgaismojuma un mitruma prasības, augšanas raksturs, dekoratīvā 
stabilitāte, ziedēšanas laika pāreja), ņemot vērā vietas mikrokli-
mata apstākļus. Lai paildzinātu lakstaugu stādījumu dekorativitāti, 
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izmantoti arī agri ziedoši sīpolaugi. Tribīnes risinātas paklājdobju 
stilistikā no sausumizturīgiem un gaismu mīlošiem lakstaugiem, kas 
kombinēti ar skaistu vārpu graudzālēm. Pulcēšanās vietu papildina 
3 soliteri jeb neliela auguma dekoratīvie lapu koki (Acer ginnala).

Sākotnējās piknika vietas (nākotnē iespējamā rotaļu laukuma) 
ainavtelpas plānojums ir mierīgas noskaņas, mazāka auguma augu 
ieskauts. Kā piknika telpas centrālie koki izvēlēti lietussarga formas 
vainaga riekstkoki (Juglans cinerea) – koka zemie zari un lielās lapas 
radīs patīkamu, privātu noskaņu. Zālienā un zālājā skaisti ekspinē-
sies dažādas dekoratīvās ābeles (Malus Evereste, Malus Winter Gold) 
un neliela auguma kļavas (Acer ginnala). Krūmu grupas veidotas 
līdzīgi kā citur teritorijā – no struktūru saglabājošiem skuju kokau-
giem (Pinus mugo), bagātīgi ziedošiem un lapu krāsu mainošiem 
krūmiem (Spiraea nipponica June Bride, Amelanchier stolonifera  
var. micropetala).

Teritorijas perimetru papildinošām koku grupām piemeklēti koši 
akcentaugi – kļavas un lapegles, kas īpaši izteiksmīgas rudens sezonā 
(Acer rubrum, Larix kaempferi). Rubīnsarkanais un dzeltenais 
lapojums bagātinās ne tikai parka teritoriju, bet arī tam piegulošo 
ielas telpu.

− Parks Mežs radis vietu Valmieras centrā, lai tas būtu ērti pie-
ejams ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam, taču vienlaikus aicinot 
aizmirst ikdienas steigu. Īpašs prieks par moderno skeitparku un 
velotrasi, ko veidojuši vieni no labākajiem šīs jomas speciālistiem. 

Tas nozīmē, ka trases ir ne tikai 
interesantas, bet arī drošas, 
piemērotas gan iesācējiem, gan 
jau pieredzējušiem skeitotājiem 
un velobraucējiem. Mežs ir 
arī mācību klase brīvā dabā – 
Valmieras Jaunatnes centrs 
Vinda īsteno unikālu interešu 
izglītības programmu Ekstrēmie 
sporta veidi, aicinot apgūt 
prasmes ekstrēmajos vasaras un 
ziemas sporta veidos, vienlaikus 
strādājot pie vispārējās fiziskās 

sagatavotības attīstības, kā arī drošības. Valmierā dzīvojam zaļi, un te 
mīl sportu, tāpēc Mežs pilsētas centrā, kur aktīvi, interesanti un droši 
pavadīt laiku gan maziem, gan lieliem, kļuva par iemīļotu atpūtas 
vietu kopš pirmās dienas, un tur turpina valdīt dzīvespriecīga kņada, 
jo īpaši tagad – skolēnu brīvlaikā –  
redzam, cik gaidīta bija šāda vieta, − stāsta Valmieras novada  
pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Rakstā citēts ainavu arhitektes Ilzes Rukšānes  
izstrādātais skaidrojošais apraksts.
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KOURASANIT – 

ILGTSPĒJĪGA VĒRTĪBA 

AR 1000 GADU 

VĒSTURI
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K
ourasani senajiem romiešiem un grieķiem nozīmēja tikai 
javu, ar ko būvējamas fundamentālas ēkas un infrastruktūras 
objekti. Turklāt būves ne tikai virs, bet arī zem ūdens. Taču, 
raugoties jau no 20. gs. būvniecības tehnoloģiju prizmas, 
senās romiešu prasmes tiek novērtētas kā inovatīvas, jo šis 

materiāls bez ierobežojumiem izmantojams ārtelpās, iekštelpās, 
dekoriem un fundamentāliem objektiem, uz grīdas, sienām, gries-
tiem, fasādēs, arī mitrās telpās un pat zem ūdens. Šķiet, neviens cits 
mūsdienās radītais materiāls nav tik multifunkcionāls, ekoloģisks  
un kalpošanā noturīgs pret dažādu ietekmi kā KOURASANIT.

Biznesa līnija

Uzņēmums KOURASANIT tika nosaukts senās romiešu javas 
kourasani vārdā, sākot darbību 1978. gadā, lai ar javu ražošanu 
atjaunotu vēsturiskos pieminekļus. Padziļināta seno un tradicionālo 
būvniecības tehniku un būvmateriālu īpašību izpēte iedvesmoja 
KOURASANIT domāt citādi, radot jaunu būvniecības pasauli un plašu 
produktu klāstu, kas ir izturīgi, 100% videi draudzīgi un estētiski 
pievilcīgi.

Unikāls un neatkārtojams sastāvs

Zīmols KOURASANIT nozīmē materiālu ar unikālu pamatsastā
vu – kā saistviela tiek izmantots hidratēts (veldzēts, dzēsts) kaļķis 
ar pozolanu (vulkānisks materiāls – pelni), kas nodrošina javas 
hidrauliskās īpašības, ilgmūžību, un tajā pašā laikā tā ir pietiekami 
elastīga. Savukārt, lai iegūtu dažādas virsmas tekstūras un krāsas, 
tiek izmantotas tikai dabīgās pildvielas – tās ir smiltis, akmeņi, oļi un 
dažādi ieži. Sastāvs KOURASANIT ražotos apdares materiālus padara 
tehniski piemērotus jebkuras stabilas virsmas apstrādei, tostarp hid-
robūvēs, un dekoratīvās ieceres realizēšanai fasādēs un iekštelpās. 
Pateicoties hidratētā kaļķa un pozolanas saistvielai, materiāls  
ir ilgmūžīgs, noturīgs, nerada plaisas un nelobās.

Ilgtspēja un ekoloģija

KOURASANIT materiālu ražošanā tiek izmantoti principi, kas palīdz 
radīt ilgtspējīgus produktus. Produkti tiek izgatavoti tikai no dabī-
giem materiāliem, turklāt dažas izejvielas – stikla un keramiskais 
pulveris – ir otrreizējās pārstrādes produkti. Materiālu iepakojumi 
ir 100% pārstrādājami, un materiāli tiek ražoti tikai pēc klienta 
pasūtījuma. KOURASANIT materiāli nesatur gaistošos organiskos 
savienojumus. Apdares materiālus ir iespējams uzklāt uz virsmām, 
nenoņemot esošos materiālus – tas ļauj izvairīties no veco apdares 
materiālu demontāžas un utilizēšanas. Tā kā izejvielas ir dabīgas, 
materiāls ir nekaitīgs uzklāšanas procesā, nerada putekļus, uzlabo 
bioklimatu telpā. Kaļķa saistviela ir mitruma caurlaidīga, sienas 
elpo.
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• Hidrauliskās javas sienu apmetums un akmeņu, ķieģeļu krāsai
nais šuvojums – Hidraulic mortars for wall and floor joints.
Īpaši izgatavots dabīgais hidrauliskais javas apmetums vēsturis-
kajām sienām un akmeņu, ķieģeļu šuvojums.

• Terrazzo grīdu segumi iekštelpām, oļu klājums āra laukumiem 
un dabīgie zemes klājumi parku un skvēru celiņiem.

• Restaurācijas un atjaunošanas materiāli – 
Restoration&renovation materials.
Kaļķu materiāli, pozalāna, krāsainās upju smiltis, kvarca smiltis, 
krāsaino oļu un šķembu frakcijas, keramiskais pulveris un dabīgie 
pildvielu pigmenti.

• Tematiskās kolekcijas ar noteiktu dekoratīvo tekstūru.
Marsa kolekcija – sarkanbrūnie Marsa toņi, Ledāju kolekcija –  
ar pārstrādātu stikla materiālu fasādes un sienu izteiktam mir-
dzumam, Salmu kolekcija – ar apstrādātiem zeltainiem salmiem, 
radot dabīgu lauku mājas vēsturisko noskaņu, Akmeņu un Oļu 
kolekcija – terašu, balkonu un trepju laukumu virsmām ar izteik-
tāku noturības nepieciešamību, Raktuvju kolekcija – ar pazemes 
iežu krāsu lāsumainību un Vulkāna kolekcija – ar lavas pelēkajām 
nokrāsām.

Uzklāšanas nianses

Lai uzklātu KOURASANIT materiālus, der gandrīz jebkura stabila 
virsma – mūris, betona siena, esošais apmetums, flīzēta virsma, 
OSB, rīģipsis, kokšķiedras plāksne un citas virsmas. Materiāla slāņa 
biezums ir 1−2 mm, ja ir vēlme kopēt virsmas faktūru.
Savukārt, ja mērķis ir atjaunot vēsturisko apmetumu vai izlīdzināt 
esošo virsmu, uzklāšanai var izmantot krāsainu hidraulisko apme
tumu līdz 10 mm biezumā.
Visas virsmas tiek pārklātas ar ūdens sveķu aizsargkārtu, lai sienu 
virsmas var mazgāt ar neitrāliem mazgāšanas līdzekļiem. Savukārt 
grīdu virsmas un virsmas, kas atrodas tiešā ūdens saskarsmē, piemē-
ram, dušas zonas sienas, tiek pārklātas ar laku.
Lai aizsargātu fasāžu sienas no laikapstākļu ietekmes un dabīgajiem 
apaugumiem (zāles, sūnas, aļģes), virsmas tiek pārklātas ar līdzekli, 
kas izgatavots uz nanotehnoloģiju bāzes.
Neatkarīgi no pārklājamās virsmas materiāla gala rezultāts vienmēr 
būs augstā estētiskajā un tehniskajā kvalitātē.

KOURASANIT materiālu ekspozīcija  
ar tekstūru un krāsu paraugiem ir apskatāma  Rīgā, Krasta ielā 68a. 
Raitis Avots, KOURASANIT vadītājs Latvijā.
Tel. 29258577
www.kourasanit.com

KOURASANIT toņi,  
tekstūras un faktūru kolekcijas

Grieķijas un Vidusjūras reģions ir dāsns ar krāsaino akmeņu un 
iežu klāstu, kas nodrošina plašu dabīgo krāsu izvēli no vulkāniski 
tumšajiem līdz dzidri baltajiem, no zāles zaļajiem līdz jūras un indigo 
zilajiem un no keramisko ķieģeļu sarkanā līdz smilšu dzeltenajiem 
toņiem.
Dabīgo krāsu izmantošana dod ne tikai vizuāli estētisku rezultātu, 
bet arī krāsu noturību. It sevišķi svarīgs šis aspekts ir, izvēloties 
fasādes krāsas, jo īpaši tumšās. Dabīgo pildvielu krāsu kombinācija 
neizbalē un neveido notecējumus.
Papildus priekšrocība ir dekoratīvā materiāla viendabīgi krāsainā 
masa. Tas nozīmē, ka, uzklājot dekoratīvo materiālu, virsmas papil-
dus vairs nav jākrāso. Dekoratīvais materiāls ir krāsains, un,  
ja ekspluatācijas laikā rodas mehāniski bojājumi, bojājuma vietas  
ir labojamas.
Virsmu atšķirīgās tekstūras var iegūt, izvēloties materiālu dažādo 
graudainību, bet vislielāko pienesumu tekstūras bagātībai dod 
meistara rokraksts. Materiālus uzklāj ar otu vai špakteļlāpstiņu, 
tāpēc katrs darbs zināmā mērā ir unikāls un neatkārtojams, un es
tētiskais gala rezultāts ir glavenais iemesls, kāpēc izvēlēties dabīgo 
dekoratīvo apdares materiālu.
Lielākām sienu fasādēm dabīgo kaļķu krāsu uzklāšanai izmanto 
krāsošanas pulverizatoru, tādējādi panākot otas krāsojuma tehnikas 
tekstūru lielā platībā.
Viens no KOURASANIT materiālu lietošanas virzieniem ir mēbeļu 
virsmas, radot oriģinālus risinājumus. No jebkura mēbeļu materiāla 
izveidojot nepieciešamo virsmas formu, var ērti un estētiski veidot 
dekoratīvā materiāla apdari.

KOURASANIT materiālu  
galvenās grupas

• Dabīgais krāsainais apmetums sienām un grīdām – Filler 
coating.
Inovatīvākais produkts, piemērots grīdām, sienām, vannas ista-
bām un mēbelēm, to var viegli uzklāt ar špakteļlāpstiņu uz jebku-
ras jaunas vai vecas, bet stabilas virsmas līdz 3 mm biezā slānī.

• Tradicionāli pulētas lavas javas apmetums sienām un grīdām – 
Traditional and lava polished mortar.
Rūpnieciski moderna šika efekts – vienkāršs un neapstrādāts,  
bet elegants. Pulēta java ar rupju apdari un ar gludu apdari. 
Klājams līdz 3 mm biezumā uz jebkuras stabilas virsmas.

• Dabīgās kaļķa krāsas/apmetums – Natural paints.
Plaši izmantojams fasāžu sienu krāsojumiem 170 krāsu  
dabīgajos toņos. Sienu virsmas ir elpojošas.
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2022. gada 5. septembrī, Rīgā,  
AC Hotel by Marriott Riga telpās no 9.30 līdz 13.30

AtbalstaOrganizē

Referēs Lietuvas, 
Latvijas un Igaunijas 
arhitektūras 
un būvniecības 
speciālisti

 Tallinas, Rīgas un Viļņas Rail Baltica 
staciju arhitektūra ilgtspējas griezumā.

 Igaunijas arhitektūras godalgotie 
projekti ar ilgtspējas pazīmēm.

 Vēsturiskā mantojuma ilgtspējīga 
atjaunošana Valmierā un jaunās 
funkcijas.

 Ilgtspējīgi arhitektūras dizaina  
un interjera apdares materiāli no 3M.

Precizētu programmu skatiet:  
www.buvniekupadome.lv

konference  
Ilgtspējīgas  
būvniecības  
un arhitektūras 
izaicinājumi  
modernajā laikmetā



M
oderno pilsētu kvartālu attīstībai veltītā konference 
norisinājās 2022. gada 9. jūnijā Dārziņa mūzikas skolas 
jaunajā, pārbūvētajā koncertzālē Kalnciema ielā 10 k–2, kas 
ir lielisks piemērs, kā, saglabājot pagājušā gs. modernisma 
mantojumu, piešķirt laikmetam atbilstošu funkcionalitāti 

gan estētikas, gan akustikas, gan mikroklimata ziņā. Viena līmeņa 
zāles vietā šobrīd ir izbūvēts ērts amfiteātris un nodrošināta 
lieliska redzamība un dzirdamība visā zālē. Par pārbūves projekta 
izaicinājumiem konferences sākumā stāstīja projekta autors 
Aleksandrs Čepiguss no biroja DUAL Arhitekti.

Lai savstarpēji dalītos ar pieredzi un kompetenci, konferencē tika 
aicināti piedalīties vadošie Lietuvas un Latvijas arhitekti, vērienīgu 
projektu attīstītāji, izcili praktiķi – materiālu tehnologi.

Konferences programma
Edgaras Nenišķis, arhitekts, filozofijas zinātņu doktors, Viļņas 

Gediminas Tehniskās universitātes profesors, biroja arche 
partneris (Lietuva), Vērienīgu industriālo kvartālu atjaunošana 
un transformācija par dzīvojamiem kvartāliem – Viļņā Paupes 
kvartāls, Klaipēdā Mēmeles kvartāls

Aleksandrs Čepiguss, Dual arhitekti, Mūzikas skolas koncertzāles 
funkcionālās un estētiskās pārmaiņas

Pēteris Guļāns, Pillar Capital AS, attīstības direktors, valdes loceklis, 
Kvartāls New Hanza – vieta, kur strādāt, dzīvot un atpūsties. 
Nākotnes attīstības plāni

Artūrs Zandersons, Rīgas brīvosta, Jauna pasažieru termināļa 
attīstības projekts Rīgas brīvostā

Helmuts Lejnieks, ViaCon, tvertņu risinājumu projektu 
vadītājs, Ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi – lietus ūdens un 
ugunsdzēsības tvertnes

Agra Languša, Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsēdētāja, Tirgus – 
pilsēta pilsētā

Raitis Avots, KOURASANIT Latvija valdes loceklis, Dabīgie 
dekoratīvās apdares materiālu risinājumi – fasādēm, iekštelpām 
un mēbelēm

Ģirts Runis, Landshape arhitektu biroja īpašnieks, ainavu arhitekts, 
Labiekārtojums – tēriņi, kas atmaksājas

Gatis Didrihsons, Didrihsons arhitekti biroja vadītājs, arhitekts, 
Dzīvojamā kvartāla Lindenholma publiskā ārtelpa – inovatīvi 
risinājumi

Jānis Ploks, Latvijas Universitātes Rakstu māja projekta direktors, 
arhitekts, LU kampusa vīzija un īstenošana

Dace BumbiereAugule, Alūksnes Tūrisma informācijas centra 
vadītājas vietniece, Mazas pilsētas lieli plāni – Alūksnes Bānīša 
stacijas piemērs

Konferences organizatori biedrība BDCC, 
www.buvniekupadome.lv,  
atbalstītāji Pillar, Viacon, Kourasanit

KONFERENCE 

PILSĒTU KVARTĀLI — 

DZĪVOŠANAI, 

IZGLĪTĪBAI  

UN DARBAM  

BALTIJAS VALSTĪS

76 APSKATS. ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #3



77 APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #3



PROJEKTĒŠANA

P
rojektēšanas laikā pasūtītāji ar izmaksu 
ietaupīšanu rēķināties nevar. Gluži otrādi, 
projektēšanas izmaksas var pieaugt līdz pat 
~5% būvniecības izmaksu – projekta izstrādei 
tiek veltīts ilgāks laiks, jo BIM būtiski samazina 

iespēju projektā atstāt nepamanītas kļūdas. Faktiski 
projektēšanas laikā tiek risināti tie jautājumi, ko 
tradicionāli risināja būvlaukumā. Jāpiebilst, ka BIM 
rīki projekta izstrādi būtiski paātrina, pieņemot, 
ka projektētāji ir apguvuši BIM autorprogrammas 
un izmanto rīku pilno potenciālu. Papildu laiks 
ir nepieciešams projekta sadaļu koordinēšanai, 
kad tiek identificētas projekta nepilnības. Tās tiek 
labotas, lai izveidotu uzbūvējamu BIM modeli jeb 
projektu, kas nesatur kļūdas, kuras varētu kavēt 
būvdarbus. Papildus tam BIM projektēšanas laikā 
novērstās nepilnības (kolīzijas, minimālā augstuma 
neievērtēšana, neparedzēti attālumi iekārtu 
apkalpošanai u.c. nepilnības) pasargā pasūtītāju 
no neparedzētiem izdevumiem, kas var sasniegt 
ievērojamas summas.

P
ar BIM ieguvumiem tiek runāts daudz, un joprojām 
starp pasūtītājiem, gan privātajiem, gan publiskajiem, 
ir aktuāls jautājums – kādas tad īsti ir BIM izmaksas.
Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāsaprot, cik 
izmaksā projektā neizmantot BIM. Un neizmantot 

BIM pasūtītājam izmaksā daudz. Cik daudz? Saskaņā ar 
Ekonomikas ministrijas izstrādāto BIM ieviešanas ceļa karti 
BIM izmantošana projektā būves dzīves cikla izmaksas 
samazina par 20%. BIM arī saīsina būvniecības laiku par 
10%, nodrošinot pasūtītājam optimālu ēkas funkcionalitāti 
un kvalitatīvāku būvi. Lai palīdzētu interpretēt minētos 
skaitļus, tabulā norādīts dalījums, balstoties uz šādu būves 
ilgtermiņa izmaksu sadalījumu: ~5% projektēšana,  
~20% būvniecība; ~75% uzturēšana. Aprēķinā tika izdarīts 
pieņēmums, ka būvniecības izmaksas ir viens miljons.

Izmaksu pozīcijas % Izmaksas, EUR
Projektēšana 5 500 000 
Būvniecība 75 1 000 000
Apsaimniekošana 20 3 750 000
Būvju cikla dzīves izmaksu  
ietaupījums 20 - 750 000

CIK MAKSĀ  

BIM?

BŪVNIECĪBA

L
ai būve atbilstu projektam, ir būtiski 
kontrolēt būvniecības procesa gaitu un 
atbilstību būvprojektam. BIM projekta 
esamība paver plašas iespējas pasūtītājam 
efektīvāk kontrolēt būvniecības procesu. 

Mērķis viens – samazināt vai kontrolēt 
būvniecības izmaksas. BIM dod iespēju simulēt 
būvniecības procesu, kontrolēt būvniecības 
kalendāro grafiku, statusu, izmaiņas, apjomus 
un starpnodevumus (iesniegtā dokumentācija 
tiek salīdzināta ar faktisko situāciju objektā 
un uzbūvētajiem apjomiem, kuri tiek izgūti 
no BIM modeļa). Tātad – pilnīga kontrole pār 
būvlaukumā notiekošo. Papildus tam tiek 
novērsti būtiski ekspluatācijas riski, attīstot 
BIM modeli ražošanas vajadzībām, piemēram, 
tērauda konstrukciju detalizācija (plašāk 
pazīstama kā MKD) tiek savietota ar pārējiem 
modeļiem, lai pārliecinātos par to, ka uzražotās 
tērauda konstrukcijas ir uzbūvējamas un nerada 
sarežģījumus citām būvkonstrukcijām  
vai inženierkomunikācijām.

Tas, kā noprotat, ir cieši saistīts ar 
izmaksām un termiņiem. Nekorekti piegādātas 
konstrukcijas rada risku termiņu nobīdēm 
un papildizdevumiem. Nemaz nerunājot par 
drošības aspektu, kas saistās ar neprecīzi 
piegādāto konstrukciju korekcijām objektā  
uz vietas.

Raksts tapis,  
balstoties uz 

ĒRIKA VĪTOLA,
BIM Solutions,  
informācijas bāzes

* Aprēķinos izmantots BIM ceļa kartē minētais dzīves 
cikla ietaupījums, kur prognozējamie ietaupījumi tiek 
reizināti ar dzīves ciklā akumulētajām apsaimniekošanas 
izmaksām.
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TĀMĒŠANA

J
ūtams izmaksu ietaupījums, salīdzinot ar 
tradicionālo piegājienu, redzams tad, kad 
jāsāk tāmēt. Tradicionāli apjomi tiek izgūti no 
rasējumiem. Tas faktiski nozīmē to, ka tāmētājs 
ar roku pārskaita apjomus, bieži vispārinot un 

noapaļojot tos uz augšu. Ar tāmētāju šajā gadījumā 
tiek saprasts gan pasūtītāja pārstāvēts (neatkarīgs) 
tāmētājs, gan būvnieku tāmētājs, gan būvizstrādājumu 
ražotāju tāmētājs, gan celtniecības darbu tāmētājs. 
Tāmēšanas procesā iesaistās vairākas puses, un katra 
apjomus interpretē pa savam. Bieži pasūtītājs ieliek 
savu rezervi, ražotājs savu, un būvnieks vēl pieliek savu 
rezervi. Rezultāts – izmaksu pieaugums, ko praktiski 
nav iespējams izsekot.  

APSAIMNIEKOŠANA

T
āpat kā būvniecība ir cieši saistīta ar 
projektēšanu, apsaimniekošana ir cieši 
saistīta ar būvniecību un tās laikā ievākto 
informāciju par būvi. Jo kvalitatīvāka 
informācija (lietošanas instrukcijas, atbilstības 

deklarācijas, garantijas pases, tehnoloģiskās 
shēmas, rasējumi, akti u.c. dokumenti), jo efektīvāk 
iespējams apsaimniekot ēku. Kvalitatīva informācija 
dod iespēju pāriet no ugunsgrēku dzēšanas uz 
proaktīvu apsaimniekošanu jeb sistematizētu 
nekustamā īpašuma apsaimniekošanas sistēmu, kas 
nebalstās uz vienu cilvēku, kurš zina visu par visu, 
bieži atstājot apsaimniekošanu (lielākās ilgtermiņa 
izmaksas) likteņa varā.

Tie, kam ir nācies saskarties ar dokumentu 
kalniem, kādi tiek saņemti ēkas nodošanas procesā, 
saprot, ka tajos orientēties ir teju neiespējami, un 
pēc garantijas perioda tie pavisam tiek aizmirsti, 
liekot pamatu tradicionālajai apsaimniekošanai, par 
kuru atbild tas viens cilvēks vai viena kompānija, kā 
uzdevums ir dzēst ugunsgrēkus.  
Nereti pasūtītājs tiek piesaistīts apsaimniekotājam 
uz mūžu, jo bez viņa apsaimniekošana ir teju 
neiespējama.

BIM ir kā katalizators digitālas, strukturētas, 
izsekojamas, pilnvērtīgas informācijas ievākšanai 
būvniecības laikā, izveidojot ēkas digitālo dvīni jeb 
BIM modeli, kurš atbilst faktiski uzbūvētai ēkai, 
kopā ar informāciju, kura satur saikni ar būves 
elementiem.

ĒRIKS VĪTOLS
Pieredzējis BIM speciālists, kontā plašs 
megaobjektu klāsts. Uzņēmuma BIM 
Solution vadītājs. Ēriks labprāt dalās 
ar pieredzi, veicinot BIM izmantošanas 
prasmju paaugstināšanu. Ēriks un 
komanda regulāri organizē tematiskus 
izglītojošos kursus. Ēriks ir iesaistīts 
gandrīz visu Latvijas posma Rail 
Baltica sadaļu BIM projektēšanā, 
kā arī vērienīgāko jauno biroju BIM 
projektu risinājumu izstrādē. Uzkrātā 
pieredze un iegūtās zināšanas kopā ar 
augsto atbildības sajūtu un teicamām 
komunikācijas prasmēm dod iespēju 
efektīvi risināt problēmas, attīstīt 
savstarpējo komunikāciju un motivēt 
kolēģus kopīgu mērķu sasniegšanā. 
Darbs ar universitātēm, valsts un 
nevalstiskajām institūcijām, palīdzot 
adaptēt un ieviest BIM tehnoloģijas 
praksē.

AGNIS MĀRTIŅŠ BĒRZIŅŠ
Baltic BIM Management BIM 
koordinators. Konkursā Latvijas 
Gada inženieris būvniecībā 2021 
nominācijā BIM speciālists iegūta 
atzinība. Kā BIM koordinators 
iesaistīts Rail Baltica attīstības 
projektos – gan lidostas posma 
stacijas ēkas un infrastruktūras, 
gan citu posmu ceļa infrastruktūras 
izstrādē. Guvis pieredzi nozīmīgu 
biroja ēku BIM risinājumu izstrādē 
un koordinēšanā, BIM prasību 
un izpildes plānu sagatavošanā. 
Ar uzkrāto pieredzi dalās BIM 
meistarklasēs, sniedzot vispārīgu 
ieskatu BIM procesos un izskaidrojot 
BIM lietošanu infrastruktūras 
objektos.

Latvijas standarts (LVS)  
un RTU Būvniecības digitalizācijas centrs piedāvā: 

BIM SPECIALIZĒTOS KURSUS
Kursi pieejami bez maksas, pieteikšanās – 
https://bdc.rtu.lv/pieteiksanas-kursiem/
Bezmaksas BIM kursi pieejami arī https://moodle.lvs.lv/

Ja projekts tiek realizēts BIM vidē, apjomus varam 
izgūt automātiski no BIM modeļa – visiem vienādus, 
caurspīdīgus, saprotamus.

BIM nodrošina precīzāku tāmi un mazākus riskus 
pasūtītājam.  
BIM pasargā pasūtītāju no nepamatotiem 
apjomiem, vienlaikus rada skaidrību izpildītājam 
par nepieciešamajiem apjomiem. Precīzu izmaksu 
ietaupījumu ir grūti aplēst, taču, balstoties uz pieredzi, 
atšķirība starp apjomiem, kas skaitīti no rasējumiem, un 
apjomiem, kas iegūti no BIM modeļa, var sasniegt līdz 
pat 15%.



 

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL MARKET, INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP 
AND SMES 
Ecosystems III: Construction, Machinery and Standardisation 
H.1 – Construction 

Brussels  
GROW.H.1.001/PM/dt 
 
Ms Gunita Jansone 
Building Design and construction 
council (BDCC) 
gunita.jansone@inbox.lv 

Subject: Your letter dated 30 May 2022 about a crisis in the construction sector 

Dear Ms Jansone, 

I refer to your letter (reference Ares(2022)4267888) dated 30 May addressed to the Head 
of the European Commission Representation in Latvia, concerning the rising prices of 
construction works. The Head of Representation asked my Unit to respond on his behalf. 

The Commission is aware of the difficulties Member States face due to high inflation and 
supply chain disruptions.  

Under shared management of regional EU funded programmes, Member States are 
responsible for selection, implementation, and successful completion of projects. It is the 
responsibility of the Member States to review grant agreements (including the amount of 
support) and ongoing contracts on a case-by-case basis and decide on action, as long as 
relevant EU and national rules are respected. If the managing authority considers that 
additional time and/or cost should be considered, then phasing of projects into the 2021-
2027 period is one of the options for projects. The Commission recently assisted Member 
States by organising a webinar1 and will produce written replies to the most frequent 
questions related to amending ongoing procurement contracts. Furthermore, the 
Commission is working with stakeholders to develop a methodology for an index that 
would keep track of prices of construction products. I invite you to engage with this 
process and to share your experiences and data. 

As regards other direct management instruments, the approach will depend on specific 
conditions of support, but an increase of EU grant is possible. Under the Recovery and 
Resilience Facility, where one or more milestones and targets included in an adopted 
plan are no longer achievable due to objective circumstances, which could include a 
major increase in the cost of an investment, the Member State concerned may submit a 
reasoned request to the Commission to amend its plan. 

 

Ref. Ares(2022)5342454 - 25/07/2022

1 2021-2027 Technical seminars - Regional Policy - European Commission (europa.eu) 

Yours sincerely, 

e-signed
Fulvia Raffaelli

Head of Unit

Electronically signed on 25/07/2022 09:43 (UTC+02) in accordance with Article 11 of Commission Decision (EU) 2021/2121
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Stils Gunita Jansone,  
foto Aleksandrs Kendekovs

AUGUSTS UN SEPTEMBRIS – 

SULĪGO AUGĻU UN OGU LAIKS. 

VARBŪT GŪT RADOŠO IEDVESMU 

NO PAŠVĀRĪTA IEVĀRĪJUMA 

BURVĪGAJĀM SMARŽĀM VAI 

OGU SARKAN-ROZĀ-ORANŽĀ 

DAUDZAJĀM NOKRĀSĀM?

SKAISTU JUMS OBJEKTU 

RAŽU RUDENĪ! 

NĀKAMAIS APSKATS 

AR RŪPĪGI ATLASĪTU 

INFORMĀCIJU UN 

ORIĢINĀLRAKSTIEM – 

OKTOBRA VIDŪ.



Jaunā Sedna slēdžu un kontaktligzdu sērija
pieejama lielākajos būvmateriālu veikalos Latvijā.


