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2022. 
gada 6. septembrī Ogres centrālajā skvērā apbalvoja konkursa 
Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021 laureātus.  
Valsts līmeņa konkurss ir īsta un tikai privāta iniciatīva, kas norisinās 
par biedrības Building design and construction council līdzekļiem, 
kurus veido atbalstītāji ar izpratni par šī konkursa aktualitāti un 

nepieciešamību. Konkurss ir reāla platforma, uz kuras pamata diskutēt par ilgtspējību praktiski  
un izglītojoši, − iepretim daudzu valsts institūciju tīri teorētiskajiem pasākumiem, no kuriem dodies 
mājās tikpat gudrs, cik atnācis. Vienīgi atceries jēdziena ilgtspēja daudzināšanu pa labi un kreisi.  
Tāpēc izsakām pateicību konkursa atbalstītājiem, paldies pieteikumu iesniedzējiem par čaklumu  
un dalīšanos pieredzē, lai labā prakse izplatītos un varbūt iegūtu turpinājumu!
Mēs un konkursa atbalstītāji strikti turamies pie uzskata, ka ilgtspējīgs ir pamatots, pārdomāts un 
atbildīgs. Tātad vērtīgs daudzos aspektos. Jo nav noslēpums, ka pat BREEAM un LEED sertificētajos 
objektos ne visas pazīmes ir ilgtspējīgas. Drīzāk jāuzteic ir centieni un vēlme pēc augstas kvalitātes  
un ekoloģiskas pieejas, mazinot ietekmi uz vidi. 
Teicami, ja vērienīgas jaunbūves jau sākotnēji iespējams projektēt saskaņā ar BREEAM un LEED 
klasifikāciju. Taču krietni vairāk ir agrākajās desmitgadēs un simtgadēs būvēto ēku, kurās būtu vērtīgi 
investēt atjaunošanā. Pretējā gadījumā ar katru jaunbūvi tomēr vairojam graustu skaitu, jo investīcijas 
aizplūst jaunu teritoriju un jaunu ēku apguvē.
Nosacītajā Latvijas provincē – lai gan grēks tā būtu dēvēt lielās pilsētas – ir daudz lielisku piemēru 
būvmantojuma, mākslas darbu un iekštelpu dizaina rūpīgā atjaunošanā un saglabāšanā, tajā pašā  
laikā ēkām un interjeriem piešķirot modernus vaibstus.
Piemēram, Dzimtsarakstu nodaļa Daugavpilī – padomju laika ēka – iekļāvās projektā energoefektivitātes 
paaugstināšana. Ja pievēršamies ēkas arhitektūrai pēc siltināšanas, ieteiktu daudziem mīksto mētelīšu 
uzvilcējiem sērijveida ēkām pamācīties. Nereti pēc siltināšanas ēkas izskatās daudz neglītākas 
nekā pirms tās. Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas atjaunotais interjers būtu pelnījis balvu kādā 
dizaina konkursā, it visās telpās dominē lielizmēra mākslas darbi, toties jaunais remonts ar savu 
estētiku pilnībā pakļaujas oriģinālajai mākslai – vitrāžas, Līvānu stikla megalustra, tēlniecības darbi. 
Pievilcīgā vide ietekmē katru ienācēju un raisa neticību, ka ēka patiešām ir padomju mantojums. 
Kocēnos atjaunotā kūts izceļas ar grūti veiktu, bet gandarījumu sniedzošu darbu, kas patiesībā ietvēra 
autentiskās substances atbrīvošanu no netīrumiem un estētikas iekonservēšanu. Kūts vairs ne tuvu  
nav kūts, bet ir gatava uzņemt kāda biznesa attīstītājus.
Ilgtspējīgas rīcības piemērs ir Ogres mēra saimniekošana, jo pilsētā patīk dzīvot vietējiem, un arī 
rīdzinieki pēdējā laikā arvien aktīvāk pārceļas uz Ogri, novērtējot dzīvošanai labvēlīgo vidi. Izvērtējot 
vēlmes un iespējas, Ogrē katru gadu top jēgpilni un estētiski objekti – tās ir ēkas, pilsētvides objekti, 
laukumi, objekti fizisko aktivitāšu attīstībai. Ilgtspējas konkursa viesus 6. septembra vakarā Ogres 
centrālajā laukumā priecēja daudzkrāsainā strūklaka, ārzemju viesiem bija iespēja klātienē iepazīt 
Ogres jauno bibliotēku, kura konkursos ir saņēmusi ne tikai vietējā līmeņa augstākos novērtējumus,  
bet arī iekļuvusi starp 4 labākajām bibliotēkām pasaulē 2022. gadā. Ilgtspējīgi rīkoties nozīmē  
gan gudri investēt finanses, gan produktīvi darīt darbus, nevis tukši runāt. Jo vairāk tukšu runu,  
jo tukšākas kļūst mūsu galvas. Ir iespēja no tā izvairīties, centīgi iepazīstoties ar labo praksi.
Teiciens, ka skaistums izglābs pasauli, ir labi zināms un daudzkārt locīts. Mēs savukārt uzskatām –  
ja ne izglābs pasauli, tad krietni palīdzēs gan. Vispārējā taupīšanas panikā mēs tomēr ieguldām 
kvalitatīvā saturā un estētiskās bildēs, un pieredzes pārnesē – garantējam prakses apriti  
caur mūsu organizētajiem konkursiem, konferencēm, izstādēm un arī  
ar APSKATU ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS.
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MIHKEL TUUR
KTA VADOŠAIS ARHITEKTS

Biroja Kadarik, Tüür. Architects.  
(KTA) arhitekti kā vienu no 
būtiskākajiem jautājumiem 
industriālā mantojuma ēku 
atjaunošanas projektiem saskata –  
kā izcelt ēkas galveno raksturu.  
Viņi tiecas klusināt visu formālo ideju 
plūsmu un ieklausīties pašās ēkās. 
Ieklausīties ķieģelī – kā teicis Luijs 
Kāns savā slavenajā esejā  
par arhitektūru.
2. LPP.

ŠOGAD KONKURSAM 

ILGTSPĒJA

ARHITEKTŪRĀ, 

BŪVNIECĪBĀ, 

DIZAINĀ 
piešķirta starptautiska dimensija 
un saņemti pieteikumi no Latvijas, 
Igaunijas, Somijas un Lietuvas.  
Gala ceremonija norisinājās  
2022. gada 6. septembrī Ogres 
Centrālajā laukumā, piedaloties 
konkursa dalībniekiem un viesiem.
6. LPP.

RITA LAUDERE 

UN KĀRLIS LAUDERS
ARHITEKTI

Skola Valgā mums bija liels 
izaicinājums, jo projektā vajadzēja 
apvienot divas jau esošas ēkas, 
no kurām viena ir valsts nozīmes 
piemineklis, ar jaunbūvi. Turklāt 
vides reljefa starpības dēļ skolas 
kompleksa plānojuma struktūra  
ir visai sarežģīta.
20. LPP.

AGNIS DRIKSNA
RB RAIL VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Arhitektūras un dizaina vadlīniju 
mērķis ir arhitektiem un dizaineriem 
sniegt skaidras instrukcijas, kā 
nodrošināt kopējo dizaina kvalitāti 
un visa projekta tēla vienotību, ņemot 
vērā starptautiskās labākās prakses 
un piemērus. Tas nebija viegli, taču 
integrējām šajā darbā arī trīs Baltijas 
valstu cerības un ambīcijas.
26. LPP.

JĀNIS DRIPE
ARHITEKTS, APSKATNIEKS, 

DIPLOMĀTS, KM PADOMNIEKS

Projekts Rail Baltica nenoliedzami 
ir gadsimta projekts. Ar stratēģisku, 
politisku, ekonomisku un militāru 
nozīmi. Kad 19. gs. otrajā pusē 
cariskās Krievijas 1520 mm dzelzceļš 
sasniedza Baltijas jūras austrumu 
krastu, tā bija ekonomiska revolūcija – 
ostas, militāras bāzes un kūrorti, 
naftas cisternas un ogļu kravas, 
militāristi, tūristi un atpūtnieki.
26. LPP.

EGILS HELMANIS
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

Pašvaldība pievērš lielu vērību 
jauniešu vajadzībām. Klinšu kāpšanas 
siena – tā ir vertikāle, kurā var uzkāpt, 
izmantojot tikai savas zināšanas un 
spēku. Visam tam, ko var izdarīt pats, 
ir vērtība, un šīs vērtības orientieris 
arī ir šī siena. Novēlu jauniešiem 
izmantot iespēju iepazīt klinšu 
kāpšanas sportu un sasniegt arī 
augstus rezultātus!
34. LPP.

ELEGANTAIS STRĒLNIEKU IELAS

SALONA NOSAUKUMS – 

OTTO RACENS – 
ir tā īpašnieces un mākslinieces 
Zigitas Lavrinovičas vectēva vārds. 
Cieņā un atmiņās par savulaik 
ievērojamo Daugavpils mēbeļu 
fabrikas īpašnieku Zigita ir atradusi 
savu drošo plecu, uz kā domās 
balstīties, gan izveidojot savu galeriju, 
gan cīnoties par tās veiksmīgu 
eksistenci.
46. LPP.

ALDIS VĪKSNE

UN AIJA BORMANE
ANGEL'S SHARE COFFEE SHOP  

VĪNA DARĪTAVA 

ir visai neliela, taču tikai tā var 
saglabāt kvalitāti un nezaudēt 
entuziasmu, kas izpaužas arī 
Jaunciemā esošajā ģimenes  
restorānā.
50. LPP.

ELVITA RUKA
MĀKSLAS MAĢISTRE  

UN KINO PRODUCENTE

2021. gada vasarā Jēkabpilī tika 
atrasti divi reliģisko procesiju karogi, 
pareizticībā dēvēti par horugviem. 
To krāšņais zelta izšuvums piesaistīja 
kultūras mantojuma speciālistu 
uzmanību trīs iemeslu pēc: kā 
augstvērtīgs mākslas objekts, kā 
neapzinātas un nepētītas jomas 
liecība un reliģisks piederums, kas 
uzdod savas izcelsmes mīklu.
56. LPP.

EDGARS RACIŅŠ
LATVIJĀ DZIMIS ARHITEKTS,  

STRĀDĀ SOMIJĀ 15 GADUS 

Fagerstrand, lai tā kļūtu par 
ilgtspējīgu pilsētu vai pat tā dēvēto 
nākotnes pilsētu, ir jārisina vairākas 
būtiskas problēmas. Pirms vairāk 
nekā gada tika izsludināts pilsētas 
pārplānošanas vīziju konkurss, kurā 
piedalījās arī Somijas arhitektūras 
birojs TIENO latviešu arhitekta 
Edgara Raciņa vadībā.
62. LPP.

INĀRA OSTROVSKA
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS 

TEHNIKUMA DIREKTORE

Ināra Ostrovska forumā Sieviete 
arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021 
nominācijā Sieviete – būvniecības 
veicinātāja saņēma galveno godalgu. 
Būvniecības izglītības sardzē Ināra 
stāv jau vairākus gadu desmitus.
Jābūt drosmīgam vadītājam, lai 
izglītības jomā veiksmīgi konkurētu, 
sagatavojot profesionālus jaunos 
speciālistus. Latgalei ir īpašs gars,  
mēs ar to atšķiramies, tā ir 
priekšrocība.
66. LPP.

RODRIGO STRAUTIŅŠ
YIT LATVIJA BIM PROJEKTU VADĪTĀJS

BIM procesu un ar tiem saistīto 
tehnoloģiju loma projektēšanas un 
būvniecības stadijā ir ļoti nozīmīga, 
sākot ar to, ka tas ļauj precīzāk un 
saprotamāk koordinēt projektēšanas 
gaitu, gala rezultātā iegūstot 
sakārtotu, kvalitatīvu projekta 
dokumentāciju un datubāzi, kas 
atvieglos tāmēšanas un būvniecības 
gaitu, kā arī apsaimniekošanu.
74. LPP.
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Manufaktūras un Luteri kvartāls –  
vēsture, vieta pilsētā

M
anufaktūras kvartāla pašreizējā veidola pamatā ir 1900. 
gadā pabeigtā 234 m garā četru stāvu ražotnes ēka, kur 
atradās Baltijas kokvilnas vērpšanas un adīšanas fabrika. 
Projekta autors – vācbaltu izcelsmes igauņu arhitekts 
Rūdolfs Oto fon Knupfers (Rudolf Otto von Knüpffer). 

Vēlākajos gados tikuši pievienoti papildu korpusi un būves. 
1941. gadā ražotne degusi, 1945. gadā sākušies atjaunošanas darbi. 
Kvartāla atrašanās pilsētā – tajā laikā starp Telliskopli ceļu un jūru, 
pašreiz jau gana aktīvā Tallinas pilsētas ziemeļu daļā, samērā netālu 
no Igaunijas Jūras muzeja un Noblesnera ostas rajona. Ražošanas 
funkcija kvartālā bija saglabājusies līdz pat 2006. gadam, kad 
ražotne slēgta. Tika izstrādāts detālplānojums visai teritorijai, lai 
to pārveidotu par dzīvojamo un darījumu centru. Kā pirmais solis 
no 2014. līdz 2019. gadam tika īstenots Sitsi ābeļdārza dzīvojamais 
kvartāls (269 dzīvokļi). Nākamais solis ir Manufaktūras kvartāla 
projekts. Kopējais apjoms – 65 000 m2. Paredzētā izmantošana – 
mājokļi, biroji, restorāni, mazumtirdzniecība un pakalpojumi. 
Publiskā telpa starp ēkām plānota brīva no automašīnām un pare-
dzēta āra aktivitātēm dažādām vecuma grupām – pilsēta cilvēkiem.

Savukārt Luteri kvartālā savulaik atradusies A. M. Lutera liektā 
saplākšņa mēbeļu ražotne, kas pastāvēja no 1877. līdz 1940. gadam. 
Ražotne bija pazīstama ar mēbelēm ar preču zīmi Luterma. Kvartālā 
mēbeles un saplāksnis tika ražoti visu padomju periodu un vēl pēc 
tā, līdz 2004. gadā ražošana šeit tika pārtraukta un pārcelta ārpus 
pilsētas. Kvartāla atrašanās pilsētā – Veerenni apkaime, uz dienvi-
diem no pilsētas centra.

Pašreiz vieta labi zināma ar biroja HGA (Hayashi – Grossschmidt 
Arhitektuur) projektēto mašīnzāles atjaunošanu.

Pieeja abu kvartālu funkcionālajai un telpiskajai 
plānošanai

Biroja Kadarik, Tüür. Architects. (KTA) arhitekti kā vienu no 
būtiskākajiem jautājumiem industriālā mantojuma ēku atjauno-
šanas projektiem saskata – kā izcelt ēkas galveno raksturu. Viņi 
tiecas klusināt visu formālo ideju plūsmu un ieklausīties pašās ēkās. 
Ieklausīties ķieģelī – kā teicis Luijs Kāns savā slavenajā esejā par 
arhitektūru. 

− Mēs cenšamies ieklausīties vēsturiskās ēkas esošajā arhitektū-
rā un tad tikai pievienot to laikmetīgās dzīves slāni un nepiecieša-
mās funkcijas, kas atmodinās snaudošo vēstures pieminekli, − saka 
Mihkel Tüür.

Manufaktūras ražotnes ēkas ārpusi ir paredzēts saglabāt gandrīz 
neskartu. Iekšējā funkcija ir šīs ēkas galvenā darba tēma. Savukārt 
Luteri attīstības priekšlikuma koncepcijas pamatā kā dizaina kodols 
ir centrālā parka zona. Divas parka puses ir vērstas pret  

AGNESE LĀCE
Vizualizācijas birojs Kadarik, 
Tüür. Architects.

MANUFAKTŪRAS  

UN LUTERI KVARTĀLA 

PĀRVEIDES PROJEKTI 

TALLINĀ
 

INDUSTRIĀLO KVARTĀLU ATDZIMŠANA  

PAR BIZNESA UN SOCIĀLAJIEM CENTRIEM

Luteri 
kvartāls

Luteri 
kvartāls
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vēsturiskām, atjaunotām ēkām ar kaļķakmens apdari. Divas pārējās 
parka puses vērstas pret jaunbūvēm ar krasi kontrastējošu arhitek-
tūru, kuru tektonika veidota, iedvesmojoties no senāk šeit ražoto 
liektā saplākšņa mēbeļu tradīcijas. Liektā saplākšņa mēbeļu tehnolo-
ģija, ko savā mēbeļu dizainā tika izmantojis arī Alvars Ālto, tehnolo-
ģiski radās šeit – Luteri kvartālā. Jaunās kontrastējošās arhitektūras 
tektoniskais raksturs ir pamatots šajās dziļajās dizaina saknēs, kas 
veidojušās lokāli tieši šajā vietā.

Mihkel Tüür:
− Tātad idejiski – Luteri kvartālā mums jaunajām ēkām ir vecas 

saknes, bet vecajām ēkām pievienots tikai jaunas dzīves slānis un 
programma.

Materialitāte.  
Skatījums no ilgtspējības viedokļa

Atjaunošana pēc savas būtības ir dabai draudzīgākais, ilgtspē-
jīgākais risinājums esošo ēku, to materiālu atkārtotas, turpinātas 
izmantošanas dēļ.

KTA aprēķinājuši vienkāršas dzīvojamās mājas CO2 pēdas nospie-
dumu.

- Ja tiek izmantots jauns betona korpuss, emisija ir aptuveni 80 T 
CO2, kas ietverta ēkā.

- Ja koka konstrukcija, tad emisija ir aptuveni 24 T CO2 (neskaitot 
koksnes piesaistīto).

- Ja tiek atjaunota tāda paša apjoma ēka, tad emisija ir aptuveni 
14 T CO2, kas ietverta materiālos.

Mihkel Tüür:
− Jo mazāk pievienojam jaunus materiālus, jo mazāks CO2 pēdas 

nospiedums. Vairāk vietēju un vienkāršāku materiālu, mazāk emisi-
jas. Tik vienkārši.

Šo iemeslu pēc KTA centušies pēc iespējas vairāk paredzēt vietē-
jus materiālus, vietējām būvtradīcijām labi pazīstamus risinājumus. 
Arhitektūras izteiksmības pamatā jau ir vecās struktūras ar spēcīgu 
raksturu vai jaunās, kas sakņojušās šajā raksturā.

− Mēs varam lietot mazāk dažādu materiālu un ļaut vecajai arhi-
tektūrai runāt skaļāk. Ja atskatāmies uz konkursu darbiem, domāju, 
ka mūsējais bija visgarlaicīgākais, jo nepievienojām īpaši daudz jau-
nu ideju, ļāvām vecajai ēkai runāt. Mūsdienu arhitektūrā, gluži tāpat 
kā mūzikā, es bieži vien jūtu, ka ir pārāk daudz ideju, pašizpausmes 
vēlmes radīta trokšņa. Mēs cenšamies ieklausīties ķieģelī, tas nomie-
rina tā saukto arhitektūras ekspresiju, izteiksmību, – Mihkel Tüür.

Ko autori vēlas uzsvērt?  
Novēlējums pašiem sev

Īstais ēkas raksturs parādās, kad tā jau tiek lietota, kā saka Mihkel 
Tüür: 

− Patiesais ēkas fenomens ir novērtējams, kad būvniecības pro-
cess ir pilnībā pabeigts.

KTA arhitekti cer, ka šīs vecās ēkas iedvesmos to lietotājus ar savu 
vēsturisko garu.

– Ceram, ka būsim gana prātīgi Manufaktūras ēkas atjaunošanas 
procesā, lai tā arī notiktu, – Mihkel Tüür.

Manufaktūras  
kvartāls

MIHKEL TÜÜR
Absolvējis Igaunijas Mākslas akadēmiju, 
iegūstot maģistra grādu arhitektūrā. 
Papildus izglītību ieguvis Francijā Parīzes 
Arhitektūras augstskolā un Virdžīnijas 
Tehniskajā koledžā, kur apguvis 
arhitektūras programmu. Strādājis 
arhitektūras birojos Igaunijā un ASV, 
kopš 2011. gada ir viens no dibinātājiem 
arhitektūras birojam Kadarik Tüür 
Arhitektid (www.kta.ee). Dalība vērienīgu 
objektu arhitektūras konkursos, realizēts 
liels skaits sabiedriski nozīmīgu objektu 
visā Igaunijā, saņemtas godalgas, kā 
arī publikācijas dažādos ar arhitektūru 
saistītos izdevumos visā Eiropā.

Manufaktūras  
kvartāls
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VĒRTĪGĀKĀS  

BALTIJAS ĒKAS  

UN PROJEKTI  

2022 –  

TRIUMFĒ LIETUVAS 

ARHITEKTU BIROJS

I
kgadējā konkursa Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 
organizēšanas iniciatīva ir privāta, to uzņēmusies biedrība Building 
design and construction council (www.buvniekupadome.lv), bet 
jāuzsver, ka šī konkursa nozīme valsts mērogā nav apšaubāma, 
turklāt tas ir viens no pasākumiem, ar ko Latvijai lepoties Baltijas 

kontekstā – mēs esam vienīgā valsts Baltijā, kur ik gadu notiek vērtī-
gākās ēkas meklējumi. Konkursu var uzskatīt par ilgtspējas praktisko 
stratēģiju, kamēr ierēdniecība ieslīgusi teorētiskajā tukšvārdībā. Ar 
konkursa palīdzību publika tiek iepazīstināta ar cienījamiem projektu 
paraugiem, no kuriem ir vērts mācīties.

Šogad konkursam piešķirta starptautiska dimensija un saņemti 
pieteikumi no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas. Gala 
ceremonija norisinājās 2022. gada 6. septembrī Ogres Centrālajā 
laukumā, piedaloties konkursa dalībniekiem un viesiem.

Konkursa patronese – Eiropas Parlamenta deputāte, prof. dr. 
oec. Inese Vaidere, kura jaunajā Eiropas Bauhaus darba grupā kopā 
ar kolēģiem domā un plāno, kā ilgtspēju un videi draudzīgu pilsēt-
plānošanu, arhitektūru, dizainu padarīt par ikdienu, turklāt pieejamu 
ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa ienākumiem.

Inta Plūmiņa, Valsts nekustamie īpašumi Korporatīvās komuni-
kācijas un ilgtspējas vadītāja, uzsver, ka ēkas, kuras tiek celtas tagad, 
izmantos cilvēki, kas šobrīd vēl nav piedzimuši un izauguši, tādēļ ir jā-
domā par Latvijas nākamajām paaudzēm un to vajadzībām, jānodro-
šina sakārtota infrastruktūra un pieejami resursi gan ēku turpmākajai 
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attīstībai, gan uzturēšanai. It īpaši svarīgi šobrīd ir iesaistīt jauniešus. 
Augsti novērtējām iespēju pasniegt balvu konkursā Ilgtspējība arhi-
tektūrā, būvniecībā, dizainā tieši studentu nominācijā.

KONKURSA ILGTSPĒJĪBA ARHITEKTŪRĀ, 

BŪVNIECĪBĀ, DIZAINĀ REZULTĀTI

NOMINĀCIJA ILGTSPĒJĪGĀKĀ ĒKA

1. vieta. Amberton Green SPA hotel Druskininkai, arhitektu birojs 
ARCHES, vadošais arhitekts profesors Edgaras Nenišķis, Lietuva

2. vieta. Zinātnes un inovāciju centrs Vizium, pasūtītājs Ventspils 
komunālā pārvalde, projekts Audrius Ambrasas, Ambrasas 
Architectu Biuras (Lietuva), būvnieks LNK Industries, 
būvuzraudzība Firma L4

3. vieta. Aktivitātēs balstīta biroja izveide un vērā ņemams 
energoresursu ietaupījums Valsts nekustamo īpašumu 
birojā Talejas ielā 1, pasūtītājs Valsts nekustamie īpašumi

Atzinības
Daugavpils pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana, pasūtītājs  
Daugavpils dome
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NOMINĀCIJA ILGTSPĒJĪGĀKĀ STUDENTU IDEJA

1. vieta. Rasuole Petrikaite, Viļņas Mākslas akadēmijas  
Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Mākslas kopienu ietekme  
uz arhitektūras pārmaiņām pilsētā

2. vieta. Mykolas Deveikis, Viļņas Mākslas akadēmijas  
Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Individuālās un kolektīvās 
telpas attiecību harmonija kopmītņu arhitektūrā

3. vieta. Guntars Gailītis, Rīgas Celtniecības koledža. Idejas 
projekts – Apkaimes nams Jugla

Atzinības
Austeja Urbanavičiūte, Viļņas Mākslas akadēmijas  

Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Adrenaline Alley Sporta 
centra interjera dizains

Eduards Šmits, Rīgas Tehniskā universitāte. Projekts – Ideju ala
Liene Brice, Rīgas Tehniskā universitāte. Idejas projekts – Ģimenes 

trauku komplekts Kopā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Lukas Ambrulevičius, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. 

Idejas projekts – Kauņas kinoteātra Daina pārbūves projekts
Sindija Medne, Rīgas Tehniskā universitāte. Idejas projekts – 

Pārstrādāto riepu granulas āra mēbeļu kolekcijas radīšanā
Ūla Lekečinskaite, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. 

Idejas projekts – SPA centra interjera dizains

Apartamentu ēka HOFT (house of flying trees), attīstītājs 
R.Evolution, projekts Open AD, Kroks

Skola Valgā, pasūtītājs Valgas dome, projekts Lauder Architects,  
Jiri Tintera, Valga Vallavalitsus arhitekt

Kocēnu vēsturiskās kūts rekonstrukcija un funkcionāla 
piemērošana biznesa inkubatora vajadzībām, pasūtītājs 
Valmieras novada dome, būvnieks Metāla alianse

Tirdzniecības centrs Lidl Daugavpilī, pasūtītājs Lidl

NOMINĀCIJA ILGTSPĒJĪGĀKAIS PROJEKTS

1. vieta. Biroja ēka Tāla ielā, Rīgā, attīstītājs, projekts un būvniecība 
Pillar

2. vieta. Tirdzniecības centrs Lidl Āgenskalnā, Rīgā
3. vieta. Silemae skola (Igaunija), pasūtītājs Silemae pašvaldība, 

projekts Lauder Architects

Atzinība
Zema energopatēriņa koka konstrukciju īres māja Mūrmuižā, 

Valmieras novadā
Studentu kopmītnes Talvitie, Somijā, projekts Edgars Račiņš, 

arhitektu birojs Tieno
Studentu kopmītnes Hermanni, Somijā, projekts Edgars Račiņš, 

arhitektu birojs Tieno
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Viktorija Andriuškevičiūte, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas 
fakultāte. Idejas projekts – Holistiska pieeja pansionāta 
arhitektūras izstrādē

NOMINĀCIJA ILGTSPĒJĪGĀKAIS TERITORIJAS 

LABIEKĀRTOJUMS

1. vieta. Ārtelpas risinājumi apartamentu projektā Lindenholma, 
pasūtītājs Vastint, projekts Didrihsons arhitekti

2. vieta. Jauno Stropu promenādes izbūve Daugavpilī, pasūtītājs 
Daugavpils dome, projekts Arhis, būvnieks Latgales Ceļdaris

3. vieta. Kaķupītes caurteka, pasūtītājs Latvijas valsts ceļi, projekts 
Projekts 3, būvnieks Rīgas tilti, būvuzraudzība Firma L4

Organizatoru pieredze
Biedrības BDCC vadītāja Gunita Jansone un valdes locekle Agrita 

Lūse. Kopējā darba pieredze arhitektūras, dizaina un būvniecības 
nozarē dažādos projektos 27 gadu garumā. Kopš 2014. gada darbība 
biedrībā BDCC un biedrības projektu vadīšana: forums–konkurss 
Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā, konkurss Ilgtspējība arhitek-
tūrā, būvniecībā, dizainā, konkurss Latvijas Būvniecības Gada balva, 
četrus gadus regulāri tiek organizētas praktiski izglītojošas konferen-
ces arhitektiem, attīstītājiem un būvinženieriem – Pilsētas kvartālu 

attīstība, Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā un Industriālās 
būvniecības izaicinājumi.

Noorganizētas 6 ikgadējās lielformāta ceļojošās izstādes,  
kas veltītas arhitektūrai, būvniecībai un dizainam, jaunākās no tām 
Detaļu spēks II, pirms tam Detaļu spēks, Vietas, ko maina būves, 
Radošā inženierija Nr. 1 un Nr. 2, Būvmākslai 100. Septiņus gadus 
organizēta kampaņa Mācies būvniecību. Jaunākais projekts –  
izdevums Apskats Arhitektūra, Būvniecība, Dizains, kas jau trešo gadu 
nonāk pie nozares profesionālās auditorijas, apkopojot aktuālāko un 
saistošāko nozaru informāciju, papildinot ar kvalitatīviem fotoattē-
liem. Šobrīd Apskats ir saturiski un vizuāli labākais nozares izdevums 
Latvijā, kura kvalitāti eksperti un speciālisti vērtē ļoti augstu.

Gunita Jansone. 2005. g. absolvēta RISEBA, maģistra studiju  
pro gramma Uzņēmējdarbības vadība, pirms tam LU Pedagoģijas  
fakultāte. Pieredze vērienīgi elegantu pasākumu organizēšanā,  
vadīšanā vairāk nekā 15 gadu garumā.

Agrita Lūse. Maģistra grāds mākslas vēsturē, autore grāmatām 
Meinhards fon Gerkāns, Villa Guna, Latvijas laikmetīgā arhitektūra, 
publicistes pieredze vairāk nekā 20 gadu garumā.

Konkursa atbalstītāji – Schneider Electric, Saint-Gobain,  
Valsts nekustamie īpašumi.

Gunita Jansone, BDCC vadītāja, +371 29407147, gunita.jansone@
inbox.lv, Agrita Lūse, BDCC valdes locekle, agrita.luse@gmail.com, 
+371 28373794.
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Ilgtspējīgākā ēka. 1. vieta.  
Amberton Green SPA hotel Druskininkai, 
arhitektu birojs ARCHES, vadošais arhitekts  
profesors Edgaras Nenišķis, Lietuva

Ilgtspējīgākā ēka. 2. vieta.  
Zinātnes un inovāciju centrs Vizium, pasūtītājs Ventspils 
komunālā pārvalde, projekts Audrius Ambrasas, Ambrasas 
Architectu Biuras (Lietuva), būvnieks LNK Industries, 
būvuzraudzība Firma L4

Ilgtspējīgākā ēka. 3. vieta.  
Aktivitātēs balstīta biroja izveide un vērā 
ņemams energoresursu ietaupījums Valsts 
nekustamo īpašumu birojā Talejas ielā 1, 
pasūtītājs Valsts nekustamie īpašumi
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Ilgtspējīgākā ēka. Atzinība.
Daugavpils pilsētas domes dzimtsarakstu 
nodaļas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, 
pasūtītājs Daugavpils dome

Ilgtspējīgākā ēka. Atzinība. Skola Valgā, 
pasūtītājs Valgas dome, projekts Lauder 
Architects, Jiri Tintera, Valga Vallavalitsus 
arhitekt

Ilgtspējīgākā ēka. Atzinība.  
Tirdzniecības centrs Lidl 
Daugavpilī, pasūtītājs Lidl

Ilgtspējīgākā ēka. Atzinība. Apartamentu 
ēka HOFT (house of flying trees), attīstītājs 
R.Evolution, projekts Open AD, Kroks

Ilgtspējīgākā ēka. Atzinība.  
Kocēnu vēsturiskās kūts rekonstrukcija un 
funkcionāla piemērošana biznesa inkubatora 
vajadzībām, pasūtītājs Valmieras novada dome, 
būvnieks Metāla alianse
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Ilgtspējīgākais projekts. 1. vieta.  
Biroja ēka Tāla ielā, Rīgā, attīstītājs, 
projekts un būvniecība Pillar

Ilgtspējīgākais projekts. 2. vieta.  
Tirdzniecības centrs Lidl Āgenskalnā, Rīgā
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Ilgtspējīgākais projekts. 3. vieta.  
Silemae skola (Igaunija), pasūtītājs 

Silemae pašvaldība,  
projekts Lauder Architects

Ilgtspējīgākais projekts. Atzinība. Zema 
energopatēriņa koka konstrukciju īres māja 
Mūrmuižā, Valmieras novadā

Ilgtspējīgākais projekts. Atzinība. 
Studentu kopmītnes Hermanni, 

Somijā, projekts Edgars Račiņš, 
arhitektu birojs Tieno

Ilgtspējīgākais projekts. Atzinība. 
Studentu kopmītnes Talvitie, 
Somijā, projekts Edgars Račiņš, 
arhitektu birojs Tieno

Ilgtspējīgākā studentu ideja. Atzinība. 
Viktorija Andriuškevičiūte, Viļņas 
Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. 
Idejas projekts – Holistiska pieeja 
pansionāta arhitektūras izstrādē
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Ilgtspējīgākā studentu ideja. 1. vieta.  
Rasuole Petrikaite, Viļņas Mākslas akadēmijas 

Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Mākslas kopienu 
ietekme uz arhitektūras pārmaiņām pilsētā

Ilgtspējīgākā studentu ideja. 2. vieta. 
Mykolas Deveikis, Viļņas Mākslas 
akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas 
projekts – Individuālās un kolektīvās 
telpas attiecību harmonija kopmītņu 
arhitektūrā

Ilgtspējīgākā studentu ideja. 3. vieta. 
Guntars Gailītis, Rīgas Celtniecības 
koledža. Idejas projekts – Apkaimes 
nams Jugla
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Ilgtspējīgākā studentu ideja. Atzinība. 
Austeja Urbanavičiūte, Viļņas Mākslas 
akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas 
projekts – Adrenaline Alley Sporta centra 
interjera dizains

Ilgtspējīgākā studentu ideja. Atzinība. 
Liene Brice, Rīgas Tehniskā universitāte. 
Idejas projekts – Ģimenes trauku 
komplekts Kopā bērniem  
ar funkcionāliem traucējumiem

Ilgtspējīgākā studentu ideja. Atzinība. 
Sindija Medne, Rīgas Tehniskā universitāte. 
Idejas projekts – Pārstrādāto riepu granulas āra 
mēbeļu kolekcijas radīšanā

Ilgtspējīgākā studentu ideja. Atzinība. 
Eduards Šmits, Rīgas Tehniskā 

universitāte. Projekts – Ideju ala

Ilgtspējīgākā studentu ideja. Atzinība. 
Lukas Ambrulevičius, Viļņas Mākslas 
akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas 
projekts – Kauņas kinoteātra Daina 
pārbūves projekts

Ilgtspējīgākā studentu ideja. Atzinība. 
Ūla Lekečinskaite, Viļņas Mākslas 
akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas 
projekts – SPA centra interjera dizains
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Ilgtspējīgākais teritorijas labiekārtojums. 1. vieta.  
Ārtelpas risinājumi apartamentu projektā Lindenholma, 
pasūtītājs Vastint, projekts Didrihsons arhitekti

Ilgtspējīgākais teritorijas labiekārtojums. 2. vieta. 
Jauno Stropu promenādes izbūve Daugavpilī, pasūtītājs 
Daugavpils dome, projekts Arhis, būvnieks Latgales Ceļdaris

Ilgtspējīgākais teritorijas labiekārtojums. 3. vieta.  
Kaķupītes caurteka, pasūtītājs Latvijas valsts ceļi, projekts 
Projekts 3, būvnieks Rīgas tilti, būvuzraudzība Firma L4
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Kārlis Lauders:

–S
kola Valgā mums bija liels izaicinājums, jo projektā  
vajadzēja apvienot divas jau esošas ēkas, no kurām viena ir 
valsts nozīmes piemineklis, ar jaunbūvi. Turklāt vides reljefa 
starpības dēļ skolas kompleksa plānojuma struktūra ir visai 
sarežģīta. Vecajai skolas ēkai projektējām tikai interjeru, 

savukārt bijušās mūzikas skolas apjomu integrējām jaunbūvējamā 
korpusā.

Mūsdienu skolas videi jābūt drošai, ekoloģiskai, uz radošumu  
un mācīšanās prieku orientētai. Skolu būvniecībā stingri tiek ievēroti 
ilgtspējības principi un zaļā domāšana, kas ietver dabisku, atkārtoti 
lietojamu materiālu izmantošanu. Mūsu kaimiņvalsts Igaunijas Valgas 
pilsētas jaunais skolas komplekss, kas atklāts 2020. gadā, ir tam 
apliecinājums. 2014. gadā Valgas pašvaldības izsludinātajā konkursā 
pārliecinoši uzvarēja Latvijas arhitekti – Lauder Architects. Konkursa 
uzdevums paredzēja Valgas pilsētas centra skolas ēkai pievienot līdzās 
esošo bijušo mūzikas skolu un uzbūvēt jaunu piebūvi tur nojaukto koka 
māju vietā, veidojot daļēji noslēgtu iekšpagalmu, kā arī rast risinājumu 
līdzās esošā sporta centra racionālai pārveidei, radot pilsētas iedzīvotā-
jiem patīkamu, labiekārtotu vidi.

Lauder Architects projektā jaunā arhitektūra veidota, ņemot vērā 
apkārtējo ēku kontekstu, mērogu un funkcionālo raksturu, bet esošās 
ēkas ir integrētas jaunajā kompleksā, izmantojot racionālus risināju-
mus un dabiskus materiālus, jo galvenais projekta uzdevumā izvirzītais 
mērķis bija izveidot pilsētbūvnieciski un arhitektoniski augsta līmeņa 
skolu kompleksu, kurā apvienota dažādu periodu aizsargājamā un vēr-
tīgā arhitektūra ar jauno, tādējādi veidojot pilnvērtīgu skolas korpusu 
ar vienotu pagalma telpu.

Valgas skolas komplekss

Skolas kompleksa izbūvē pēc Lauderu biroja projekta tika apvienoti 
trīs apjomi – vecā skolas ēka, bijusī mūzikas skolas ēka un jaunuzbū-
vēts korpuss, kas noslēdz kvartāla stūri. Kopējā zemesgabala platība ir 
4939 m², skolas ēkas jaunbūves platība – 1580 m². Vecā skolas ēka ir 
valsts nozīmes piemineklis, tās skaistā historisma laika fasāde pirms 
skolu apvienošanas jau bija restaurēta, atbilstoši vēsturiskajam ārska-
tam tika atjaunots un mūsdienu skolas prasībām saudzīgi pielāgots arī 
interjers. Pārbūvēta un pārplānota tika tai līdzās esošā bijušās mūzikas 
skolas funkcionālisma stila ēka, kas kādu laiku stāvēja neizmantota, bet 
jaunākais pienesums kompleksam ir stūra piebūve, kas beidzas ar be-
tona rampu pagalma pusē. Jaunais korpuss jeb piebūve ir devusi skolai 

papildu vairāk nekā 1000 m2 mūs-
dienīgas un ērtas skolas vides. Ļoti 
svarīgi bija veidot vienotu skolas 
telpu, tāpēc visi trīs apjomi pirmā 
stāva līmenī savā starpā savienoti 
ar galeriju, kas ļauj brīvi pārvieto-
ties mācību laikā uz jebkuru klasi.

JAUNAIS 

SKOLAS 

KOMPLEKSS 

VALGĀ

INĀRA APPENA
Foto Madara Gritāne, Māris Šmits.

LAUDER  

ARCHITECTS
Rita Laudere, Kārlis Lauders,  
Valdis Linde, Harijs Vucens,  
Betija Balode, Anna Līva Traumane,  
Alvis Petrovskis, Viesturs Dille,  
Anna Lebedeva
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Skolu pārbūve

Ar saudzīgu attieksmi pret vēsturisko mantojumu izceļas vecās 
skolas iekštelpu rekonstrukcija, saglabājot iepriekšējo struktūru. 
Pieminekļu sarakstā iekļautās ēkas interjera dizains izstrādāts pēc 
iespējas autentiskāks. Ir ievērotas laikmetam atbilstošas krāsas un 
dizains, pēc iespējas atjaunotas jau esošās detaļas. Tajā pašā laikā 
interjeram pievienoti piemēroti mūsdienīgi elementi un tehnolo-
ģijas, kas nodrošina skolas darbu mūsdienīgā līmenī. Skolas klašu 
un gaiteņu telpās sienām piešķirts mierīgi pelēks tonis, bet par 
senākām apdares tradīcijām atgādina dekoratīvā gleznojuma josla 
sienu vidusdaļā gaiteņos un saglabātais sienu un griestu salaiduma 
vietas orķelis, bet neregulāras formas koka sēžamsoli ar spilgtiem 
spilveniem ienes mūsdienīgu skatu un sajūtas.

Koka grīdas ir restaurētas un krāsotas, hallē ieklāta jauna parketa 
grīda, atjaunojamie betona pakāpieni izlīdzināti ar mikrobetona slā-
ni. Jaunās iekšējās kāpnes ir no monolītā dzelzsbetona, bet esošajos 
gaiteņos ieklāts PVC segums. Pārbūves laikā tika risināts arī salīdzi-
noši tumšā vestibila apgaismojuma jautājums – pirmā stāva vestibilu 
savienojot ar otrā stāva koridoru ātrija veidā, tika radīta nepiecieša-
mā plašuma sajūta. Pagraba stāvā, kur atrodas skolēnu un skolotāju 
garderobes, skolas ēdnīcas bloks un palīgtelpas, tika nojauktas 
vairākas nenesošās starpsienas, paplašinot izmantojamo apjomu.

Savukārt līdzās esošā funkcionālisma stila ēka, kurā savulaik 
bijusi mūzikas skola, ir pārplānota un pārbūvēta, savienojot un daļēji 
integrējot jaunajā korpusā.

Jaunais korpuss

Jaunā piebūve veidota kā skolas kompleksu noslēdzošs stūra ap-
joms. Jaunā korpusa visu fasāžu apšuvumam 280 m2 laukumā izman-
toti dekoratīvie klinkera apdares ķieģeļi ar atšķirīgiem toņiem, radot 
ņirboši dzīvespriecīgu kopskatu, vienlaikus izturīgu pret Baltijas 
klimata vides apstākļiem. Savu ritmu ēkai piedod dažāda platuma 
logi ielas puses abos stāvos, bet daudz aktīvāku to rada vienstāva stū-
ra apjoma plašo stiklojumu aizsargājošie, vertikālie, nekrāsota priežu 
koka statņi, kas vienlaikus veic arī noēnojuma funkciju, pasargājot 
dienvidu puses telpas no pārlieku spilgtas saules gaismas. Protams, 
visās klasēs ir arī iekšējās žalūzijas. Koka statņi jeb lameles izmantoti 
arī piebūves iekšpagalma fasādē otrā stāva līmenī. Izteiktās reljefa 
starpības dēļ jaunajam korpusam pagalma pusē ir trīs stāvi, līdz ar to 
ēkas struktūra ir visai sarežģīta.

Ēkas interjers veidots tā, lai tas būtu praktiski vienkāršs un labi 
pārskatāms. Šeit svarīgs ir telpu maksimālais plašums, funkcionalitā-
te un vieglums, telpu koncentrācija ap skolas pagalmu. Visas telpas ir 
vizuāli atvērtas un savienotas. Interjerā redzami mūsdienām rakstu-
rīgie apdares paņēmieni – atstājot skatam betona sienas un neslēpjot 
ventilācijas sistēmu griestos. Korpusā, kas ar plašu stiklojumu at-
vērts arī pret iekšpagalmu, ierīkotas mākslas un amatu klases. Visās 
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telpās izmantoti ekonomiski LED gaismekļi. Koks, betons, stikls 
un metāls ir nepārprotami mūsdienīgas un ilgtspējīgas būvniecī-
bas pamatelementi, kas ir gan patīkami lietošanā, gan kopšanā. 
Piemēram, pie pulētām betona sienām stiprinātie kāpelēšanas 
elementi nav iedomājami pie apmestām un krāsotām vai kāda 
cita seguma sienām, bet šeit tie ir un tiek aktīvi izmantoti. Jauku 
noskaņu gaiteņos un garderobes telpās ienes spilgtie, ģeometriskie 
krāsu akcenti, kas iestrādāti grīdas segumā. Savukārt pielāgotas 
sēdēšanai un ērtas ir lielo logu palodzes koplietošanas telpās.

Pagalma kāpnes

Uz jaunā korpusa otro stāvu pagalma pusē ved platas, brīvstā-
vošas metāla kāpnes, kas pēc pakāpienu augstuma sadalās divās 
daļās, lai mazākiem bērniem būtu ērta kāpšana. Pakāpieni bērnu 
drošībai savā starpā savienoti ar metāla stienīšiem, tādējādi kāpnes 
ir pilnīgi gaismu caurlaidošas, un to atrašanās pirmā stāva ieejas 
durvju priekšā ne apgrūtina pārvietošanos, ne arī rada apgaismo-
juma problēmas. Kāpnes un arī margas ir karsti cinkotas, kāpņu 
pakāpieniem izmantots tērauda metināts režģis. Kāpnes var būt arī 
kā podesti dažādu pasākumu laikā, kas tiek rīkoti skolas pagalmā, 
jo daļa pakāpienu segta ar koka sēdvirsmām, tādējādi pildot atpū-
tas zonas funkciju.

Skaņas absorbcija

Visā skolas kompleksā īpaša vērība pievērsta skaņas komforta 
jautājumam, tāpēc klašu telpās un arī gaiteņos izmantotas skaņu 
akustiskās Cewood griestu plātnes, kas ir gan dekoratīvas, gan 
bērnu kņadas slāpēšanai ļoti nepieciešamas. Galvenā uzmanība 
pievērsta ēdamzāles, vestibila, tehnoloģiju klases un mūzikas kabi-
neta robežkonstrukciju skaņas absorbcijas īpašībām, lai maksimāli 
novērstu trokšņu izplatību uz citām ēkas telpām. Tā kā tehnoloģiju 
klasē atrodas dažādas ierīces, tur trokšņu samazināšanai pievērsta 
īpaša uzmanība un griestus veido dubultie ģipškartona piekara-
mie griesti ar akustiskās šķiedras plāksnēm. Arī mūzikas kabineta 
sienas liktas uz atsevišķa stāvkarkasa ar ģipškartona oderi, gaisa 
spraugu un divu slāņu rīģipsi, tam vēl papildus izmantota akustiskā 
koka ēveļskaidas plātne uz sienām un griestiem. Koridoru griestos 
uzstādītas akustiskās flīzes, kā arī starpsiena starp zāli un bibliotē-
ku ir pārklāta ar akustisku materiālu.

Vides pieejamība

Piekļuve ēkai personām ar kustību, redzes, dzirdes traucēju-
miem tiek nodrošināta ar rampu. Vecās skolas ēkā ir ieprojektēts 
lifts ratiņkrēslu lietotājiem – tas savieno visus ēkas stāvus. Tualetes 
visos stāvos ir veidotas atbilstoši prasībām, attiecīgi marķētas arī 
kāpnes. Atbilstoši drošības prasībām izveidota pārdomāta eva-
kuācijas shēma ar nepieciešamo kāpņu novietni un ugunsdrošām 
durvīm.

Pagalms

Skola darbojas jau divus gadus, un skolēniem ir iespēja ārpus 
klases telpām pavadīt laiku arī skolas pagalmā, kur ieklāts jauns 
segums gājēju celiņiem un aktīvām nodarbēm, ir ierīkoti daži akti-
vitāšu rīki rotaļām un vieta spēlēm.

Diemžēl ALPS izstrādātais vides labiekārtojuma projekts ir rea-
lizēts fragmentāri – atliek cerēt, ka Valgas pašvaldība turpinās ie-
sākto, jo konkursa uzdevums paredzēja, atjaunojot, pārbūvējot un 
papildinot esošās būves, izveidot mūsdienīgu skolas kompleksu un 
ērtu, funkcionālu sporta halli labiekārtotā pilsētvidē. Šobrīd sporta 
halles izbūve un stadiona apkārtnes pārveide vēl nav realizēta.

Savukārt skolas izbūves konkursa uzdevums ir veiksmīgi izpil-
dīts, jo, izmantojot esošo un jauno ēku iespējas, iegūta lieliska 
skola ar mūsdienīgu arhitektūru, augstu energoefektivitāti 
un veiksmīgi funkcionējošu mācību vidi, kurā ņemtas vērā 
skolēnu un skolotāju vajadzības. Lai bērniem prieks iet 
uz skolu!

Atzinība 
konkursā 
Ilgtspējība 
Arhitektūrā 
Būvniecībā 
Dizainā 2022

Arhitekti 
Rita Laudere, 

Kārlis Lauders, 
pasūtītāja 
pārstāvis 

Valgas skolai 
arhitekts  

Jiri Tintera.
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AKUSTISKĀS DIZAINA PLĀTNES 

CEWOOD SKOLAS KLAŠU MIKROKLIMATA 

NODROŠINĀŠANAI

Māris Šmits, CEWOOD pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs

V
algas skolas rekonstrukcija un arī jaunbūves daļa ir 
spilgts apliecinājums tradīcijai ne tikai Latvijā, bet visā 
Baltijā akustikas labsajūtai izmantot koka ēveļskaidu 
plātnes. Arī Igaunijā tradīcijai ir gadu desmitiem ilga pie-
redze, tāpēc publiskajos projektos ir obligāts nosacījums 

izmantot atbilstošus apdares materiālus ar skaņu absorbējošām 
īpašībām. Jau projektu sākuma posmā standartā tika iekļauts 
koka ēveļskaidu plātņu lietojums griestu apdares dizaina un 
akustiskā mikroklimata izveidei.

Latvijas arhitektu Kārļa Laudera un Ritas Lauderes projektē-
tā Valgas skolas rekonstrukcija un jaunbūves apjoms ir kā labs 
turpinājums nozīmīgajai Igaunijas akustiskā komforta tradīcijai, 
jo faktiski nav citas veiksmīgākas alternatīvas kā griestu apdare  
ar koka ēveļskaidu plātnēm. Materiāla efektivitāte, salīdzinot 
izmaksas, funkcionalitāti un dizaina stilu, ir pietiekami augstā 

līmenī, lai izslēgtu citas alternatīvas. Valgas skolā CEWOOD plātņu 
patēriņš un iestrāde ir aptuveni 1000 m2 platībā, ar tām ir aprīkota 
katra klase. Tika izmantotas plātnes ar 1,5 mm platu ēveļskaidu, 
nekrāsotas (tātad ar redzamu dabīgo koka toni), ar P5 profilu, kas 
nodrošina estētisku savienojuma šuvi starp plātnēm. Plātņu montāža 
ir ātra un vienkārša, tās tiek pieskrūvētas pie griestu konstrukcijas. 
Tā kā skolā izvēlētas plātnes no standarta kolekcijas, izmaksu pozīci-
ja ir racionāla un piemērota publiskajam pasūtījumam.

Latvijā publiskajām ēkām ir spēkā būvnormatīvi, kuri attiecināmi 
uz akustisko klimatu telpā, un kopš 2002. gada jau gandrīz visos 
skolu projektos ieplānotas koka ēveļskaidu dizaina plātnes, kas 
nodrošina būvnormatīvu izpildi vai pat pārsniedz tos.

CEWOOD plātnes ir testētas dažādās laboratorijās, saņemot 
nozīmīgus sertifikātus un atzinumus, tajā skaitā Nature Plus, kā arī 
Latvijas Astmas un alerģijas biedrības atzinumu, tāpēc alerģiskiem 
cilvēkiem nav jāuztraucas, ka šīs plātnes varētu izraisīt kādas nevē-
lamas reakcijas. Skandināvijā koka ēveļskaidu plātnes ir pirmā izvēle 
griestu apdarē. Kā zināms, Skandināvija ir slavena ar skrupulozo 
pieeju atļaujām izmantot materiālus skolās un citās sabiedriskajās 
ēkās – tie drīkst būt tikai augstākās klases materiāli ar izcilu funk-
cionalitāti. Un tāda piemīt CEWOOD plātnēm, tās efektīvi nodrošina 
trokšņu absorbēšanu, un nevienam citam materiālam nav šādu 
priekšrocību kopuma, turklāt CEWOOD plātņu cena ir pieejama, 
tāpēc citi risinājumi nav objektīvi konkurenti.

25 APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #4



PROJEKTA 

RAIL BALTICA 

ARHITEKTŪRAS 

PIEZĪMES.

LATVIJA

JĀNIS DRIPE, 
arhitekts 

Latvija / Rīga, 
2016–2022.
Eiropas Dzelzceļa 
līnijas arhīvs
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P
rojekts Rail Baltica nenoliedzami ir gadsimta projekts.  
Ar stratēģisku, politisku, ekonomisku un militāru nozīmi. 
Kad 19. gs. otrajā pusē cariskās Krievijas 1520 mm dzelzceļš 
sasniedza Baltijas jūras austrumu krastu, tā bija ekonomiska 
revolūcija – ostas, militāras bāzes un kūrorti, naftas cisternas 

un ogļu kravas, militāristi, tūristi un atpūtnieki. 20. gs. otrajā pusē 
dzelzceļš bija daļa padomju ekonomikas un militārisma absurda.

Trīsdesmit gadi pagājuši kopš Rail Baltica idejas nosaukšanas 
vārdā, un šobrīd varam runāt arī par idejas arhitektonisko ie-
tvaru. Parakstīti desmitiem nodomu protokolu, deklarāciju un 
vienošanos, ir bijušas izpētes, arhitektūras konkursi, projekti un 
iepirkumi. 870 km sliežu ceļa kopgaruma trijās valstīs un 7 starp-
tautiskās stacijas pasažieru ērtībai – Ulemiste (Tallina), Pērnava, 
Rīgas centrālā, RIX (Rīgas lidosta), Panevēža, Kauņa un Viļņa. 
Vēl daudzas reģionālās stacijas – Latvijā tādas plānotas 16. Baltijas 
galvaspilsētas būs vien 2 stundu brauciena attālumā cita no citas. Un 
tas viss ar maksimālo ātrumu 249 km/h. Ar 5,8 miljardu eiro investī-
cijām (summa kara un pagarināto termiņu dēļ mainīsies) un plānoto 
ekonomisko pienesumu 18,2 miljardi eiro.

Latvija / Rīga, 
2016–2022.

Eiropas Dzelzceļa 
līnijas arhīvs

RB RAIL valdes priekšsēdētājs Agnis Driksna:

−A
rhitektūras un dizaina vadlīniju mērķis ir 
arhitektiem un dizaineriem sniegt skaidras 
instrukcijas, kā nodrošināt kopējo dizaina 
kvalitāti un visa projekta tēla vienotību, 
ņemot vērā starptautiskās labākās prakses 

un piemērus. Tas nebija viegli, taču integrējām šajā darbā 
arī trīs Baltijas valstu cerības un ambīcijas.
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Arhitektūra

Līdztekus pasažieru un kravu plūsmām, militārajai mobilitātei, āt-
rumam un tehnoloģiju iespējām ir tik svarīgā arhitektūras izcilība un 
labs pilsētvides dizains. Dzelzceļa stacijas tāpat kā lidostas un ostas 
ir ļaužu cerību, ilgu un emociju tempļi – te šķiršanās un satikšanās 
asaras, ceļojuma romantika un darījuma braucienu lietišķā precizitā-
te. Mēs visi gribam būt pamanīti pasaulē un ceram, ka Tallinas, Rīgas 
un Viļņas stacija nostāsies blakus Kalatravas projektētajai Lježas 
stacijai (Satiago Calatrava, Liege – Guillemins station), Rīgā dzimušā 
vācu arhitekta Gerkāna Berlīnes vai Tianjiņas stacijai (von Gerkan, 
Marg & Partners, Berlin and Tianjin stations) vai Grimšova Bijlmēras 
stacijai Amsterdamā (Nicolas Grimshaw Architects, Bijlmer station, 
Amsterdam).

Nekas labāks par radošu sacensību arhitektūras jomā demo-
krātiskās sabiedrībās nav izdomāts. Lai arī Rail Baltica staciju 
projektos ir daudzas specifiskas tehniskas un pieredzes prasības, 
starptautiski konkursi par valstu galveno staciju ēku arhitektūru tika 
rīkoti Rīgā 2016. gadā, Tallinā 2019. gadā un Viļņā 2021. gadā. Man 
bija gods vadīt starptautisku žūriju Rīgas stacijas un tilta projektu 
konkursam, kā arī piedalīties žūrijās Tallinā un Viļņā. Rīgā uzvarēja 
Dānijas arhitektu birojs PHL Arkitekter + COWI, savukārt Viļņā un 
Tallinā – pasaulslavenās arhitektes Zahas Hadidas birojs Zaha Hadid 
Architects – tiesa, jau bez pašas arhitektūras Karalienes klātbūtnes.

Latvija / Rīga, 2016–2022

Rīgas centrālās stacijas un tilta konkurss. Konkursa organiza-
tori – EDZL.15 projekti. Starptautiskā žūrija: vadītājs Jānis Dripe, 
locekļi – Julia Bolles-Wilson, Jonathan Kendall, Andis Sīlis, Egons 
Bērziņš, Jānis Eiduks, Juris Dambis, Aigars Kušķis, Viesturs Brūzis, 
Eva Kalviņa, Dins Merirands. Žūrijas koordinatore Dace Kalvāne.

Pirmā prēmija netika piešķirta. Divas otrās prēmijas saņēma PHL 
Architekter + COWI un O+R+V+E+L (Outofbox, RUUME arhitekti, 
Vektors T, E. Daniševska birojs, Landshape).

4 speciālās prēmijas saņēma BAC Engineering Consultancy 
Group / KolmPlusUks and Hendrikson & Ko / Gotlieb Paludan 
Architects, NAMS, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. / 
Bordas+Piero, PROAP LDA, Egis Rail, ARPLAN.

Metu konkursā iesniegtie 15 darbi tehniski sarežģītajā Rīgas 
pilsētbūvnieciskajā situācijā ar izvērstu un komplicētu konkursa 
programmu (stacijas ēka, uzbēruma demontāža, jauna tilta pār 
Daugavu izveide) bija labs rezultāts. Žūrijas darbā kopā ar Latvijas 
pārstāvjiem atbildīgi strādāja pazīstamā Vācijas arhitekte Julia 
Bolles-Wilson un Apvienotās Karalistes pilsētplānotājs  

Igaunija / Tallina 
(Ulemiste), 2019 – 2022.

Zaha Hadida arhitektu 
biroja vizualizācija
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Jonathan Kendall. Divu uzvarētāju nominēšana iezīmēja žūrijas 
vēlmi akcentēt projekta integrācijas nozīmi pilsētvidē un publiskās 
ārtelpas kvalitāti kā visa projekta sabiedriskā labuma svarīgu vekto-
ru. Dānijas arhitektu birojs, ņemot vērā viņu pieredzi šāda rakstura 
objektos, kā arī PHL Arkitekter sadarbību ar inženieru kompāniju 
COWI, bija teicami atrisinājuši visu, kas attiecas uz dzelzceļa līnijas 
infrastruktūru un jaunā tilta izbūvi pāri Daugavai. Piedāvājot arī 
arhitektoniski pamanāmu padomju modernisma stilistikā veidotās 
Rīgas dzelzceļa stacijas pārbūvi, kas savu izteiksmes pilno potenciālu 
demonstrēs projekta dienvidu daļā skatos no Gogoļa ielas. Rīgas 
konkursa otra uzvarētāja, biroju apvienības O+R+V+E+L projekta 
vērtība bija pilsētvides konteksta akcents, pilsētas daļu funkcio-
nāla un telpiska savienojamība rīdzinieku ērtākas dzīves vārdā. 
Vēlākā sarunu procedūra par uzvarētāju noteica Dānijas biroju PLH 
Arkitekter + COWI. Projekta potenciālā ietekme uz pilsētvidi un ar 
to saistītā iespējamā pievienotā vērtība Rīgas vēsturiskajam centram 
ir nepietiekami novērtēta. Nav integrēti un pēc aptveroša lokālplā-
na risināti apkārtējai teritorijai būtiski jautājumi. Tādu ir virkne. 
Esošās Rīgas autoostas pilnvērtīga attīstība, tās saikne ar visām Kārļa 
baseina krastmalām un 13. janvāra ielu. Nākotnes transporta mezgla 
(papildu autoostas) zem sliežu ceļiem pie Dzirnavu ielas kompleksa 
attīstība par vienotu multimodālo transporta mezglu kopā ar Rīgas 
autoostu un to integrācija Rail Baltica projektā. Dzelzceļa stacijas 
priekšlaukuma gājēju plūsmu un transporta sakārtošana,  

13. janvāra ielas gājēju šķērsojumi, tramvaja sliežu ceļu pārtrasējumi 
un pieturas, piekļuve abu Daugavas krastu gājēju promenādēm un to 
funkcionāla saikne ar jauno Daugavas šķērsojumu.

Loģiski augšminētās tēmas jārisina detalizētā lokālplānā, tajā 
integrējot esošos un perspektīvos projektus, gājēju, velosipēdistu, 
sabiedriskā un cita veida transporta plūsmas, arī salāgojot valsts 
un pilsētas intereses. Viss Rīgas centrālā mezgla projekts ietver 
teritoriju no Lāčplēša ielas Daugavas labajā krastā līdz Jelgavas ielai 
Daugavas kreisajā krastā. Rīgas Rail Baltica centra daļas projektam 
ir milzu potences, ko mēs lepni 2016. gadā pēc konkursa nodēvējām 
par unikālo iespēju divu pilsētas daļu apvienojumam un salīdzinājām 
ar Rīgas aizsardzības vaļņu nojaukšanu 19. gs. vidū. Bet rīdzinieki 
nebūs vīlušies, ja Rail Baltica tiešajām ES investīcijām 430 miljonu 
apjomā tiks pievienotas Rīgas pilsētas investīcijas stacijas priekšlau-
kuma sakārtošanai, 13. janvāra ielas šķērsojumiem, Kārļa baseina 
dienvidu krasta labiekārtojumam, Rīgas autoostas pilnīgai pārbūvei, 
gājēju ielai caur Centrāltirgus spīķeriem no Gogoļa ielas līdz Ģenerāļa 
Radziņa krastmalai…

Jau minēju, ka Rīgas stacijas arhitektūras šarms patiesi iespaidīgi 
atklāsies vien no tās dienvidu priekšlaukuma un Centrāltirgus gājēju 
zonām. Pieejās no Rīgas vēsturiskā centra dominēs padomju laika 
modernisma arhitektūra ar otrā plāna loku virs galvenās fasādes. 
Tas arī iezīmēs jauno telpisko un funkcionālo pienesumu – vēl vienu 
telpu līmeni virs sliežu ceļiem, kas kalpos Rail Baltica pasažieru 

Igaunija / Tallina 
(Ulemiste), 2019–2022.

Zaha Hadida arhitektu 
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ērtumam un kontroles procedūrām. Citas Rīgas centrālā mezgla zo-
nas būs vairāk pilsētvides dizaina, ainavu arhitektūras un interjera 
dizaina veiksmes stāsti vai iespējamās kļūdas. Cerīgas izskatījās 
Pētera Bajāra vadībā izstrādātās idejas par Rīgas autoostas attīstību 
ar jaunu viesnīcas apjomu un labu publiskās ārtelpas dizainu gar 
Kārļa baseinu un zem dzelzceļa estakādes, bet viesnīcas apjomu 
Audēju ielas asī neakceptēja Rīgas vēsturiskā centra padome, un nu 
jau otro gadu Rīgas autoostas kontekstā nekas nenotiek.

Latvija / Rīgas lidosta (RIX) stacija, 2018–2022

Tiesības projektēt Rail Baltica staciju Rīgas starptautiskajā lid-
ostā (RIX station) ieguva One Works (Itālija) sadarbībā ar Sintagma 
un Vektors T (Latvija), izveidojot trīs valstu uzņēmumu apvienību 
PROSIV kopā ar Prodex (Slovākija). Stacija atrodas tiešā lidostas 
termināļu tuvumā – ērti telpiskie savienojumi ar esošo un plānoto 
(to arī izstrādā One Works) Rīgas lidostas infrastruktūru (Biznesa 
un konferenču centrs, viesnīca, stāvlaukumi) ir projekta prioritāte, 
kas ļaus dažādu kategoriju ceļotājiem nonākt vajadzīgos galamēr-
ķos.

Lai nodrošinātu lidostas darba nepārtrauktību un lai iekļautos 
pašas lidostas paplašināšanas plānos, vilciens pienāks stacijas ēkas 
trešajā līmenī pa īpašu un cauri visai lidostas teritorijai veidotu Rail 
Baltica dzelzceļa trases estakādi, kas šādā izpildījumā un tik gara 

Latvijā tiks būvēta pirmo reizi. RIX stacijas zonā estakāde sasniedz 
13 m augstumu, un kopējais estakādes garums ir 2 km. Stacijas zonā 
200 m garumā tā būs monolīta dzelzsbetona konstrukcija ar diviem 
starptautiskajiem sliežu ceļiem un vienu ceļu kā gala staciju Rīgas 
lidostas ekspresim. Arhitektu ieskatā un ievērtējot Ziemeļeiropas 
klimatu, stacijai jābūt maksimāli transparentai un atvērtai dabīgajai 
gaismai.

Igaunija / Tallina (Ulemiste), 2019 – 2022

Tallinas (Ulemistes) centrālās stacijas konkurss. Konkursa organi-
zatori – Rail Baltica Estonia.

5 projekti. Starptautiskā žūrija: vadītāja Riia Sillave, žūrijas locek-
ļi – Endrik Mand, Jānis Dripe, Jesper Gottlieb, Thomas Grave-Larsen, 
Mattias Agabus, Andrus Kaldalu, Allan Remmelkoor unAndrus Noor. 
Žūrijas koordinators – Tarmo Rammo.

1. prēmija – Light Stream, Zaha Hadid Architects un Esplan OU, 
2. prēmija – The Ulemiste Leaf, Innopolis Insenerid OÜ un PLH 
Architects, 3. prēmija – Twilight, DBA Progetti S.p.A. & HML Project 
Management OÜ.

Igaunijas arhitekti pamatā konkursā nepiedalījās, jo Igaunijas 
Arhitektu savienība uzskatīja, ka konkurss nav korekti organizēts un 
rekomendēja nepiedalīties.

Lietuva / Viļņa, 
2021–2022.  
Zaha Hadida arhitektu 
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Bet Tallinas pilsētas un apkaimes interese un iesaiste projekta 
apspriešanā bija cieņas vērta. Un izvēlēts tika pats ambiciozākais 
risinājums, kas paredzēja, ka jaunā stacija būs fiziskajos izmēros 
iespaidīgs un formā izteikti plastisks liekts tilts virs trīs peronu / 
platformu līdzīgas formas funkcionālajām pārsedzēm. Šādu formu 
noteica publiskā gājēju tilta trase, kā arī nepieciešamība vienā funk-
cionālā veselumā apvienot autobusu, tramvaju un dzelzceļa līniju 
virzienus. Zīmīgi, ka plaša gājēju iela savieno pilsētas daļas arī zem 
sliežu ceļiem.

Tā laika Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras ministrs (2020) 
Tāvi Āss izteica pārliecību, ka arhitekti šo teritoriju izveidos kā telpis-
ki advansētu, funkcionāli blīvu un sinerģisku Tallinas priekšpilsētu, 
bet birojs Zaha Hadid Architects savam konkursa projektam deva 
plašu starptautisku publicitāti.

Mums Latvijā patīk savu varēšanu salīdzināt ar igauņiem, un 
parasti pēc šādām nodarbēm esam skumji. Visticamāk, tā tas būs arī 
šoreiz – lai arī Ulemistes stacija atrodas ārpus Tallinas vēsturiskā 
centra, tās atrašanās blakus Lenarta Meri vārdā nosauktajai lidos-
tai un esošajai Tallinas autoostai, kā arī ērtā sabiedriskā transporta 
satiksme ar centru ļaus īstenot trīs vienā principu. Tallinā tiek vei-
dota arhitektoniski ambicioza un funkcionāli loģiska jauna struktūra 
ar akcentu uz plašas pilsēttelpas iesaisti un labu pilsētvides dizainu.

Igauņu politiķi un pilsētas funkcionāri arī akcentē visa šī Tallinas 
dienvidu rajona attīstību saistībā ar Rail Baltica stihiju un Lenarta 
Meri lidostas attīstību – jaunais komplekss veidos Tallinas dienvidu 
vārtus un būs vērienīgs arhitektūras žests. Un vēl viens Ülemiste 
stacijas labas publicitātes piemērs ir 2021. gada nogales konkurss 
par stacijas vārdu. Jauno Rail Baltica staciju sauks Linda. Vārds 
izraudzīts 361 piedāvājuma konkurencē un nāk no pazīstamā eposa 
Kalevipoegs – Linda ir Kaleva sieva un Kalevipoega māte.

Īsi par diviem citiem prēmētajiem darbiem

Ülemiste Leaf (Innopolis Insenerid OÜ un PLH Architects) ieguva 
otro augstāko vērtējumu un piedāvāja organisku dabas elementa 
(lapas) interpretāciju stacijas vajadzībām. Projekts bija labi integrēts 
pilsētā, velosipēdistu un gājēju savienojumi arī bija pārliecinoši. 
Diskutabla bija tieši dabas formas transformācija par būvformu no 
arhitektūras valodas patiesuma viedokļa.

Trešo prēmiju ieguva darbs Twilight (DBA Progetti S.p.A. & HML 
Project Management OÜ) – izteikti longitudionāla stikla siena ar 
slīpinātām sānu plaknēm, kas akcentē jaunā savienojuma rietumu–
austrumu virzienu. Atstarojoša saules staros un izgaismota vakara 
stundās, šāda stikla siena pilsēttelpā veidotu vietzīmi, bet viena 
virziena uzsvērts akcents un divu pilsētas daļu simbolisks sadalījums 
bija arī šīs koncepcijas vājās vietas. 

Lietuva / Viļņa, 
2021–2022.  
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Igaunija / Pērnava, 2014–2022

Jau 2014. gadā notikušajā konkursā par Pērnavas starptautisko 
staciju uzvarēja projekts Water Strider, kuru izstrādāja Igaunijas 
inženieru un arhitektu apvienība Pluss OÜ. Žūrija šo projektu 
atzina par labāko pārliecinošā funkcionālā risinājuma un pasažieru 
komforta dēļ – visi pārvietošanās ceļi ir slēgtas galerijas. Pasažierus 
neietekmēs Baltijas klimata nedraudzīgums. Terminālis atrodas virs 
platformām un domāts 90 pasažieriem, tur arī izvietota ēdināšanas 
funkcija, informācijas stendi un kases.

Interesanti, ka braucēji no Pērnavas varēs jau 40 minūtēs nokļūt 
Tallinas centrā. Tas ir ātrāk, nekā Tallinas attālāko priekšpilsētu 
iedzīvotāji nonāk galvaspilsētas centrā, un var ienest izmaiņas darba 
tirgū.

Lietuva / Viļņa, 2021–2022

1. prēmija – Zaha Hadid Architects (Apvienotā Karaliste), 2. prē-
mija – B&M Architects Ltd, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy (Somija), 
3. prēmija – SBS Engineering Group Sp. z o. o. (Polija).

Viļņas dzelzceļa stacijas ideju konkursam 2021. gadā tika 
iesniegti 33 darbi, un konkursa dalībnieku darbus vērtēja starptau-
tiska žūrija Viļņas galvenā arhitekta Mindauga Pakaļņa (Mindaugas 
Pakalnis) vadībā. 

Bet, pirms mēs nonācām pie šāda rezultāta, bija nopietns disku-
siju un argumentācijas process, jo Viļņas stacijas konkursā projektu 
klāsts bija patiesi plašs. Īpaši jau salīdzinot ar Tallinas konkursu. Arī 
arhitektūras valodas un funkcionalitātes piedāvājumi variēja plašā 
spektrā. Beigās izrādījās, ka ne tikai loģistikas risinājumi visās trijās 
galvaspilsētās būs līdzīgi, bet arī Zaha Hadid Architects būs divu 
staciju autori. Tūlīt pēc konkursa rezultātu paziņošanas Viļņas mērs, 
Lietuvas dzelzceļa kompānijas vadītājs, Viļņas galvenais arhitekts un 
Zaha Hadid Architects pārstāvis sniedza atbildīgus un uz nākotni 
vērstus komentārus par konkursa rezultātu.

Viļņas mērs Remigijus Šimašius:
− Mēs strādājam, lai kompleksi attīstītu visu stacijas apkaimi, 

iekļaujot stacijas priekšlaukumu ar sabiedrisko transportu, autobu-
su staciju un pašu Viļņas dzelzceļa staciju – to visu mēs darām, lai 
pilsētu veidotu zaļu, pilsētniekiem ērtu un iedvesmojošu. Mēs jau 
investējam stacijas apkārtnes attīstībai un to darīsim vēl iespaidīgāk, 
izbūvējot staciju.

Lietuvos Geležinkeliai (Lietuvas dzelzceļš) vadītājs Mantas 
Bartuška:

− Modernā pilsētā stacija nav tikai vieta, kur nopirkt biļeti un pie-
sēst pirms brauciena – Viļņas stacija nākotnē būs publikas galamēr-
ķis ar plašu pakalpojumu klāstu visiem pasažieru tipiem un garants 
drošam ceļojumam.

Lietuva / Viļņa, 
2021–2022.  
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DRIPE
Dr. arch. h. c. Jānis Dripe – 
arhitektūras apskatnieks un 
diplomāts. No 2021. gada LNB 
padomnieks arhitektūras un 
kultūrpolitikas jautājumos, 
Arhitektūras fakultātes dekāns 
RISEBA augstskolā (2015–2021), 
kultūras ministra padomnieks 
(2011–2015), Rīgas pilsētas 
arhitekts (2006–2011), Valsts 
protokola vadītājs (2004–2006), 
Latvijas vēstnieks Apvienotajā 
Karalistē (2002–2004) un 
Zviedrijas Karalistē (1996–2001), 
Latvijas kultūras ministrs (1993–
1995) un Latvijas Arhitektu 

savienības vadītājs (1993–1995). Jānis Dripe ir autors vairāk nekā 400 
rakstiem par arhitektūras un kultūras jautājumiem Latvijas un ārvalstu presē, 
Venēcijas biennāles Latvijas arhitektūras ekspozīciju komisārs 2016., 2018. 
un 2020. gadā. Autors grāmatām Latvijas arhitektūra 1991–2011 (Jumava, 
2012), Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts (LNB AB, 2015), 
Gunnar Birkerts. National Library of Latvia, Riga (Menges, Stuttgart – London, 
2015) un kopā ar Jāni Lejnieku grāmatai Pilsēta starp jūru un ezeriem.

Viļņas galvenais arhitekts Mindaugas Pakalnis:
− Mēs konkursā saņēmām vairākus labus priekšlikumus, kas 

bagātinātu Viļņas pilsētu. Žūrija izšķīrās par Zaha Hadid Architects 
risinājumu – viņi nāca ar Tallinas stacijas pieredzi un Viļņai piedāvāja 
atpazīstamu un kontekstuālu arhitektonisko tēlu. Projekts bija ar lielu 
publiskās ārtelpas potenciālu un, kas īpaši nozīmīgi, piedāvāja pārlie-
cinošu savienojumu pilsētas vēsturiskajam centram (Senamiestis) un 
teritorijām sliežu ceļu otrā pusē (Naujininkai, Naujamiestis). Projektā 
ir veiksmīgi apvienoti estētiskie un funkcionālie aspekti.

Šajos citātos ir ietverta iecere un uzvarējušā projekta būtība – 
lietpratīgi izmantot esošās stacijas 9500 m2, veidot jaunu plastiskas 
formas 140 metrus garu un 46 metrus platu telpu – tiltu. Tas viss 
10 m virs sliežu ceļiem. Laminēta koka struktūra lineāri attīstās no 
esošās stacijas ēkas stigrās ģeometrijas, iegūst jaunu tēlu un dzelzceļa 
otrā pusē piezemējas Pelosos ielā Naujininkai rajonā.

Esošais stacijas laukums iegūs apakšzemes līmeni un kļūs par 
dzīvu publisku telpu ar 300 jauniem kokiem un 4000 m2 kvalitatīvas 
pilsētainavas – zaļiem terasējuma jumtiem un kvalitatīvu vides dizai-
nu. Tas viss ietverot fotovoltāžas paneļus un ilgtspējīgu tehnoloģiju 
kompleksu lietojumu.

Pēcvārds

Ir notikuši 6 konkursi 5 stacijām – Tallinas stacijai (2 konkursi), 
Pērnavas stacijai, Rīgas centrālajai stacijai, RIX (Rīgas lidostas) stacijai 
un Viļņas stacijai. Kauņā ir noticis konkurss par stacijas priekšlau-
kuma pilsētvides dizainu. Pati Kauņas stacijas padomju laika būve 
ir nesenā pagātnē renovēta un par tās pārbūvi / pielāgošanu Rail 
Baltica specifiskām vajadzībām uzņēmums LTG Infra vēl lems. Tāpat 
kā par Panevēžas stacijas pārbūvi. Tas acīmredzot notiks design & 
build koncepcijas ietvaros, un Lietuvas arhitekti ir nedaudz bažīgi par 
rezultāta izcilību. Tallina un Viļņa lepojas ar pasaulē slavenā arhitektu 
biroja Zaha Hadid Architects projektiem un ir pamanītas starptau-
tiskos arhitektūras portālos. Bet arī Rīgas centrālās un RIX lidostas 
stacijas arhitekti ir ar labu starptautisko reputāciju. Kopenhāgenā 
bāzētajam arhitektu birojam PLH Arkitekter ir teicams ēku un in-
frastruktūras objektu portfelis daudzās valstīs un arī Baltijā. Procesā 
un sadarbībā ar Latvijas biroju Arhis 10 stāvu 26 000 m2 biroju ēka 
pie Zunda kanāla Ķīpsalas dienvidu gala. Arī RIX stacijas autori One 
works ir pasaules pilsoņi, kuriem pamatbirojs ir Milānā, bet satelītbi-
roji London, Doha, Bangkok, Singapore, Dubai. Viņi aicināti piedalīties 
arī Rīgas lidostas paplašināšanas projektā. Tas par mezglu punktiem. 
Bet kompleksi viss Rail Baltica projekts ir arhitektūras, dizaina un 
tehnoloģiju manifestācija ar savu vizuālo identitāti.

Pētera Bajāra vadībā izstrādātās 
idejas par Rīgas autoostas attīstību 
ar jaunu viesnīcas apjomu un labu 
publiskās ārtelpas dizainu

33 APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #4



2022. 
gada 20. augustā Ogres pilsētas svētku laikā 
Zvaigžņu ielā 11 tika atklāta Baltijā lielākā 
profesionālā klinšu kāpšanas siena, kas 
padomju laikā būvēto ūdenstorni ir pār-
vērtusi līdz nepazīšanai. Īstenojot projektu, 

Ogres novadā turpinās sporta pakalpojumu infrastruktūras attīstība, kā arī 
tiek veicināta kāpšanas sporta attīstība Latvijā. Ir izveidota jauna aktīvās 
atpūtas vieta Ogres novadā, kur brīvo laiku vērtīgi pavadīt visai ģimenei, 
kā arī profesionāli trenēties sportistiem vietējām un starptautiskajām 
sacensībām.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis:
− Pašvaldība pievērš lielu vērību jauniešu vajadzībām. Klinšu kāpšanas 

siena – tā ir vertikāle, kurā var uzkāpt, izmantojot tikai savas zināšanas un 
spēku. Visam tam, ko var izdarīt pats, ir vērtība, un šīs vērtības orientieris 
arī ir šī siena. Novēlu jauniešiem izmantot iespēju iepazīt klinšu kāpšanas 
sportu un sasniegt arī augstus rezultātus.

Projekta autori un būvnieki
Ideja par klinšu kāpšanas sienu Ogrē pieder augstkāpējam Rolandam 

Ruģēnam, kuram ir liela pieredze klinšu kāpšanas sportā, grūtajā kāpšanā 
un ātrumkāpšanā, kā arī boulderingā, viņš ir piedalījies arī pasaules mēroga 
sacensībās. Rolands Ruģēns atzīmē projekta unikalitāti, jo Ogrē izbūvētā 
klinšu kāpšanas siena ir augstākā Baltijā. Jauniešiem tiek novēlēts nebaidī-
ties un kāpt, iepazīties ar aizraujošo sporta veidu, kas jau iekļauts  

AUGSTĀKĀ 

PROFESIONĀLĀ 

KĀPŠANAS SIENA 

BALTIJĀ IR OGRĒ

Publicitātes foto

Augstākā kāpšanas siena Baltijā, 23 metri, 
kā arī plašākā pēc platības – vairāk nekā 
1000 m2. Pirmā ātrumkāpšanas siena 
Baltijā, kas aprīkota ar automātiskajām 
drošināšanas sistēmām. Izbūvēts arī 
boulderinga sienas modelis 145 m2, kas ir 
2,5–4,5 m augsts (tā dēvētā mazā siena), 
kāpšanas iemaņu attīstīšanai gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Pasūtītājs Ogres 
novada dome, būvnieks un projekta autors 
Falkors climbing solutions. Projekta 
īstenošana tika sākta 2021. gada 26. 
augustā, būvdarbi tika pabeigti 2022. gada 
15. augustā. Izmaksas ir 589 000 eiro, t.sk. 
valsts budžeta piešķirtais finansējums 
500 650 eiro (85%) un pašvaldības 
līdzfinansējums 88 350 eiro (15%).
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2024. gada olimpiskajās spēlēs Parīzē un kas debitēja 2021. gadā 
Tokijā. Projekta īstenošana ir nozīmīga Latvijas mērogā, jo klinšu 
kāpšanas sportistiem Latvijā piemērotas infrastruktūras trūkuma 
dēļ ir ierobežotas iespējas trenēties klinšu kāpšanas sportā. Tuvākās 
valstis, kur klinšu kāpšana ir attīstīta, ir Zviedrija un Vācija. Īstenojot 
projektu Ogrē, svarīgi šķitis, lai tajā ar klinšu kāpšanas sportu var 
nodarboties ikviens – gan profesionāli sportisti, gan pilnīgi bez pie-
redzes šajā sporta veidā, jo gan bērniem, gan pieaugušajiem ir pieeja-
mas dažāda augstuma un grūtības pakāpes sienas, kā arī lai jaunais 
objekts ir dzīvs – tiek apsaimniekots, apdzīvots, attīstās, tajā darbojas 
instruktori, treneri, notiek nodarbības, treniņi un sacensības.

Kāpšanas sienas atklāšanas svētkos paraugdemonstrējumu klinšu 
kāpšanā sniedza Latvijā vadošais sportists šajā sportā, R. Ruģēna au-
dzēknis Edvards Gruzītis. Pēc snieguma E. Gruzītis atzina, ka Latvijā 
ir ierobežotas iespējas trenēties klinšu kāpšanā – 5 metrus augsta 
siena ir Rīgā, klinšu kāpšanas siena ir pieejama arī Ventspilī, bet tā ir 
tālu no Rīgas. Eduards atzina, ka viņš ir priecīgs par šī projekta īste-
nošanu, īpaši par grūtās kāpšanas sienu, un nu viņš būs biežs viesis 
Ogrē, apmeklējot šo jauno sporta objektu.

Projekta attīstība
Projekta ietvaros ir atjaunota 20. gadsimta industriālā manto-

juma būve – ūdenstornis, kas tika projektēts 1968. gadā un netika 
izmantots jau kopš 20. gs. 80. gadu nogales. Ogres ūdenstornis aktīvo 
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darbību pārtrauca 20. gs. 80. gadu nogalē. Viens no tā nākotnes sce-
nārijiem bija demontāža, bet iedzīvotāju aptaujā vairākums vietējo 
tomēr deva priekšroku iecerei par profesionālas klinšu kāpšanas 
sienas izveidi torņa teritorijā. Apkārt ūdenstornim izbūvēta klinšu 
kāpšanas siena – boulderinga modulis – un ātrumkāpšanas siena  
jeb tā sauktais standarta maršruts ātrumkāpšanā – etalons.

Zem abiem klinšu kāpšanas objektiem ir ieklāts gumijas amor-
tizējošais segums un amortizējošo matraču segums, zem bērnu 
kāpšanas sienas – amortizējošo matraču segums. Projekta ietvaros 
ir arī veikti apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbi – tipveida 
konteinerā ierīkots inventāra nomas punkts, izbūvēts apgaismo-
jums, ierīkoti dekoratīvie stādījumi, uzstādītas atkritumu urnas, soli, 
velostatīvi, skatu platforma, sēta. Virs ūdenstorņa ir redzams šā gada 
sākumā izveidotais vides objekts Bētlemes zvaigzne, kas tika iedegta 
gadu mijas svētkos un arī turpmāk tiks iedegta Ziemassvētku laikā.

Jau pirms projekta realizācijas, veicot iedzīvotāju aptauju par 
klinšu kāpšanas sienas nepieciešamību Ogrē, tika saņemti tikai 
pozitīvi viedokļi ar lielu interesi par gala rezultātu. Klinšu kāpšana ir 
aizraujoša lieta, iemaņu attīstīšana ir noderīga kā fizisko, tā emocio-
nālo prasmju stiprināšanai.

Rolands Ruģēns, Falkors 
climbing solutions:

− Kāpšanas sienas iedala 
divos tipos – mazās sienas bez 
drošināšanas un augstākas sie-
nas ar drošināšanu. Attiecīgi tās 
tiek iedalītas arī pēc disciplīnām. 
Grūtā kāpšana ir disciplīna, kas 
piemērota visu vecumu cilvē-
kiem, no mazākajiem līdz pat 
pensijas vecumam cilvēkiem,  
ir pat tādi, kas iemaņas sāk 
apgūt 80 gadu vecumā.

Kā tiek veidota droša kāpšanas siena? Vispirms tiek izveidots 
stabils un noturīgs metāla rāmis, šajā gadījumā apkārt ūdenstornim. 
Jāpiebilst, ka rāmis ir pašnesošs, tas nebalstās uz ūdenstorņa kons-
trukcijas. Tālāk tiek izstrādāta un modelēta kāpšanas sienas forma, 
kuru izveido no mitrumizturīga 18 mm bieza saplākšņa elementiem. 
Apdarei izmanto speciālu, arī laivām piemērotu pārklājumu, kas ir 
izturīgs pret fiziskiem bojājumiem un laika apstākļiem. Virsma  
ir nedaudz abrazīva, starp apdares slāņiem ir iestrādātas smiltis,  
lai neslīdētu apavi. Visi elementi tiek izgatavoti rūpnīcā un montēti 
uz vietas objektā.

Savukārt aizķeres izgatavotas no poliestera sveķiem, tās ir noturī-
gas pret slodzēm un laika kaprīzēm.

Pieprasījums pēc klinšu kāpšanas sienām tikai palielinās, cilvē-
kiem ir liela interese. Mēs arī turpināsim sadarboties, lai palīdzētu  
ar sienas apsaimniekošanu Ogrē, vadīsim treniņus, šeit strādās mūsu 
instruktori, kā arī tiks organizētas augsta līmeņa sacensības.
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OGRES NOVADA 

JAUNIEŠU MĀJA
Apkopoja 
AGRITA LŪSE
Foto Renārs Koris

Ogres novada Jauniešu māja, Brīvības 
iela 40, Ogre. Pasūtītājs Ogres novada 
pašvaldība. Projekta vadītāji Ogres 
novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors 
Grigorjevs, Izglītības pārvaldes galvenā 
jaunatnes lietu speciāliste Dace Veiliņa, 
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 
vadītājs Aigars Zvirgzdiņš. Būvnieks 
Paņevežio Statubos Trestas PST. Kopējās 
projekta izmaksas 809 355,80 (ar PVN) 
eiro. Būvniecības darbi tika sākti 2021. 
gada septembrī un pabeigti 2022. gada 
augustā. Papildus jau realizētajiem 
darbiem līdz 2022. gada 30. novembrim 
Jauniešu mājā tiks izbūvēta ventilācijas 
un kondicionēšanas sistēma par kopējo 
summu 54 450 eiro (ar PVN), kur valsts 
budžeta piešķirtais finansējums ir 85% un 
pašvaldības līdzfinansējums ir 15%.
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O
gres jauniešu māja pēc pārbūves tika atklāta 2022. gada vasa-
rā, tā ir vieta jaunajai paaudzei, kur satikties, radoši izpausties, 
kalt plānus un jaunas idejas.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils 
Helmanis:

− Šī māja tapa kā ideja jauniešu galvās. Nav viegli izdomāt un nofor-
mulēt ideju, taču pēc vairāku gadu darba Ogres novada dome atklāja 
brīnišķīgu, modernu un mūsdienīgu ēku jauniešiem, kur domāt un 
realizēt tādas pašas idejas – modernas un mūsdienīgas.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs:
− Lai jauniešiem pozitīvi piedzīvojumi un emocijas jaunajā mājā! 

Tagad ir laiks, lai šī māja kļūtu par mājām. Lai tas notiktu, pats sva-
rīgākais – lai ir cilvēki, kas iekur un uztur uguni mājā. Māja apzināti 
pagaidām ir tukša, lai to piepildītu paši jaunieši ar idejām, projektiem. 
Mēs palīdzēsim un atbalstīsim.

Ieceres auklēšana

Jaunieši ieceri par Jauniešu māju Ogrē lolojuši jau sen. Devušies 
dažādos pieredzes apmaiņas braucienos, lai izzinātu, kādas ir jauniešu 
mājas citās Latvijas pilsētās un arī pagastos. Ogres novada Jaunatnes 
lietu konsultatīvās komisijas sēdēs diskutējuši un stāstījuši par savu 
ieceri Ogres novada pašvaldības domes vadībai. Ogres novada jauniešu 
forumos vizualizējuši savu sapni un domājuši par šīs mājas funkcijām, 
nākotnes iespējām un plāniem. Beidzot Ogres novada jauniešu iecere ir 
īstenota, un novada jaunieši varēs satikties, kalt un realizēt jaunas ide-
jas un plānus, kas būtu noderīgi visiem novada jauniešiem un sabiedrī-
bai kopumā jaunā, mūsdienīgā un iztēli rosinošā vidē.

Projekta ietvaros tika veikta vecā korpusa pārbūve un energoefek-
tivitātes paaugstināšanas pasākumi. Tika izveidota jauna, moderna 
piebūve ar multifunkcionāli izmantojamu zāli, garāža tika pārbūvēta 
par materiālu noliktavu un sanāksmju telpu, kā arī tika veikti teritorijas 
labiekārtošanas darbi.

Jauniešu idejas un domes atbalsts  
rezultējas kopdarbā

Dace Veiliņa, Ogres novada domes Izglītības pārvaldes galvenā 
jaunatnes lietu speciāliste:

− Jauniešu mājas tapšanā esmu bijusi klāt kopš ieceres pirmsāku-
miem, 2020. gada, kad jau idejas līmenī kopā ar jauniešiem plānojām 
formu un saturu un secinājumu izklāstu iesniedzām kā dokumentu 
domei izskatīšanai. Liela loma dokumenta satura izstrādē bija tieši 
pašu jauniešu vīzijām, tās tika apkopotas skicēs un vizualizācijās un 
atspoguļoja vēlmes – jauniešiem saistošas un pievilcīgas. Mums bija 
iespēja arī būvniecības laikā veikt nelielas izmaiņas, lai pēc iespējas 
precīzāk īstenotu ieceri. No 2022. gada janvāra ik nedēļu piedalījos 
būvsapulcēs, kurās tika spriests par paveikto un vēl darāmo. Ņēmām 
vērā, ka ierobežota apjoma dēļ šeit nebija iespējas veidot ļoti plašu zāli, 
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bet esam priecīgi, ka varējām īstenot 100 m2 lielu multifunkcionālu 
zāli aptuveni 70 cilvēku plašai auditorijai – pasākumiem, semināriem, 
sapulcēm, nevalstisko organizāciju norisēm. Zāle ir izveidota jaunajā 
piebūvē, kurā var tikt aprīkota ar skatuvi un skaņu iekārtām koncertu 
rīkošanai. Ieejas vestibils, kas savieno veco un jauno apjomu, ir plānots 
kā tikšanās vieta un brīvā laika pavadīšanas zona. Liela daļa telpu pa-
gaidām ir aprīkota ļoti virspusēji, ļaujot laikam un norisēm pamazām 
izveidot nepieciešamo funkcionalitāti un dodot iespēju jauniešiem 
īstenot savas ieceres. Viena no telpām otrajā stāvā ir atvēlēta darba 
vietām Jauniešu domei, lai rakstītu projektus, un sapulcēm. Šobrīd ar 
jauniešiem plānojam virtuves zonas iekārtošanu ar visu nepieciešamo 
un tajā integrēto atpūtas zonu otrajā stāvā. Virtuves zona būs pieejama 
ikvienam jaunietim, šeit būs iespēja uzsildīt pusdienas, rīkot meistar-
klases, kā arī pie tējas tases aprunāties par aktuālo un svarīgo. Blakus 
atrodas telpas Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes koman-
dai – jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes lietu speciālistam, kuru 
ikdiena saistīta ar darbu ar jauniešiem.

Pirmajā stāvā ir iecerēts atvēlēt telpu dažādām nevalstisko organi-
zāciju aktivitātēm, tā būtu atvērta jauniešu izziņai par biedrību lomu 
sociālajā dzīvē un sabiedriskā labuma veidošanā, arī par finansiālo 
pusi un grāmatvedību. Iespējams, tas būs stimuls, lai taptu jauniešu 
veidotas biedrības.

Liela uzmanība tiks veltīta, lai, aprīkojot telpas, tās tomēr būtu 
daudzfunkcionāli izmantojamas – mobilas, viegli transformējamas, 
aprīkotas ar krēsliem vai pufiem, ērti pielāgojamas dažādām norisēm, 
jo ir aktivitātes, kurās ērtāka sociālā saziņa notiek, sēžot nevis uz krēs-
liem, bet gandrīz uz grīdas.

Telpas, kas brīvas no aprīkojuma, gaida jauniešu idejas par satu-
risko izmantošanu. Piemēram, lai izlemtu, cik daudz vietas jāatvēl 
galda spēlēm vai citām aktivitātēm, plānots iekārtas vispirms īrēt vai 
izmēģināt un tad jau saskaņā ar iegūto eksperimentālo pieredzi lemt, 
cik un kas būtu nepieciešams. Lai tā pilnībā ir jauniešu iniciatīva, 
kurai atbalsts būtu meklējams Ogres novada domē vai citos projektu 
konkursos. Jauniešu mājā plānots izveidot ideju banku, kurā katrs jau-
nietis var dalīties ar savām idejām par Jauniešu mājas telpu noslogoju-
mu, iniciatīvām, ikmēneša notikumiem u.tml. Vai tā būtu kāda tikšanās 
un saruna ar personībām, varbūt grāmatu maiņas punkta ierīkošana 
vai kas cits.

Jāatzīmē, ka arī pagalma labiekārtojums labā laikā ir izmantojams, 
lai organizētu āra pasākumus. Un tādi kopš atklāšanas jau notikuši 
vairāki.

Nelielā Jauniešu mājas apjomam pieguļošā garāža ir 2 stāvu ēka ar 
semināru zāli līdz 15 cilvēkiem, kas potenciāli varētu kļūt par mediju 
telpu podkāstu ierakstu veidošanai un varbūt pat izaugt līdz jauniešu 
radio. Pirmajā stāvā plānots iekārtot multifunkcionālu darbnīcu da-
žāda apjoma remontdarbiem, sākot no tāda sīkuma kā noplīsusi poga 
vai somas rokturis līdz pat velo vai kādas sadzīves tehnikas remontam. 
Jaunieši ir noskaņoti domāt zaļi un ilgtspējīgi, katra lieta, ko izmetam, 
palielina atkritumu kaudzes un piesārņo pasauli.
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Līdzvērtīgas aktivitātes kā Jauniešu mājas izveide ir teicama ideja, 
jo ļauj jauniešos kūsājošo enerģiju ievirzīt saprātīgās sliedēs.

Aigars Zvirgzdiņš, Ogres novada domes Attīstības un plānoša-
nas nodaļas projektu vadītājs:

− Jauniešu mājas ideja bija iedzīvināta jau vairākus gadus, 
meklējot labāko risinājumu tās īstenošanai, līdz parādījās iespēja 
bez atlīdzības iegādāties no Zemkopības ministrijas namu Brīvības 
ielā 40. Projektēšanas darbi tika sākti 2020. gadā, un 2021. gadā izslu-
dināja iepirkuma konkursu par projektēšanu un būvniecību. Pieteicās 
8 pretendenti. Projekts ir noslēgts, Ogres novada būvvalde 2022. gada 
augustā objektu pieņēma ekspluatācijā.

Koka konstrukcijās būvētais lielākais apjoms saglabāts un atjau-
nots, toties vecā, mazā piebūve tika pilnībā nojaukta, lai uzbūvētu no 
pamatiem jaunu līmēta koka konstrukciju apjomu 126 m2 platībā. 
Iekštelpās ir atstātas redzamas daļas no koka elementiem, kuri ar ko-
kam raksturīgo faktūru telpai piešķir siltumu un omulību. Iekšsienām 
ir veidoti akustiskie paneļi no betona skaidu maisījuma, apdarei 
izmantojot lakota ozolkoka līstes. Divas fasādes ir pilnībā stiklotas.

Lielākā apjoma veiktajā pārbūvē ir mainītas jumta koka kons-
trukcijas, ieklāts jauns metāla jumts, veikti fasādes siltināšanas 
darbi. Kāpņu nestspēja bija šaubīga, tāpēc izbūvēja jaunas, nomainīja 
nonēsātās grīdas, kā arī tika stiprināti otrā stāva koka pārsegumi. 
Labiekārtošanas laikā sakārtota teritorija, iesēts zāliens, izbūvēti 
bruģēti laukumi.
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Stils Gunita Jansone,  
foto Madara Pumpure

MAZI SVĒTKI MEŽĀ –  

KĀPĒC GAN NE? 
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ČAUKSTOŠA, APSARMOJUSI ZĀLE,  

KĀDA DELIKATESE, KARSTA TĒJA, ELEGANTA 

STIKLA GLĀZE VAI KRŪZE – LIELISKA IDEJA 

ĪPAŠIEM MIRKĻIEM AR ĪPAŠIEM CILVĒKIEM
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OTTO RACENS 

STRĒLNIEKU IELĀ

INĀRA APPENA
Foto Aleksandrs Kendenkovs

Otto Racens 
saimniece  
Zigita Lavrinoviča
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E
legantais Strēlnieku ielas salona nosaukums – Otto 
Racens – ir tā īpašnieces un mākslinieces Zigitas 
Lavrinovičas vectēva vārds. Cieņā un atmiņās par savu-
laik ievērojamo Daugavpils mēbeļu fabrikas īpašnieku 
Zigita ir atradusi savu drošo plecu, uz kā domās balstī-

ties, gan izveidojot savu galeriju, gan cīnoties par tās veiksmī-
gu eksistenci un darbošanos.

Savām rokām, kas māksliniekam ir ierasta lieta, un ar 
tobrīd pieejamiem līdzekļiem Zigita pirms sešiem gadiem 
iekārtoja galeriju pēc savas gaumes un vēlmēm, plānojot no-
darboties galvenokārt ar apģērbu modelēšanu un šūšanu. Ar 
Zigitas čaklajām rokām tapuši daudzi mākslinieciski interesan-
ti tērpi, kas ne tikai sastopami Rīgas ielās, bet arī aizceļojuši 
plašajā pasaulē.

Ejot pa Strēlnieku ielu garām Otto Racens galerijai, nevar 
nepamanīt skatlogos pievilcīgi izkārtotos traukus, mākslas 
darbus un manekenus stilīgos tērpos. Ienākot galerijā, apmek-
lētājs nokļūst izsmalcināta interjera varā, kur skats slīd no 
viena skaista priekšmeta pie cita, un rodas vēlme visu apskatīt, 
aptaustīt un, ja maks atļauj, iegādāties.

Savukārt telpas dziļumā aiz ķieģeļu sienas arkas Zigita 
iekārtojusi savu šūšanas darbnīcu, kuras plauktos satilpināti 
dažādu laiku un kvalitātes audumi, kas pārtop izteiksmīgos 
tērpos. Darbnīcas telpā ienāk tie, kas vēlas pasūtīt sev tērpu 
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vai arī kam iepaticies kāds no jau gatavajiem tērpiem un nu pielā-
gojams nēsātāja aprisēm. Zigita ilgu laiku strādājusi par kostīmu 
mākslinieku asistenti visos Latvijas teātros un operā un, var teikt, 
jūt drēbi un redz katru sava apģērba modeli kā tēlu, viņai nav stan-
darta risinājumu, viss ir mākslinieciski krāsains, izteiksmīgs  
un pārliecinošs.

Pandēmijas piespiedu dīkstāvē, kas apturēja un izputināja  
ne vienu vien mazo uzņēmēju, Zigita spēja atrast jaunu aizrauša-
nos, iedziļinoties antikvāro un vintage trauku pasaulē. Ar prieku 
papildinājusi zināšanas tieši par stikla traukiem, Zigita tagad spēj 
noteikt laiku un izgatavotāju lietām, kas tapušas lielākajās Eiropas 
stikla ražotnēs.

Stikls ar savu gaismas spēli un vienlaikus trauslumu un izturību 
spēj rotāt jebkuru interjeru un galda klājumu. Atklājot īstas vintage 
pērles, Zigita savā galerijā uzbūrusi greznus galdu klājumus un 
jau plāno rīkot tikšanās un vakariņas pie izsmalcināti klāta galda, 
baudot uzkodas un risinot sarunas par mākslu un dzīvi. 

Zigita uzskata, ka dzīve jādzīvo ar prieku, skaistām lietām un op-
timismu, jo mēs nezinām, ko nākotne mums nesīs, bet šodienu mēs 
varam censties iekārtot tā, kā gribam. Uzdrīkstēšanās un godīgums 
pašam pret sevi ir vadmotīvs, kas dzīvespriecīgo un enerģisko 
Zigitu Lavrinoviču vada caur personīgās un radošās dzīves vētrām, 
kur paļauties var tikai uz sevi un savu gribasspēku. Galerija Otto 
Racens ir tam īsts apliecinājums.
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ANGEL'S SHARE 

COFFEE SHOP –– 

VĪNA DARĪTAVA  

AR ATTIEKSMI...

INĀRA APPENA
Foto BDCC arhīvs (Aleksandrs Kendenkovs)
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O
mulīgā ģimenes kafejnīca Jaunciema gatvē, kā rakstīts 
Jaunciema biedrības mājaslapā, aicina uz kafiju un paštai-
sītiem burgeriem, desertiem u.c., kā arī nobaudīt ģimenes 
vīnotavas augļu un ogu vīnus, liķierus, ābolu brendiju un 
ne tikai...

Vīna darīšana ir smalka un daudz zināšanu un pieredzes 
pieprasoša lieta, bet, darot to ar prieku un piedāvājot saviem klien-
tiem tikai tādas kvalitātes vīnus un dzērienus, kas pašam šķiet 
izcili, var iegūt gan profesionālo atzinību, gan uzticamus klientus – 
fainšmekerus.

Vīnotavas radītājs un īpašnieks Aldis Vīksne ir diplomēts 
agronoms, bet dažādu ogu un augļu vīnu, dzirkstošo dzērienu, 
liķieru un stipro dzērienu gatavošanai pievērsās pirms vairāk nekā 
desmit gadiem, nemitīgi apgūstot jaunas zināšanas, meklējot infor-
māciju gan internetā, gan dažādos kursos, kā arī gūstot prasmes 
pie citiem vīndariem ar lielāku dzīves pieredzi. Angel's Share 
Coffee Shop vīna darītava ir visai neliela, taču tikai tā var saglabāt 
kvalitāti un nezaudēt entuziasmu. Alda Vīksnes darinātie vīni 
saņēmuši atzinības un ieguvuši godalgotas vietas Latvijas vīndaru 
konkursos, piemēram, Latvijas Vīnogu vīna biedrības rīkotajā 
konkursā 2016. gadā iegūta 2. vieta par dzirkstošo vīnu CA.Pm.Pm. 
2015 un Baltic Cup Avard 2021 1. vieta kategorijā Cider Still and 
traditional method group ar Periju, sidru no perija bumbieriem.

Visi dzērieni tiek gatavoti tikai no pašu dārzos Ropažos 
audzētām ogām, arī tas tiek darīts profesionāli un ar vērienu, jo 
ogu audzēšana bija sākotnējais Alda Vīksnes ģimenes bizness, kas 
loģiskā veidā pārauga vīna ražošanā. Lielākā daļa ogu, lai iegūtu 
labāku ražu, tiek audzētas siltumnīcās – tuneļos, un to apkopšana 
lielākoties ir pašas ģimenes rokās, tāpēc kafejnīca un piemājas 
miniveikaliņš vienā no vīnotavas ražotnes telpām, kur nopērkami 
Angel's Share Coffee Shop dzērieni, pirmdienās un otrdienās ir 
slēgti. Vīnotavā kopskaitā tiek gatavoti aptuveni trīsdesmit dažādi 
dzērieni visādām gaumēm, tie nopērkami arī labākajos tirdzniecī-
bas centros.

Māja Jaunciema gatvē 107, kas iegādāta pirms 17 gadiem, ir 
arī ģimenes dzīvesvieta, bet kafejnīca, kas tika atvērta tikai pirms 
diviem gadiem pavasarī, ir iekārtota mājas piebūvē – verandā ar 
stikla jumtu. Kafejnīcas apmeklētāji nelielajā, Itālijas noskaņās vei-
dotajā interjerā ar atbilstoši piemeklētām mēbelēm un daudziem 
skaisti ziedošiem augiem puķu podos un grīdā speciāli izveido-
tos atvērumos zemē augošiem vīnogulājiem var baudīt gardas 
maltītes, izvēloties sev tīkamu dzērienu no vīnotavas. Kā vienu no 
jaunākajiem un intersantākajiem vīniem ar lielu perspektīvu Aldis 
Vīksne nosauc no sausseržu ogām gatavoto, jo tam piemīt smalka, 
ne ar ko citu nesajaucama garšu buķete un smarža.

Šarmantās  
vietas saimnieki 
Aldis Vīksne  
un Aija Bormane
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Siltās vasaras dienās un vakaros populāri ir ābolu−vīnogu sidri 
un slavenie kokteiļi no pašu dzērieniem, piemēram, Hugo, Lavanda, 
Tropico. Īpaši pievilcīgs un profesionāli iekopts ir plašais dārzs, kas 
atvērts visos gadalaikos, jo pat ziemā zem eleganto lapeņu jumtiem 
var malkot sildošus dzērienus, piemēram, melleņu karstvīnu, bet 
vasarās par kafejnīcas viesmīlības baudīšanas vietu kļūst viss dārzs. 
Ļoti populāras un pieprasītas ir dārza kāzu svinības, pēdējā vasarā 
tur notikušas aptuveni piecdesmit kāzu svinību maltītes, un īpaši 
iemīļota ir viesu fotografēšanās skaistajā, ziediem un dārza skulp-
tūrām rotātajā dārzā, ko iekļauj no veciem sarkaniem ķieģeļiem 
mūrētais arkveida žogs ar vienu īpašu apaļu aili, kas perfekti atbilst 
romantiska attēla kanoniem. Žogs ir paša saimnieka rokām mūrēts, 
tāpat kā dārza celiņu klājums un daudzgadīgo ziedošo augu kompo-
zīciju izveide. Prasmīgums, pamatīgums un profesionalitāte jaušami 
visās lietās, kurām Aldis kopā ar palīgiem ķeras klāt.

Turklāt Aldis Vīksne nebaidās eksperimentēt un, kopā ar dzīves-
biedri, mākslinieci Aiju Bormani, kas arī pati nereti rosās kafejnīcā, 
apkalpojot viesus un vadot saimniecību, rada jaunas dzērienu garšas 
un izjūtu kombinācijas ikvienam dzīves baudītājam un svinētājam.
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BAZNĪCU  

KAROGI – VĒSTNEŠI 

UN CEĻA RĀDĪTĀJI

ELVITA RUKA,
Mg. art.

2021. 
gada vasarā Jēkabpilī tika atrasti divi 
reliģisko procesiju karogi, pareizticī-
bā dēvēti par horugviem. To krāšņais 
zelta izšuvums piesaistīja kultūras 
mantojuma speciālistu uzmanību 

trīs iemeslu pēc: kā augstvērtīgs mākslas objekts, kā neapzinātas 
un nepētītas jomas liecība un reliģisks piederums, kas uzdod savas 
izcelsmes mīklu.

Karogs ir ļoti sens simbols. Tas iezīmē teritoriju un uzskatus, 
vieno vai šķir, iedvesmo savējos un padara niknus pretiniekus, 
plīvo uzvaras priekam un tiek iznīcināts zaudējot. Karogs vienmēr 
ir sakrāla lieta, necieņa pret to ikvienā kultūrā tiek uztverta kā 
zaimošana. Karogi, kas gadsimtu laikā kļuvuši par baznīcu inter-
jera un rituālu neatņemamu sastāvdaļu, ir sakrāli priekšmeti, kas 
tiek izmantoti krusta gājienos jeb procesijās katoļu un pareizticīgo 
konfesijās. To darināšana pilnveidojusies par specifisku mākslas 
veidu, kura krāšņākie piemēri ir izšūšanas, glezniecības, metālkal-
šanas un juvelieru darba šedevri – tāds ir pagātnes mantojums.

Baznīcas karogs jeb horugvs ir rituāls priekšmets ar praktisku 
nozīmi, kas no krusta kariem nonācis krusta gājienu priekšgalā.  
Tā simboliskā nozīme ir slavēt Kristus uzvaru pār Sātanu un grēku. 
Tam ir konstanta vieta sakrālās telpas interjerā, īpaši pareizticī-
bas tradīcijā, kur tie vienmēr tiek izgatavoti pa pāriem un atrodas 
baznīcas klirosā jeb altārdaļā. Tie vienmēr ir abpusēji un izvietoti 

Jēkabpils Vissvētās 
Dievmātes Patvēruma 

pareizticīgo, bijušās uniātu, 
baznīcas oriģinālie horugvi – 

izšūtais un metālgriezuma.
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pāri cilvēku galvām, ērti satverami un stiprināmi, tiem ir īpašas 
proporcijas un materiāli. Metāla horugviem ir sastopama apaļa 
forma, kā arī daudzveidīgas simetriskas variācijas ar ažūriem 
rotājumiem, kas izceļ galveno – centrālo ikonu. Tekstila karogu 
forma ir kvadrāts vai tam pietuvināts taisnstūris, kam apakšdaļā 
ir trīs vertikālas skaras – pietiekami platas, lai būtu apgleznotas 
ar eņģeļiem, Vecās derības simboliem vai kristīgajā mācībā 
sakņotiem ornamentiem. Spraugas starp apakšējām daļām veido 
gan dinamiskāku karoga tēlu (ejot tās šūpojas), gan ļauj nesējiem 
saskatīt ceļu.

Karoga centrālā daļa ir ikona. Apgleznotā tekstila versijā to ie-
tver dekoratīvi gleznots rotājums, līdzīgi motīvi ir izšūti. Šī daļa, kas 
ir uz auduma, ir autentiska, jo to nevar aizstāt vai nomainīt. Citādi 
ir ar ikonu centrā. Tā uz tekstila tiek veidota kā gleznojums uz 
audekla, gleznojums uz ādas vai kartona, kas piestiprināts pa virsu 
vai iestrādāts audeklā, tā var būt pielīmēta, tāpēc iespējama tās 
nomaiņa. Reizēm šī nomaiņa ir acīm redzama, citreiz pamanāma 
tikai pēc rūpīgas analīzes. Latgalē un Sēlijā redzētais tekstila karogu 
mantojums liecina, ka tie, jo īpaši padomju laikā, ir nevis sadedzi-
nāti, kā pienākas pēc baznīcas tradīcijas brīdī, kad izskats kļūst 
necienīgs, bet rūpīgi un aizkustinoši laboti – papildināti ar jaunām 
bārkstīm un nošuvēm, lāpīti, aplicēti. Reizēm senajā pamatā, kas 
saglabājies labāk, iešūta jauna vai no cita karoga izgriezta senāka 
ikona – tas viss liecina gan par cieņu un rūpību, gan par taupību 

Kristus  
Augšāmcelšanās 
sižets.

Kristus Debesīs 
pacelšanās jeb 
Debesbraukšana – viens 
no izplatītākajiem 
horugvu motīviem. 

Marija 
Magdalēna.

Andrejs 
Pirmssauktais.

Augsta amata 
prasme ik detaļā. 
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un to neredzamo, nenovērtēto darbu, ko šajos dievnamos  
veic draudzes sievietes.

Kanoniski visvairāk izplatītie ikonu sižeti karogos ir Jēzus 
Kristus un Svētā Dievmāte (obligāti), Jēzus kristīšana un Jēzus 
debesīs pacelšanās (Debesbraukšana), arī visvairāk iemīļotie svē-
tie, īpaši iecienīts ir Svētā Nikolaja atveids. Atsevišķi sižeti var būt 
saistīti ar Bībeles notikumiem, kam par godu iesvētīta konkrētā 
baznīca. Tomēr sižetu loks ir visai noslēgts, kanons ir ierobežojis 
izpausmes lauku – krusta gājieni saistīti ar konkrētiem svētkiem, 
to izceltie notikumi arī dominē. Piemēram, Jēzus kristīšanas 
svētki 19. janvārī tiek pavadīti ar krusta gājienu ap baznīcu vai uz 
tuvāko ūdens tilpni, kur ticības pārņemtie trīs reizes gremdējas 
ledainā ūdenī – to vienmēr pavada horugvu nesēji, tāpēc Jēzus 
kristīšana ir viens no visizplatītākajiem sižetiem.

Pēc izgatavošanas tradīcijām horugvs var būt oriģināls, 
rokām darināts unikāls mākslas darbs, var tapt kā augstvērtī-
ga, rokām darināta tipveida produkcija. Tāpat baznīcā nonāk 
amatnieciski draudzes locekļu darinājumi un sērijveida masu 
produkcija.

Pirmais sistemātiskais pareizticīgo baznīcu vēsturisko karogu 
apzināšanas brauciens notika 2022. gada augustā, kad tika savākta 
informācija un apskatīti Daugavpils−Rēzeknes diacēzes pareizti-
cīgo baznīcu vēsturiskie eksemplāri. Tika veikta fotofiksācija un 
uzskaite, kas dos pamatu padziļinātiem pētījumiem par datējumu, 

izcelsmi, māksliniecisko vērtību. Latgales un Sēlijas pareizticīgo 
baznīcu mantojuma caurskatīšana liek izdarīt secinājumu, ka 
vairākums senāko karogu datējams ar deviņpadsmitā gadsimta 
beigām, kad vērojams pareizticīgo baznīcu celtniecības uzplau-
kums, tiek veidoti interjeri un komplektēti to rituālie priekšmeti. 
Vairākums šī laika karogu ir dažādas sarežģītības un lieluma me-
tālkalumi, kas apliecina draudzes turību, un vienā darbnīcā vai 
pēc viena parauga darināti audekla horugvi, uz kuriem veikts 
gleznojums ar sudraba krāsu lejas daļā un ikonas gleznojums 
vidū. Audekla karogiem ir vienota forma, ko papildina metāliska 
diega bārkstis un pušķi.

Uz šī fona iezīmējas Jēkabpilī atrasto horugvu unikalitāte –  
tie ir labi saglabājušies tekstila izstrādājumi, kas salīdzinājumā 
ar citiem Latvijas baznīcu karogiem ir netipiski grezni – veidoti 
reljefā zelta diegu izšuvumā. Tiem līdz ar tipiskajiem Kristus 
kristīšanās un Debesīs pacelšanās motīviem ir divi oriģināli 
sižeti – Marijas Magdalēnas un Andreja Pirmssauktā atveids. 
Tie uzdod savas izcelsmes mīklu, un pastāv iespēja, ka tas ir 
cara ģimenes vai augstākās aristokrātijas dāvinājums. Sākot 
izpēti, nācās secināt, ka Latvijā trūkst vēsturiskā tekstila vērtēša-
nas speciālistu un restauratoru, nav apzināts jomas kopskats un 
konteksts. Sakrālo tekstiliju jomā valsts aizsargāto pieminekļu 
sarakstā līdz šim iekļauti tikai 38 katoļu reliģiskie tērpi, kas ir 
priestera Andra Vasiļevska neatlaidības rezultāts.

Metālgriezuma 
horugvs Ludzā  

ar Svētās  
Trijādības  

ikonu.  
Gleznojums  

nodots  
restaurācijā.

Ludzas priesteris 
ar tipisku 19.gs 

beigu/20.gs.s;akumu 
tekstila horugvu. 

Karoga 
apakšdaļai 
tipisks 
eņģeļa 
gleznojums.

Erceņģelis 
Mihails – 
centrālā ikona, 
kas gleznota 
tieši uz 
audekla.

58 APSKATS. ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #4



Pēc individuāla 
pasūtījuma darināts 
metāla karogs Kārsavā.

Jēkabpils karogi šīs nepētītās jomas kontekstā parādās kā grezns 
virziena rādītājs no pagātnes uz nākotni. Tie glabā viduslaiku 
izšuvumu tradīcijas – tehnikas un ornamentu motīvus – , kas 
dažādās neo stilu formās plauka un zēla ne tikai Krievijas galmam 
pietuvinātajās sakrālo izšuvumu darbnīcās, bet arī aristokrātu un 
bagāto kupču tērpos. Šādi grezni izšuvumi rotāja sarafānus, mēteļus, 
galvassegas, radot dievišķas pārpilnības sajūtu arī uz cilvēka miesas. 
Taču tas bija ļoti dārgs prieks, tāpēc šādi rokdarbu paraugi tika 
ļoti cienīti un nodoti no paaudzes paaudzē. Zemniekmeita, lai cik 
čakla būdama, tādu sev uzmargot nevarēja – tam bija vajadzīgi gan 
dārgi materiāli, gan īpaši izšūšanas darba galdi, gan zināšanas. Šāda 
veida pasūtījumus varēja nodrošināt tikai elitāras darbnīcas – gan 
tērpiem, gan karogiem.

Tieši izšuvuma kvalitāte pārsteidz Jēkabpilī atrastajos karogos, 
kuriem ir vēl kāda īpatnība – dievnams, kuram tie piederējuši, 
celts kā uniātu baznīca, tātad apvienoja sevī gan Rietumu (katoļu), 
gan Austrumu (pareizticīgās) baznīcas tradīcijas. Uniātisms kā 
konfesija tika aizliegts ar cara Nikolaja I dekrētu 1839. gadā, visi šīs 
organizācijas īpašumi tika nodoti Pareizticīgo baznīcai – tāds bija 
arī Jēkabpils dievnama liktenis, kas kļuva par Vissvētās Dievmātes 
Patvēruma pareizticīgo baznīcu. Loģiski, ka šajā laikā tika mainīts arī 
viss interjers, veidojot jaunu ikonostasu, sānu altārus un citu sakrālo 
atribūtiku. Interesanti – lai cik rūpīgi un pat pedantiski turpmākajos 
varas maiņu brīžos netiktu aprakstīts baznīcas inventārs, karogi 

uzskaitījumā neparādās vispār. Līdz atrodas 2021. gadā citā Jēkabpils 
baznīcā, kur palikuši pēc kāda senāka krusta gājiena. Senākās fotogrā-
fijas gan apliecina – pirmās brīvvalsts laikā tie atradušies Dievmātes 
Patvēruma baznīcā, bet datējumu tas neprecizē. Speciālistus mulsina 
izšuvuma un ikonu darināšanas iespējami atšķirīgais datējums. 
Mākslinieciskās kvalitātes ziņā izšuvums tiek vērtēts kā augstvēr-
tīgāks. 

− Tāds pasūtījums varēja tapt tikai meistardarbnīcā ar atstrādātu 
sistēmu un darbu sadalījumu, vienam cilvēkam tas būtu teju mūža 
darbs, − apliecina vēsturisko izšuvumu eksperte Tatjana Kolosova, 
kas reto specialitāti apguvusi Frankfurtes mākslas akadēmijā. Arī 
Aleksandrs Kopirovskis, Tretjakova galerijas mākslas zinātnieks, at-
zīst, ka «glezniecība pēc līmeņa atpaliek no izšuvuma, kas ir meistar-
darbs. Iespējams, ka tie darināti dažādos laikos».

Šobrīd Jēkabpils karogi izvirzīti iekļaušanai valsts aizsargājamo 
pieminekļu sarakstā kā mākslas piemineklis. Tie būs statusa pionieri 
gan kā baznīcas karogi vispār, gan pareizticīgo baznīcas tekstiliju 
piemērs. Tomēr tas ir tikai ceļa sākums, jo pamatīgāka izpēte nepie-
ciešama gan Jēkabpils karogiem (izcelsmes mīklas atbilde jāmeklē ar-
hīvos), gan visai Latvijas horugvu saimei. Līdz šim priekšstats ir gūts 
par Daugavpils−Rēzeknes diacēzes aptuveni 60 senajām baznīcām un 
to krājumos esošajiem karogiem. Pilnam Latvijas kontekstam būtu 
jāapzina Rīgas diacēzes vēsturiskais mantojums – uz tā bāzes būtu 
izceļami izcilākie eksemplāri un veicama senāko karogu restaurācija.

Grezns karogs ar 
emaljas rotājumiem 

Rēzeknē. Ikona ar 
Pastarās tiesas sižetu 

horugvos ir retums, 
ievietota vēlāk. 

Detaļās izmantoti 
ķerubu un sērafu 
motīvi. 

ELVITA RUKA 
Publiciste un producente. Studējusi 
mākslas vēsturi Latvijas Mākslas 
akadēmijā, maģistra grādu ieguvusi 
muzeoloģijas un kultūras mantojuma 
programmā Latvijas Kultūras akadēmijā, 
bet papildus programmu reliģiju zinātnēs 
apguvusi privātā augstskolā Maskavā. 
Radošā dzīve ilgus gadus saistīta ar 
dokumentālo kino, kur strādājusi 
kā producente un scenāriju autore. 
Daudz ceļo un raksta, ir 10 grāmatu 
autore. Lielāko atpazīstamību guvusi ar 
projektu «15 jukušas avis» ar rakstiem 
un grāmatām par dzīvi bijušās PSRS 
republikās. Beidzamā grāmata «Paradīze 
ir tikai vieta uz Zemes» (2021) apvieno 
ceļojumu stāstus dažādu valstu kultūrās. 
Šobrīd pievērsusies sakrālā mantojuma 
popularizācijai, strādājot Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvaldē.
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L
ai pievērstu uzmanību šim sakrālā manto-
juma veidam un izceltu Jēkabpilī atrastos 
horugvus, 9. septembrī Vissvētās Dievmātes 
Patvēruma baznīcā notika vienas dienas pa-
sākums Ticības karogu vēstījums – baznīcas 

restaurācijas procesā esošajās telpās tika izstādīti 
šajā dievnamā atrastie un līdz šim nezināmie 
artefakti. Goda vieta bija ierādīta zeltā izšūtajiem 
horugviem. Pasākumu iniciēja Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde un atbalstīja Jēkabpils dome, 
apliecinot savu ieinteresētību sakrālā mantojuma 
saglabāšanā un popularizēšanā.
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FAGERSTRAND 

NEPIECIEŠAMA 

PĀRPLĀNOŠANA
Apkopoja 
AGRITA LŪSE
Vizualizācijas Somijas arhitektu birojs TIENO,
vadošais arhitekts Edgars Raciņš

Aerial view  
of Fagerstrand

Aerial view  
of Harbour
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F
agerstrand ir vietējais centrs Norvēģijas Nesoddenas pussalas 
rietumu pusē netālu no Oslo ar lielisku attīstības potenciālu.  
Kā jau ostas pilsētai, tai ir sena ražošanas un pārkraušanas in-
dustrijā balstīta vēsture, kā arī apkaime ievērojama ar plašiem 
neskartas dabas laukiem, kas ir viena no lielākajām mūslaiku 

piepilsētu vērtībām. Taču Fagerstrand, lai tā kļūtu par ilgtspējīgu 
pilsētu vai pat tā dēvēto nākotnes pilsētu, ir jārisina vairākas būtiskas 
problēmas. Pirms vairāk nekā gada tika izsludināts pilsētas pārplāno-
šanas vīziju konkurss, kurā piedalījās arī Somijas arhitektūras birojs 
TIENO latviešu arhitekta Edgara Raciņa vadībā.
Ierosinātā vīzija par nākotnes Fagerstrand veicinātu veselīgu dzīves-
veidu, patīkamu gaisotni, tajā pašā laikā saglabājot vēsturiski spēcīgo 
identitāti. Plānots nodrošināt skaidru pilsētvides ietvaru visa veida 
jauktas izmantošanas attīstībai – jaunām pašvaldības funkcijām un 
sociālajai mijiedarbībai, mazumtirdzniecībai un pakalpojumiem, 
dzīvošanai un sportam.

Trīs galvenās problēmas

TIENO izstrādātais Fagerstrand attīstības risinājums balstās uz 
3 punktiem – maksimāli saudzīgu izturēšanos pret esošo dabu un 
apstādījumu blīvuma palielināšanu, lai dabas klātbūtni padarītu par 
vienu no galvenajiem pilsētvides attīstības elementiem; sadrumstalo-
tās pilsētas struktūras transformāciju par vienotu urbānu organismu 
un satiksmes pārplānošanu, mierinot auto pārvietošanās ātrumu, 
mainot loģistiku un savietojot satiksmi ar gājēju plūsmas drošību.  
Šā brīža Fagerstrand autoceļiem ir samērā brutāls plānojums, ātrgai-
tas šoseja ar lieliem un nepārskatāmiem krustojumiem sadala pilsētu 
divās daļās, turklāt krasi nošķir centrālo daļu, kas atrodas augstienē, 
no piejūras rajona. Realitātē tās pašlaik ir divas atsevišķas apkaimes 
ar izteiktām reljefa atšķirībām, kurām ar laiku jātop par vienotu 
organismu.

Satiksmes loģistikas uzlabošanas vīzija

TIENO piedāvātajā pārplānošanas vīzijā redzama saudzīga, tomēr 
krasa satiksmes reorganizācija ar pilsētas centrā izveidotu autoceļu 
cilpu, kurai piekļautos apzaļumots bulvāra loks ar vietu dažādām 
kultūras norisēm un tirdziņiem. Lokveida ceļš, no kura vairākos 
virzienos atdalītos mazākas ielas, ieviešot jaunas satiksmes līnijas, 
nodrošinātu organizētu auto kustību un pilsētai piemērota ātruma 
satiksmi. Turklāt organiski tiktu apvienotas abas pagaidām suverēnās 
apkaimes, un tas piešķirtu Fagerstrand papildu identitāti – humāna un 
zaļumiem bagāta pilsēta.
Izstrādātajā vīzijā publisko pilsētas centru iezīmētu tirgus halle un 
līdzās esošais laukums.

Vēstures bāze mākslas procesu kultivēšanai

Vēsturiski Fagerstrand ir bijusi liels eļļas pārkraušanas centrs, tolaik 
pilsētas silueta neatņemama sastāvdaļa bija milzīgi eļļas silosi, no 
kuriem daži saglabājušies joprojām, citviet, kur silosi zuduši, paliku-
šas dziļas ūdens lāmas; tie bijuši izvietoti arī mežā.
Vecās tvertnes nav paredzēts utilizēt, bet gan atjaunot, saglabājot pie-
jūras ainavas vēsturi, un mainīt vai modernizēt funkciju. Šeit iespējams 
iekārtoties mākslas galerijām, mākslas darbu noliktavām, mākslinieku 
studijām, mākslinieku rezidencēm, pop-up restorāniem vai dažādām 
meistarklasēm. Papildus vīzijā ir iekļauta taka, kas savienotu visus si-
losus, piedāvājot savdabīgu pastaigu un arī fizisko aktivitāšu iespējas.

Piekrastes zonas potences

Pilsētas centram raksturīgāks urbānisms, blīvāka apbūve, bet piekras-
tes rajonam saskaņā ar TIENO vīziju piestāvētu uzsvari uz tūrisma 
attīstību un ekoloģiju. Jau tagad šeit ir aktīvs daivinga centrs, kā arī 
piestāj prāmis uz Oslo. Izstrādātā vīzija paredz vietu daudzfunkcionā-
lai apbūvei, akceptējot kultūras centru izveidi, biznesa startapa inku-
batorus, viesnīcas un birojus. Katrā ziņā abās pilsētas daļās jāattīsta 
papildus funkcijas, dažādojot pilsētnieku iespējas.
Savienojums ar pilsētas centru būtu daudzpusīgs, piemērots dažādām 
mobilitātēm – ar gājēju taciņām un veloceliņiem, ar automašīnām 
un sabiedrisko transportu. Priekšroka, protams, soft pārvietošanās 
veidiem – gājējiem un velobraucējiem.

Disconected  
areas

Green  
connections

Dangerous  
traffic junction

Current build  
environment

Added  
buildings

Redesigned  
traffic network
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Virzienā uz ziemeļrietumiem no pilsētas centra varētu tikt 
plānota jaunā jaukto villu teritorija Forest Villas & Recreational 
Hub. TIENO vīzijā šeit saskatīta iespēja radīt spēcīgu apkaimes 
dabas biotopu ietekmi, tajā pašā laikā nodrošinot ērtu savie-
nojumu ar pilsētas centru. Šāda teritorijas attīstība piemērota 
mājsaimniecību izveidei ar saviem privātajiem pagalmiem 
un dārziem, mazo lauksaimniecības uzņēmumu darbībai un 
tiem, kas izvēlas savus mazos uzņēmumus ikdienā vadīt no 
mājām.
Plašajām dabas zonām starp Fagerstrand centru un ostas zonu 
ir liela nozīme soft mobilitātes attīstīšanai un fizisko aktivitāšu 
attīstībai, iedzīvotāju iesaistīšanai dabas saudzēšanā un apgaba-
la bioloģiskās daudzveidības sargāšanai. Un tam līdzi kā papildu 
funkcija nāk ekotūrisma uzplaukums.
Nākotnē Fagerstrand varētu piedāvāt daudzveidīgāku mājokļu 
tipoloģiju – spēcīgu sociālo kopienu, kas būtu neliela mēroga 
pilsētas kvartāla teritorija, pilnībā integrēta dabā. Kopiena 
apvienotu dažādu sociālo grupu un vecuma cilvēkus.

www.tieno.fi, IG @tienoarkkitehdit
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EDGARS RACIŅŠ 
ir Latvijā dzimis arhitekts, kurš ar 
izcilību graduēja Rīgas Celtniecības 
koledžu, tad sekoja lēmums mesties 
izaicinājumā un universitātes grādu 
iegūt ziemeļvalstīs. Absolvējis Aalto 
Universitātes (agrāk Helsinku Tehniskā 
universitāte) maģistrantūru Helsinkos 
2016. gadā. Darba pieredzi Edgars sāka 
iegūt līdztekus studijām jau 16 gadu 
vecumā AKA birojā Rīgā, tad četri gadi 
VMS Arhitekti biroja komandā. Sākot 
studijas Helsinkos, pieredze profesionālajā 
jomā tika papildināta arhitektu birojā 
Pekka Salminen, kas plašāk pazīstams 
ar Helsinku lidostas projektu. Talantīgā 
un konkursos veiksmīgi startējošā biroja 

JKMM komandai Edgars pievienojās 2007. gadā. Apaļu desmit gadu laikā JKMM sastāvā 
Edgars ir piedalījies neskaitāmos projektos, konkursu un attīstības vīziju izstrādēs un 
citos projektos dažādos atbildības līmeņos. Atbildīgā arhitekta pozīcijā Edgars strādāja 
pie tādiem projektiem kā OP bankas galvenā biroja Helsinkos un Tammelas hībrida 
stadiona Tamperē konkursa priekšlikumi, dzīvojamā māja Bysa & Sandis Helsinkos 
un Latvijā pazīstamākiem objektiem – Rīgas Stradiņa universitātes slimnīcas jaunais 
korpuss un Skolas ielas 8 dzīvojamā apbūve Rīgā. Tieši JKMM birojā tika iegūta vērtīga 
pieredze dalībā arhitektūras konkursos, kuros Edgars veiksmīgi startēja jau studiju 
laikā, iegūstot 3. vietu atvērtajā arhitektūras konkursā veco ļaužu pansionātam Oulu. 
Dažāda līmeņa godalgas arhitektūras konkursos šobrīd kopā ir jau 15. TIENO Arhitekti 
biroju Edgars un Janne nodibināja 2017. gadā. Piecu gadu darbības laikā birojs ir 
veiksmīgi startējis vairākos arhitektūras konkursos, un darbs birojā galvenokārt 
koncentrējas uz lielu vai vidēji lielu objektu projektēšanu. Kā, piemēram, studentu 
kopmītnes Helsinkos, Kisapuisto stadiona skatītāju tribīnes Lahti, masīvā koka 
dzīvojamais komplekss Vantaa u.c. Kā vienu no svarīgākajiem personīgās izaugsmes 
avotiem Edgars min arī pieredzi, pasniedzot Aalto Universitātes Arhitektūras 
departamentā, ko viņš praktizē jau kopš 2015. gada.
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INĀRA 

OSTROVSKA – 

IZGLĪTĪBAS 

SARDZĒ

F
orumā Sieviete arhitektūrā, būvniecībā dizainā 2021,  
kas noslēdzās ar lielisku gala ceremoniju 2022. gada jūlijā 
Koka zālē Mežaparkā, Daugavpils būvniecības tehnikuma 
direktore Ināra Ostrovska nominācijā Sieviete – Būvniecības 
veicinātāja saņēma galveno godalgu. Ināra, kas ieguvusi 

maģistra grādu pedagoģijā, katru darba dienu ir atradusies labas 
un kvalitatīvas izglītības sardzē Daugavpilī. Darba mūžā iegūta 
plaša kompetence un nenovērtējama pieredze. Savas pedago-
ģiskās darbības laikā Ināra ir piedalījusies pašvaldības izglītības 
iestādes Daugavpils mākslas koledžas Saules skola dibināšanā 
un bijusi ilggadēja šīs skolas direktore (1992–2003). Kopš 
2010. gada 20. decembra Ināra ieņem profesionālās izglītības 
kompetences centra Daugavpils būvniecības tehnikums direkto-
res amatu. Ināra Ostrovska 43 gadus strādā pedagoģisko darbu, 
no tiem 25 gadus ir izglītības iestādes vadītāja. Panākumi un 
sasniegumi ir mērojami reģionālā un valstiskā līmenī. Ilggadējais 
pedagoģiskais darbs un darbs skolvadībā sniedz ieguldījumu 
profesionālās izglītības attīstīšanā Daugavpilī, Latgales reģionā 
un Latvijā. Kā direktore Ināra Daugavpils būvniecības tehnikumā 
īsā laikā reorganizēja mācību programmas, un, mainot mācību 
iestādes struktūru, skolas izglītojamo skaits no 600 palieli-
nājās līdz 1300. Mācību iestāde radikāli izmainījās, kopš jaunā 
2022./2023. mācību gada sākuma iestādei ir jauns nosaukums 
– Latgales Industriālais tehnikums, kam 2014. gadā tika piešķirts 
profesionālās izglītības kompetences centra statuss, pakāpenis-
ki (2015–2022) tiek realizēti nozīmīgi projekti: apgūti gandrīz 
15 miljoni ERAF fondu līdzekļu. Tāda ir Ināras rakstura īpašība 
un centieni panākt to, ka mācību iestāde ir izveidojusies par 
mūsdienīgu, modernu profesionālās izglītības mācību centru, 
kurā ir sakārtota vide, pilnībā nodrošinātas mācību darbnīcas un 
laboratorijas, labiekārtota dienesta viesnīca, proti – vide, kurā 
ir vēlme strādāt un mācīties. Būtībā Ināras Ostrovskas veiksmes 
stāsts ir viņas dzīves biogrāfijas lappuses, veiksme slēpjas pašā 
cilvēkā, viņa darbībā, devumā sabiedrībai, kad, pateicoties savam 
milzīgajam ieguldījumam, ir īstenotas idejas Latgales reģiona at-
tīstībai un Latvijai kopumā. Un, kā saka Ināra Ostrovska, veiksme 
ir strādāt ar jaunatni un kopā ar talantīgu, pieredzējušu cilvēku 
komandu veidot Latvijas nākotni.

Ināras devums Daugavpils būvniecības tehnikuma atjaunoša-
nas būvniecībā izpaudās ne tikai kā būvniecības pasūtītājai, bet 
arī kā ideju ieviesējai un dizaina radītājai. Katra krāsa, katrs di-
zaina objekts vai dizaina elements, kuru izvēlējās, lai uzbūvētā 
tehnikuma ēka kļūtu mājīga, ģimeniska un pievilcīga jaunie-
šiem, ir devis jaunu iedvesmu visiem strādājošajiem tehniku-
mā un arī apmeklētājiem, kuri nāk uz tehnikumu un vienmēr 
akcentē uzbūvētā tehnikuma pievilcīgumu un krāsu izvēli. 
Daugavpils būvniecības tehnikums ir sabiedriski nozīmīga ēka, 
jo tajā šobrīd mācās 1300 izglītojamie, strādā 214 darbinieki, un 
ar savām darbībām Ināra Ostrovska ir popularizējusi kvalitatīvu 
būvniecību, jo katrā savā uzrunā piemin, ka Daugavpils būvnie-
cības tehnikuma šodienu un rītdienu veido komanda. Ikkatrs 
audzēknis, skolotājs un darbinieks būvē pamatus mūsdienīgai 
būvniecībai Latvijā.

Ināra Ostrovska, sieviete, kura uzdrošinās un nebaidās no 
izaicinājumiem. Mainās līdzi laikam un seko jaunākajām tenden-
cēm būvniecībā, arhitektūrā un dizainā. Pateicoties viņas līdera 
īpašībām, ir uzbūvēta un atjaunota 1965. gadā dibināta izglītības 
iestāde, kura pārvērtusies līdz nepazīšanai.
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INĀRAS OSTROVSKAS  

DZĪVES PIEREDZES ATZIŅAS

• Profesionālā izglītība – tas ir amats, profesija. 
Jaunieši tehnikumā iegūst izglītību un arodu, kas no-
drošina pamatu viņu turpmākajai dzīvei, audzēkņiem 
ir lielas izaugsmes iespējas.

• Tehnikuma audzēkņus var raksturot kā centīgus 
un mērķtiecīgus. Mūsu tehnikuma moto – jaunieši uz 
tehnikumu nāk kā uz darbu. Topošajam speciālistam 
jābūt punktuālam, sakārtotam. Cenšamies iemācīt 
labi strādāt, un mīlestība valstij jāpierāda darbos.

• Jābūt drosmīgam vadītājam, lai izglītības jomā veik-
smīgi konkurētu, sagatavojot profesionālus jaunos 
speciālistus. Latgalei ir īpašs gars, mēs ar to atšķira-
mies, tā ir priekšrocība.

• Jaunieši – tā ir mūsu cerība nākotnē. Tieši viņi 
veicinās Latvijas ekonomisko izaugsmi, tādēļ svarīgi 
ir ieguldīt viņu attīstībā un izglītībā!

• Galvenais man dzīvē ir dzīvot harmonijā ar dabu, 
savu darbu, mājām, mīlēt, cienīt un atbalstīt cilvēkus. 
Palīdzēt dzīvniekiem, kuri ir manā dārzā, apkārtnē, 
un priecāties par katru dienu, kura man ir dota! Mana 
māja, dārzs, putni tajā ir mana paradīze. Darbs – 
iedvesmas un gandarījuma avots! Esmu pateicīga 
Dievam par to, ko saņemu. Grūtības dzīvē bija mani 
skolotāji.

• Darbs ir manu ideju, spēju īstenotājs. Esmu krīzes 
menedžeris. No nulles atjaunoju 2 mācību iestādes un 
3 filiāles. Saules skola – mana barikāde Latvijas atjau-
nošanas vēsturē, no nulles līdz spēcīgam kolektīvam 
un atpazīstamībai. Daugavpils būvniecības tehnikums 
un tagad jau Latgales Industriālais tehnikums – 
līdz modernai, atjaunotai iestādei ar pieprasītiem, 
kvalificētiem cilvēkiem, jaunatni – mūsu nākotnes 
celtniekiem!

• Man svarīgi, lai cilvēki darbā jūtas labā darba 
atmosfērā, skaistās telpās, ar pozitīvu noskaņu un lai 
ir mājīgi. Darbā jābūt sociāli aizsargātam, arī mūsu 
audzēkņus sagatavojam, apmācām darbam un dzīvei. 
Darbā mēs esam bites, kopā savācam medu.
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AGRITA LŪSE
Ilustrācijas Lidl arhīvs

ILGTSPĒJA 

TIRDZNIECĪBAS 

CENTROS

V
ai ir iespēja ekonomēt 
energoresursu patēriņu 
tirdzniecības centros, 
nemazinot ierasto 
komfortu? Jā, tas ir 

paveicams ar pārdomātiem 
risinājumiem, kas attiecināmi ne 
vien uz patēriņa konsolidāciju, 
bet arī uz plānojumu, lietotāju 
paradumu izprašanu, vides pie-
ejamību un vizuālo pievilcību.

Pārdomāts ved uz 
kvalitāti

Kaspars Novickis, Lidl 
Nekustamo īpašumu pārvaldī-
bas departamenta vadītājs:

− Pārdomāti tirdzniecības 
centru projektu risinājumi tiek 
noteikti kā vadlīnijas jau pro-
jektēšanas pašā sākuma posmā. 
Liela uzmanība tiek pievērsta 
būvmateriāliem, īpaši  

KASPARS NOVICKIS
Lidl Nekustamo īpašumu 
pārvaldības departamenta vadītājs, 
sertificēts būvinženieris civilajā 
būvniecībā un Lielbritānijas Civilo 
būvinženieru padomes biedrs, 
ar pieredzi dzelzceļu un lidostu 
infrastruktūras attīstības projektu 
vadībā, gandrīz 10 gadi pavadīti, 
strādājot būvniecības sektorā 
Lielbritānijā, un 4 gadi Latvijā.
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konstrukciju energoefektivitātei un spējai izolēt siltumu. 
Ēkas čaulas energoefektivitāte visos mūsu Latvijā būvē-
tajos veikalos ir augstāka, nekā to prasa normatīvie akti. 
Norobežojošās konstrukcijas ierasti tiek būvētas no gāzbe-
tona blokiem, sendvičpaneļiem un dzelzsbetona ar labām 
siltumtehniskajām īpašībām. Nākamais būvmateriālu izvē-
les kritērijs ir estētiskā ilgmūžība – spēja uzturēt vizuālo 
kvalitāti ilgtermiņā. Vēl viens būtisks kritērijs būvmate-
riāliem ir spēja tos racionāli izmantot, neradot atkritumus 
un atgriezumus, un tas palīdz precīzi aprēķināt apjomus un 
izmaksas. Pārdomāta un pētīta tiek katra plānotā būvma-
teriāla kopšana un uzturēšana ekspluatācijas laikā. Mēs 
izvēlamies pēc iespējas vieglāk kopjamus materiālus.

Pēc būvmateriālu izvēles nākamais solis ir pati būv-
niecība, kuras laikā skrupulozi tiek sekots līdzi kvalitātei. 
Kvalitātes kontroles nolūkos būvniecības laikā ar ārējo 
ekspertu atbalstu tiek veiktas 13 dažādas pārbaudes, kuras 
vērtē ēkas pamatus, nesošās konstrukcijas, jumtu, fasādi, 
ugunsdrošību, inženiertīklus, ventilācijas iekārtas, un citas 
funkcionālās pārbaudes. Līdz ar to būvniecības kvalitātes 
latiņa mums ir viena no augstākajām Latvijas tirgū.

Pie energoefektīva ēkas aprīkojuma pieder solārie paneļi, 
tehnoloģiskās iekārtas, apgaismojuma un siltuma sistēmas, 
kas tiek izvēlētas, izvērtējot kvalitāti, ilgmūžību un energo-

efektivitāti. Iekārtu un tehnoloģiju izvēle ir tikai pirmais solis 
ceļā uz efektīvu un rentablu apsaimniekošanas nodrošināša-
nu. Liela loma ir iekārtu kalibrēšanai un darbības optimi-
zācijai, izvēloties optimālākos un efektīvākos darbības 
režīmus. Tiešsaistes pieslēgums BMS jeb centralizētajai 
ēkas vadības sistēmai ļauj pārlūkot iekārtu patēriņu un 
darbību 24/7. Saskaņā ar aprēķiniem un kontroles datiem 
ir iespēja izvēlēties optimālu darba režīmu. Piemēram, kad 
tirdzniecības zāle nav atvērta pircējiem, apgaismojums 
automātiski samazinās. Lidl veikalos klimatiskie apstākļi 
ir sadalīti pa atsevišķām klimatiskajām zonām atkarībā no 
telpu pielietojuma un citiem faktoriem. Apgaismojuma sen-
sori veikala palīgtelpās un noliktavā seko cilvēka klātbūtnei, 
arī ūdens maisītājos ir iebūvēti sensori. Nākotnē pie mūsu 
veikaliem plānots uzstādīt elektroauto uzlādes stacijas. 
Aprēķinot solāro paneļu devumu veikalu elektroenerģi-
jas nodrošināšanai, tika plānots pašiem saražot aptuveni 
25% gadā veikalos patērētās elektroenerģijas. Iepirktās 
enerģijas daudzums samazināsies proporcionāli saražo-
tajam apjomam. Šobrīd notiek saražotās elektroenerģijas 
monitorēšana, un tiek plānots uzstādīt solāro paneļu stacijas 
ar 150 kWp kapacitāti gandrīz visiem veikaliem Latvijā, gadā 
saražojot aptuveni 145 000 kWh elektroenerģijas katrā vei-
kalā. Investīciju apjoms tiek ļoti rūpīgi izvērtēts, ņemot vērā 
saulaino dienu skaitu kontekstā ar elektrības cenām tirgū. 
Plānojot investīcijas, ir būtiski arī salīdzināt šī brīža situāciju 
energoresursu tirgū ar situāciju pirms covid un Krievijas 
iebrukuma Ukrainā.

Apkuri mūsu veikalos pamatā nodrošinām ar gaisa 
siltumsūkņiem vai ar gaisa siltumsūkņiem kombinācijā  
ar gāzi vai centrālapkuri. Lai apliecinātu Lidl Latvija ap-
ņemšanos efektīvai energoresursu pārvaldībai, esam nupat 
pieteikušies un izgājuši auditu ISO 50 001 energopārvaldī-
bas sistēmas sertifikātam. Lidl Latvija ēkām ir piešķirti EDGE 
energoefektivitātes sertifikāti, kas apliecina to, ka mūsu ēkas 
ir vismaz par 20% efektīvākas salīdzinājumā ar standarta 
ēkām – enerģijas un ūdens patēriņā, kā arī enerģijas patēriņā 
būvniecībā, būvmateriālu ražošanā un transportēšanā. 
Turklāt Lidl Latvija izmanto 100% zaļo jeb atjaunojamo 
elektroenerģiju, kuru mums nodrošina Latvenergo. Lai 
sasniegtu mūsu izvirzītos energoefektivitātes mērķus, 
tiek pētītas dažādas iespējas samazināt neatjaunojamo 
resursu izmantošanu, tajā skaitā tiek apmācīti darbinieki 
un optimizēti darba procesi, lai ikdienas gaitās padarītu 
energoresursu patēriņu efektīvāku.

Ilgtspēja uzbūvētajos un procesā esošajos 
tirdzniecības centros

Top Lidl Āgenskalnā

No ilgtspējas parametriem šajā projektā kā pirmais kritē-
rijs jāpiemin, ka izvēlētais arhitektūras stils integrējas apkai-
mes apbūvē. Ēkas teritorijā tiks iestādīts gandrīz 2000 koku, 
krūmu, kā arī izbūvēts un aprīkots sporta un aktīvās atpūtas 
laukums. Saglabātas esošās ēkas divu stāvu fasādes, kas 

ir integrētas projektā. 
Tiks atjaunoti iepriekš 
zemesgabalā esošās rūp-
nīcas divu korpusu ēku 
galu apjomi. Stāvvieta 
un veikals ir piemēroti 
visām vides pieejamības 
prasībām – bez līmeņu 
starpībām. Plānojot zaļu 
un ilgtspējīgu resursu 
patēriņu, veidojot jumtu, 
ir aprēķinātas atbilsto-
šas slodzes, lai varētu 
izvietot saules paneļus. 
Apkure tiek nodrošināta 
ar gaiss−gaiss siltumsūk-
ņiem.

MIKUS ĶĪSIS
Nekustamo īpašumu  
departamenta vadītājs, Rīga,  
Lidl veikala ēka Kalnciema ielā
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Lidl Daugavpilī

Tā kā ir izmantoti kvalitatīvi 
materiāli, to sākotnējais izskats, 
krāsa un noturība kalpošanas 
laikā saglabāsies vizuāli pievilcī-
ga un nemainīga. Ēkas ārsienām 
izvēlēti energoefektīvi materiāli. 
Sienas veidotas no 375 mm bie-
ziem gāzbetona blokiem. Četru 
metru augstumā, līdz jumtam 
ir uzstādīti augstas kvalitātes 
sendvičtipa paneļi 120 mm 
biezumā. Jumta izolāciju veido 
akmensvate 200 mm biezumā. 
Pa grīdas perimetru zem tās 

izvietota ekstrudēta putupolistirola izolācija 1200 mm platumā. Ēkas 
ārsienas balstās uz 3 slāņu betona cokola sijas. Ēkā uzstādīti tikai 
energoefektīvi LED gaismekļi. Darba telpās un noliktavā visi gais-
mekļi aprīkoti ar kustības sensoriem, lai tie darbotos tikai tad, kad 
darba zonā atrodas kāds cilvēks. Ārtelpā arī uzstādīti energoefektīvi 
LED tipa gaismekļi. Ēka plānota maksimāli energoneatkarīga, apkurei 
izvēloties gaisa siltumsūkņa tehnoloģiju. Lai palielinātu energoneat-
karību, nākotnē uz jumta paredzēts uzstādīt saules paneļus.

ALDIS RIEKSTIŅŠ
Nekustamo īpašumu  
departamenta vadītājs,  
Lidl veikala ēka Daugavpilī
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L
ai gan zemgrīdas apkure jeb siltā grīda kļūst aizvien populārā-
ka Latvijā, radiatori joprojām ir apkures un tās augsto izmaksu 
simbols, kas dažkārt emocionāli liek mesties dažādu alterna-
tīvu apkures veidu meklējumos, aizmirstot par elementāru 
fiziku vai veselo saprātu. 

Ja tehnoloģiskā progresa jaunieguvumus un izmaksu efektivitāti 
citās jomās mēs esam apguvuši salīdzinoši ātri – autostāvvietas 
apmaksa vai taksometra pakalpojuma saņemšana ar mobilās apli-
kācijas palīdzību, maksājot tikai par patērēto, tad mājokļa komforta 
nodrošināšanā mēs nereti nespējam kritiski izvērtēt divus galvenos 
komforta nodrošināšanas kritērijus – komforta temperatūras uzturē-
šana un izmaksu efektivitāte. 

Sāksim ar komfortu, jo komforts ir apkures sistēmas ierīkošanas 
galvenais mērķis.

Virsmas apkure tiek uzskatīta par visdabiskāko un cilvēkiem 
patīkamāko. Tieši tādēļ nav grūti iztēloties kādu, kas labprāt pieplok 
pie saules sasildītas grīdas, nevis knapi pieliek roku pie sakarsuša 
radiatora.

Pretstatā radiatoriem, kuriem jāuztur nemitīgi augsta darba 
temperatūra, lai tie spētu uzsildīt gaisu telpā līdz komforta līmenim, 
zemgrīdas apkure nodrošina vienmērīgu temperatūru visās telpās. 
Pateicoties moderniem termostatiem, temperatūru katrā no telpām 
iespējams regulēt līdzīgi kā klimata kontroli automašīnās, iestatot 
mājas iemītniekam vēlamo komforta temperatūru ar 0,5 °C precizitā-
ti. Grīdas virsmas temperatūra apkures sezonā lielākoties nepār-
sniedz +26 °C temperatūru, kas, atšķirībā no radiatoru apkures, 
nespēj veicināt gaisa kustību telpā un neveicina pastiprinātu putekļu 
cirkulāciju pat virs pašas grīdas virsmas. 

Nepieciešamo komforta temperatūru iespējams regulēt ar mobi-
lās lietotnes palīdzību, aplikācijas lietotājam tikai jāievada sava kom-
forta temperatūra, un sistēma pati uzturēs šo temperatūru neatka-

rīgi no tā, vai ārā ir ziema vai vasara. Turklāt to iespējams regulēt arī 
attālināti – pazemināt temperatūru telpā, kad tur neviens neuzturas, 
vai palielināt temperatūru, ja mājās palikušajai vecmāmiņai sākt kļūt 
vēsi. Ērti, vai ne?

Runājot par izmaksām – ikviens vēlas maksāt tikai par to, kas ir 
reāli patērēts. 

Kā darbojas radiatoru apkure, visiem ir jau puslīdz zināms. 
Radiatori uzsilst, sasildot gaisu telpā, un to regulēšanu parasti neveic 
nemaz vai veic manuāli, izmantojot termostatu. Nereti ir tā, ka, uz-
stādot uz 4, ir pārāk karsti, bet, nogriežot uz 3, ir pārāk vēsi. Un tā arī 
dzīvojam, pielāgojoties radiatora iespējām un pukojoties par lielajām 
apkures izmaksām un nespēju tās reāli ietekmēt.

Viens no augsto apkures izmaksu veicinošiem faktoriem ir tas,  
ka radiatoru apkures sistēmās tiek izmantots siltumnesējs ar augstā-
kām temperatūrām nekā zemās temperatūras apkures sistēmās. 

Grīdas apsildes sistēma ir zemās temperatūras sistēma, kur 
siltumnesēja maksimālā temperatūra ziemas aukstākajos mēnešos 
nepārsniedz +40 līdz +45 grādus pēc Celsija, savukārt grīdas virsmas 
maksimālā temperatūra dzīvojamās telpās nepārsniedz +26 °C. 

Pretstatā radiatoru apkurei, zemgrīdas apkures darbību var ērti 
regulēt ikviens mājas iemītnieks. Piemēram, samazinot telpas tem-
peratūru tikai par vienu grādu, apkures izmaksas samazinās vidēji 
par 6%. Turklāt, samazinot temperatūru nakts stundās vai tad, kad 
dodaties prom no mājām, ir iespēja šo ietaupījumu palielināt līdz pat 
20%. Jaunākie pētījumi rāda, ka, izmantojot tradicionālo, radia-
toru apkuri, enerģijas patēriņš vidēji ir par 10% augstāks, turklāt 
vidēji par 10% pieaug arī oglekļa dioksīdu (CO2) emisija. Tādējādi 
zemgrīdas apkure ir ne tikai izmaksu ziņā izdevīgāka, bet arī dabai 
draudzīgāka par tradicionālo, radiatoru apkures sistēmu.

Tehniskās iespējas, lai mājoklī ierīkotu zemgrīdas apkuri, 
 ir ļoti plašas, pieejamas praktiski jebkurā mājoklī.

OPTIMIZĒJIET 

IZMAKSAS PAR 

APKURI, PALIELINOT 

KOMFORTU 
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Ja būvniecība tikko uzsākta, lēmums jāpieņem pirms klona izga-
tavošanas. Jāņem vērā, ka zemgrīdas apkures ierīkošana paaugsti-
nās grīdas līmeni par dažiem centimetriem. Tomēr tas nenozīmē, ka 
šo risinājumu nevar izmantot uz esošā grīdas seguma vai renovējot 
ēku.

Viens no populārākajiem grīdas apsildes ieklāšanas veidiem ir 
caurules izvietojums betona slānī. Šis ieklāšanas veids piemērots 
tieši būvniecības sākuma stadijā, kad ēkas pirmajā stāvā grīdas 
konstrukcijā tiek ieklāts siltinājums ar hidroizolācijas plēvi. Pie 
izveidotas virsmas tiek stiprināta grīdas apsildāmā caurule, bet 
pēc tam virsū tiek klāts betons. Pirms betonēšanas procesa visām 
cauruļu cilpām jābūt hidrauliski pārbaudītām un jāatrodas zem 
spiediena. Minimālais betona ieklāšanas slānis ir 40 mm virs grīdas 
caurules virsmas, kas nodrošinās vienmērīgu grīdas virsmas tem-
peratūru.

Pateicoties minimālajam augstumam apmēram 1 cm, ko veido 
paklājs un caurule, tās var uzstādīt arī uz esošās virsmas – klona, 
flīzēm vai koka grīdas. 

Gadījumiem, kad nepieciešams ierīkot silto grīdu otrā stāva van-
nas istabā vai renovējamās būvēs, kur parasto zemgrīdas apkuri nav 
iespējas ierīkot svara un apjoma dēļ, paredzētas t.s. sausās būves 
sistēmas, kuras parasti izmanto uz koka siju griestiem un kuras rak-
sturo viegla un plāna (50 mm) konstrukcija un ātrs montāžas laiks. 
Šo risinājumu parasti izvēlas veco ēku modernizēšanai, paredzot to, 
ka iebūvēšana notiek grīdas konstrukcijā zem slodzes sadalījuma 
slāņa, kas veidots no sausajām klona plātnēm vai apsildāmā klona. 
Pateicoties šo sistēmu kompaktumam un vieglajam svaram, tās var 
izmantot ēkās ar ierobežotu pieļaujamo grunts slodzi bez nepie-
ciešamības noņemt vecās grīdas. Risinājums sastāv no polistirola 
izolācijas plāksnes, siltumvadošas lameles, apkures caurulēm un 
PE-LD plēves. Turklāt to var lietot uzreiz pēc uzstādīšanas. 

Tā kā mēs dzīvojam informācijas laikmetā, kur ikvienam ir 
iespēja izteikties un veidot savu mediju saturu, tīmeklī nereti 
parādās dažādi mīti un izdomājumi par jebkuru sabiedrībā aktuālu 
tēmu, arī par silto grīdu apkuri. Saimnieciski domājošiem Latvijas 
iedzīvotājiem varētu pietikt ar to, ka siltās grīdas ir kļuvušas par 
pamata apkures veidu Skandināvijas valstīs, kur cilvēki nav raduši 
pārmaksāt un rūpes par savu veselību un vidi ir pašsaprotamas 
vērtības. Protams, šo sistēmu ierīkošana ir salīdzinoši dārga, taču 
tā noteikti atmaksāsies gan izmaksu, gan komforta, gan īpašuma 
vērtības celšanās veidā.

Savukārt tiem, kas joprojām domā, ka siltā grīda varētu atstāt 
nelabvēlīgu ietekmi uz viņu veselību, ir vērts aizdomāties par to,  
ka apsildāmās grīdas ir zemas temperatūras apkures sistēma, 
kas ir īpaši piemērotas alerģijas slimniekiem. Vienmērīga siltuma 
sadale apsildāmās grīdas gadījumā neizraisa pārmērīgu gaisa 
cirkulāciju, kas rodas radiatoru gadījumā. Pateicoties tam, pa 
telpu neizplatās putekļi un putekļu ērces, kas ir galvenās alerģisko 
saslimšanu izraisītājas.

Zviedru kultūrā ir vārds lagom, ar kuru apzīmē mērenības un 
labsajūtas sajūtu, kas rodas tad, kad cilvēkam pietiek ar to, kas 
viņam ir. Šo sajūtu pilnā mērā var attiecināt uz ikvienu, kas savā 
mājoklī ierīko siltās grīdas ar Uponor Smatrix Pulse sistēmu, 
nodrošinot ideālu klimata kontroles līmeni sev un ikvienam mājas 
iemītniekam un labi zinot, ka noteikti par to nepārmaksā. 



BIM LOMA 

PROJEKTĒŠANĀ  

UN BŪVNIECĪBĀ

BIM 
procesu un ar tiem saistīto tehnoloģiju loma 
projektēšanas un būvniecības stadijā ir ļoti 
nozīmīga, sākot ar to, ka tas ļauj precīzāk un 
saprotamāk koordinēt projektēšanas gaitu, 
gala rezultātā iegūstot sakārtotu, kvalitatīvu 

projekta dokumentāciju un datubāzi, kas atvieglos tāmēšanas un 
būvniecības gaitu, kā arī apsaimniekošanu.

Jebkuram projektēšanas, nekustamo īpašumu attīstības, apsaim-
niekošanas vai būvniecības uzņēmumam mūsdienās būtu nepie-
ciešams sākt domāt par ieguldījumiem BIM tehnoloģiju un procesu 
ieviešanā, lai uzņēmumam būtu iespēja attīstīties ilgtermiņā. Bet ar 
ieguldījumu veikšanu BIM tehnoloģijās jārīkojas pārdomāti, veicot 
iekšējo uzņēmuma darbības analīzi, resursu inventarizāciju un ilgter-
miņa plānu sastādīšanu.

Nereti uzņēmumi BIM tehnoloģiju attīstībā iegulda pārāk frag-
mentāri, to nesasaistot ar sasniedzamajiem darbības mērķiem, vai 
arī pārāk lielā apjomā īsā laikā, kas noved pie tā, ka BIM tehnoloģi-
jas konkrētajā gadījumā nenes nekādus ieguvumus, bet gan tikai 
resursu zaudējumus.

Tāpēc pirms ieguldījumu veikšanas BIM nozarē uzņēmuma 
iekšienē sākotnēji būtu jākonsultējas ar līdzīgu jomu pārstāvošiem 
uzņēmumiem, kam ir bijusi vai ir veiksmīga pieredze šajā jomā, vai 
arī jāpiesaista BIM nozares konsultants, lai tas izstrādā BIM ievieša-
nas plānu.

RODRIGO STRAUTIŅŠ, 
YIT LATVIJA BIM projektu vadītājs,  
apkopoja Agrita Lūse
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Tomēr skaidrs, ka nozarē BIM sniega bumbas efekts jau ir panākts 
un progresa pārmaiņas sekos – vispārējais kompetences līmenis pa-
augstināsies, BIM konsultantu, profesionāļu skaits palielināsies un šī 
konkurence palielinās kopējo BIM tehnoloģiju kvalitāti, kas vairāk 
būs vērsta uz pašiem procesiem, kuri vadīs tehnoloģijas.

YIT – labas prakses piemērs  
BIM ieviešanā

Uzņēmumā YIT LATVIJA (turpmāk YIT) ir izstrādātas BIM pra-
sības, kas veiksmīgi sabalansējas ar projektu vadības vajadzībām, 
tādām kā projekta rentabilitātes automatizētie aprēķini. Protams,  
šīs prasības standartā veic projekta kvalitātes paaugstināšanos. Lai 
gan BIM tehnoloģiju ieviešana projektēšanas posmā šobrīd sadārdzi-
na procesu, tiklīdz kompetence pieaugs, palielināsies arī produktivi-
tāte. YIT patlaban intensīvi attīsta visu darbinieku kompetenci tieši 
praktiskajā BIM tehnoloģiju apgūšanā un izmantošanā.

Projektēšanas rentabilitātes formula

Pirms BIM tehnoloģiju ieviešanas YIT gada griezumā tika veikts 
izvērtējums, pārskatot uzņēmuma kapacitāti, spējas un vajadzības, 
lai precīzi definētu finanšu investīcijas un aprēķinātu iespējamo 
atdevi noteiktā laika posmā. Līdztekus ir jāsaprot, vai BIM attīstīt 

kā ārpakalpojumu vai kā uzņēmuma iekšējo procesu, izveido-
jot amatu attiecīgās jomas speciālistam. YIT ir izvēlējies otro 
variantu, un jau pāris gadu BIM procesu vadība uzņēmumā ir 
uzticēta Rodrigo Strautiņam.

Aizsākumā BIM tika ieviests projektēšanas vajadzībām, 
lai būtu iespējams kontrolēt projektu kvalitāti un veikt auto-
matizēto BIM rentabilitātes novērtējumu. Ar BIM tehnolo-
ģijām iespējams atvieglot projektēšanas procesu, tas izslēdz 
domstarpības, un ir iespēja definēt nepieciešamās izmaiņas. 
Jā, projektēšanas izmaksas sadārdzinās, bet īslaicīgi, kamēr 
projektētāji velta laiku mācību procesam un iemācās zinā-
šanas izmantot praksē. Projektētāji uztrenē kompetenci 3D 
modeļu radīšanā, saīsinās nepieciešamais izstrādes laiks,  
un ātrāk pieaug kolektīvā Latvijas mēroga kompetence, līdz  
ar to izstrādes izmaksas ar katru gadu samazinās.

Projekta kvalitāte  
ir būvniecības kvalitāte

Reālā BIM projektēšanas rentabilitāte ir attiecināma uz 
būvniecības procesa izmaksu samazināšanos. BIM projekta 
ietvertā informācija – datubāzes 3D modeļi – ir praktiska 
datubāze, no kuras var iegūt informāciju par nepieciešamajiem 
būvmateriālu apjomiem un uz kuras balstoties veido būvdar-
bu grafiku un darbu organizēšanu, digitālajā vidē produktīvi 
sadarbojoties projektētājiem un būvniekiem. Veiktie rentabili-
tātes testi procesu novērtējumā liecina par ieguvumiem.

Pirms BIM tehnoloģiju pakāpeniskas ieviešanas YIT uzņē-
mumā cītīgi tika analizēti procesi vienotās datu vides ievie-
šanai. Tā ir vietne, kur, piesaistīti BIM modelim, tiek saglabāti 
visi projektēšanas dati, kur tie tiek atjaunoti pēc izmaiņām 
un ir piesaistīti būvniecības grafikam, tiek uzglabāta tehniskā 
dokumentācija, veikts 3D modelim piesaistīto defektu reģistrs 
būvniecības posmā. Kā būvniecības un attīstības uzņēmumam 
YIT ir svarīgi saskaņā ar BIM tehnoloģijām izstrādāt un orga-
nizēt būvniecības procesu, uzmanība tiek pievērsta defektu 
reģistriem, un, pamatojoties uz šo informāciju un reālajām 
defektu koordinātēm, notiek komunikācija ar apakšuzņēmē-
jiem. Defektu apraksts ir papildināts ar fotouzņēmumiem, 
komentāriem un norādēm par defektu novēršanas termiņiem. 
Taču pirms defektu reģistra ieviešanas BIM vidē daudz laika 
un kompetences resursu tika veltīts testēšanai, lai izprastu, 
kā digitālā vide strādā reālajā būvniecības procesā. Analizējot 
defektu novēršanas procesus, tie tika mainīti, lai būtu pēc 
iespējas ērtāki lietotājam.
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Procesu vienotas vadības lietotne

Ieviešot uzņēmumā amatu BIM speciālists – procesu vadītājs, 
YIT nav strauji vai nepārdomāti ieviesis izmaiņas, ikdienas pa-
kļaušana BIM tehnoloģijām ir noritējusi pamazām un plānveidā, 
lai optimizētu laiku dažādu procesu pārraudzībai. Piemēram, 
YIT paškoordinē un kontrolē darba drošību, reģistrē un novērš 
pārkāpumus, tas aizņem salīdzinoši daudz resursu, jo ir īpaša 
programmatūra, ko izmanto darba drošības speciālists. BIM 
ieviešana paredz visus procesus organizēt vienotā datu vidē, 
lai darbiniekiem katram darbu organizēšanas procesam nav 
jāatver cita lietotne. Protams, katram lietotājam – uzņēmuma 
speciālistam vai partnerim – ir noteikta konkrēta pieeja datiem 
atkarībā no amata un specifikācijas.

Projektēšanas BIM prasību izstrāde

Tas ir viens no sarežģītākajiem posmiem, kas prasa 
noteikti veikt rentabilitātes testus. Tā ir matemātika, 
visu iespējams saskaitīt un aprēķināt, ir iespēja izstrādāt 
formulas, ņemot vērā datu kopumu. Tas ir mājas darbs, 
kas ved uz automatizāciju. Pirms tam jāapkopo prasību 
kopums, lai projektētājiem būtu zināms, kura informācija 
ievietojama BIM modelī. Modeļa elementos jābūt infor-
mācijai, kas pieļauj veikt aprēķinus un atlasīt informāciju. 
BIM izpildes plāns ir BIM dokuments, pietiekami precīzs 
un elastīgs, lai tas var attīstīties arī projekta realizācijas 
gaitā, bet nemainītu vienu lietu – līguma izpildes termiņus 
un kvalitāti.

Uzņēmuma 
procesu 
izvērtējums un 
to iespējamā 
sasaiste ar BIM 
tehnoloģijām

Projektēšanas 
BIM prasību 
izstrāde

Projektēšanas 
BIM prasību 
pielāgošana 
būvniecības 
procesiem

Uzņēmuma ceļa 
kartes izstrāde 
būvniecības 
procesu 
sasaistei ar BIM 
tehnoloģijām

BIM tehnoloģiju 
izmantošanas 
darbplūsmas 
izstrāde 
būvniecības 
procesos

BIM tehnoloģiju 
darbplūsmu 
testēšana 
pilotprojektos

BIM loma 
projektēšanā  
un būvniecībā.
SIA «YIT LATVIJA» izpratne un BIM 
procesu attīstība, ieviešana uzņēmumā. 
Piesaistīts iekšējais BIM speciālists
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RODRIGO 

STRAUTIŅŠ
YIT LATVIJA  
BIM procesu vadītājs. 
BIM tehnoloģijas, 
nemitīgi paaugstinot 
kompetences līmeni,  
tiek apgūtas kopš  
2016. gada. Liela 
pieredze BIM 
projektēšanā un 
dažādu projektu sadaļu 
izstrādē. Izglītība – 
Rīgas Celtniecības 
fakultātes Arhitektūras 
nodaļa, LU Biznesa 
vadības fakultāte.

Paralēli notiek visu ieviesto  
prasību un rīku uzraudzība,  
lai nepieciešamības gadījumā  
būtu iespējams veikt izmaiņas  
un uzlabojumus.

BIM tehnoloģiju 
izmantošanas 
darbplūsmas 
izstrāde 
būvniecības 
procesos

Būvniecības 
procesos 
iesaistītās 
komandas 
apmācības

AtkārtotiIzmaiņasIzmaiņas

Turpmākie soļi 
vadoties pēc 
nepieciešamības 
veikt izmaiņas 
procesos, kas 
sekmēs darbu 
efektivitāti

Turpmākie soļi, 
ieviešot BIM 
tehnoloģijas, 
vadoties pēc 
uzņēmuma ceļa 
kartes

Būvniecības 
procesos 
iesaistītās 
komandas 
apmācības

Projektēšanas 
BIM prasību 
pielāgošana 
būvniecības 
procesiem

Darbinieku apmācība

Svarīgs ir BIM tehnoloģiju ieviešanas posms, kas prasa orga-
nizēt intensīvu mācību procesu un darbinieku motivāciju jauno 
tehnoloģiju izmantošanas procesā. Ja darbinieki netiek motivēti, 
viņi vienmēr atgriezīsies pie ierastās darba shēmas, kas ir pazīs-
tama, viegla, bet diemžēl mūsdienās jau neproduktīva.  
BIM procesu vadītājam uzņēmumā ir nozīmīga loma tehnoloģiju 
ieviešanā praksē, kuras realizācijai nepieciešama izcila komuni-
kācija un spēja parādīt reālos, praktiskos ieguvumus.

YIT BIM tehnoloģijas ievieš pamazām un pārdomāti, katrā 
solī pētot reālos ieguvumus, atšķirībā no uzņēmumiem, kas to 
dara steidzīgi ķeksīša pēc, jo tā ir modes tendence.

77 APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #4



B
iedrības Building design and construction council (BDCC) organi-
zētā konference norisinājās 2022. gada 5. septembrī, piedaloties 
dažādiem būvniecības un arhitektūras nozares speciālistiem un 
daloties ar zināšanām. Konferencē uzstājās Latvijas lektori un ar-
hitekts no Igaunijā bāzētā arhitektu biroja KTA ar stāstu par divu 

Tallinas industriālo kvartālu ilgtspējīgu attīstību.
Konferences programma: Biedrības BDCC pārstāvju – Gunitas Jansones 
un Agritas Lūses uzruna, BVKB vadītājas Svetlanas Mjakuškinas uzruna, 
Gunita Jansone, Agrita Lūse, biedrība BDCC, Starptautiskā konkursa 
Ilgtspēja arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021 pieteikumu pārskats
Kaarel Künnap, Kadarik, Tüür Architects, partner, Architect/Urban 
planer, Luteri un Manufaktūras kvartāls Tallinā – industriālo kvartālu 
atdzimšana par biznesa un sociālajiem centriem. Evija Nagle, Valmieras 
novada Attīstības pārvaldes vadītāja, Vēsturiskā mantojuma ilgtspējīga 
atjaunošana Valmierā un jaunās funkcijas. Māris Šeflers, 3M pārstāvis 
Baltijā, Ilgtspējīgi arhitektūras, dizaina un interjera apdares materiāli 
no 3M, Igors Golubevs, Schneider Electric vadītājs, Elektrība 4.0. Roberts 
Meiers, Dzīvojamā segmenta attīstības nodaļas vadītājs Pillar Capital AS, 
Topošā biroja ēka Tāla ielā. Ilze Lukstiņa, EDzL Rail Baltica reģionālo 
staciju projekta koordinatore, Rail Baltica reģionālo mobilitātes punktu 
ilgtspēja no Salacgrīvas līdz Bauskai. Sergejs Frolovs, Būvuzraugi LV, 
Būvniecības dzīves ritenis.
www.buvniekupadome.lv
Atbalstītāji Schneider Electric, VASTINT, 3M, VNĪ

KONFERENCE  

ILGTSPĒJĪGAS  

BŪVNIECĪBAS  

UN ARHITEKTŪRAS 

IZAICINĀJUMI  

MODERNAJĀ LAIKMETĀ
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KONKURSI 

KONKURSAM  

VAI SABIEDRĪBAI?

T
rīs savstarpēji saistītās nozares – arhitektūra, būvniecība, dizains – Latvijā ir bagātas 
ar nišas konkursiem: vērtējot pienesumu jomā vai citviet, tiek izvēlēts neliels skaits 
projektu, kuri tiek pašpasludināti par wauuu efektu. Vēl jāpiebilst, ka instances gadiem 
ar pilnu krūti nezin kāpēc sev iedvesušas, ka arhitektūra, būvniecība, dizains ir pilnīgi 
nošķirtas jomas, tas ir, pastāvošas katra par sevi. Jā, un tad iedomājamies arhitektūras 

projektu, kas ir pats par sevi. Bez būvniecības. Vispār jau skaisti izskatās un publika ar baudu 
pēta daiļās vizualizācijas. Vizualizāciju lietderība ir divēja – tās piedalās projektu konkursos 
un, iespējams, kāda no tām gūst virzību tālāk vai arī tā ir kā labu ideju krātuve. Bet diemžēl 
šajā fāzē nekā taustāma un paliekoša nav. Iedvesma. Ja nenotiek būvniecība, arhitektūras pro-
jektu vizualizācijas ieslīgst mijkrēslī uz ilgāku vai mazāku laiku, vai arī pavisam. Vai arī pēkšņi 
uzpeld pēc desmitiem gadu, kā tas notika ar Dziesmu svētku estrādes pārbūves projektu. Jo 
ieradusies kundze būvniecība. Un tas ir veiksmes stāsts, ja arhitektūra satiekas ar būvniecību, 
jo pozitīvo vektoru iegūst abas jomas, tiek radīts taustāms objekts – labāks vai sliktāks, bet 
tomēr taustāms. Tāpēc ir pilnīgi nesaprotami, kamdēļ šīs jomas ministriju instanču līmenī 
tiek nodalītas, bet lietas netiek skatītas kopumā. Jo, piemēram, būvniecība pati par sevi ar 
minimālu arhitekta klātbūtni – ir tādi objekti – zeme atveries! Var jau izmantot vislabākos 
materiālus, kvalitatīvi montēt, bet labu proporciju un estētikas neesamība ir redzama pat 
amatieriem. Latvijā tie ir kažociņu uzvilkšanas projekti, tas ir, konkurss Energoefektīvākā 
ēka, kurā lielākoties ir risinājumu primitīvisms, un ar to vēl bezprātīgi lepojas. Visa Latvija 
kļuvusi vēl neglītāka ar siltinājuma kažociņos ietērptām mājām, raudāt gribas ikreiz, kad kaut 
ko tādu ieraugi. Taisnības labad jāsaka, ka ir arī lieliski energoefektivitātes paaugstināšanas 
veidi padomju laika mantojuma apgreidam, piemēram, arhitektes Ināras Caunītes izstrādā-
tais arhitektūras projekts kopmītņu pārbūvei Valkā. Ejiet un pētiet, visi ar energoefektivitāti 
aizrāvušies speciālisti, – tajā projektā ir smeļama gudrība! Tātad secinājums – būvniecība 
bez arhitektūras ir kā labs auto bez stūres rata. Vēl viens pierādījums, ka nozares ir saistītas. 
Dizains? Kāda daļa dizainam gar būvniecību un arhitektūru? Jā, dekoratīvo spilventiņu izmē-
tātājām nekāds, arī IT nozares dizains nesader ne ar būvniecību, ne arhitektūru. Profesionālie 
dizaineri ir kā multifunkcionāli meistari – i idejas arhitektūrai radīs, i komunikācijas izplānos, 
i piestellēs santehniku, i par materiāliem zina pilnīgi visu un vēl vairāk. Tātad, ja tiek meklēta 
kvalitatīva vide, nu nekādi pēc arhitekta un būvnieka bez dizainera neiztikt. Taču kas notiek 
ar šīs jomas, kuru veido 3 nozares, konkursiem? Viens paredzēts maksimāli mazam pietei-
kumu skaitam, tos liek iesniegt nominācijās, apbalvošanā nominācijas pazūd. Īstu vērtēšanas 
kritēriju arī nav. Reiz pirms gadiem, intervējot kādu zināmu augstprātīgu Latvijas arhitekti, 
centos kā no žūrijas dalībnieces izzināt kritērijus vērtēšanai – nu neizdevās nekādi, bija vien 
mākoņrunas apkārt vien. Izklausījās, ka tiek vērtēta dzeja. Toties tiek investēti milzu valsts 
līdzekļi gala ceremonijas uzpūšanai, tas ir, gala ceremonija ir saturīgāka par konkursa saturu. 
Nu tāda aktuālo Latvijas arhitektūras procesu sabotāža. Ko tas dod sabiedrībai? Neko. Tik 
vien kā apziņu, ka milzīgi valsts līdzekļi tiek tērēti 2 stundu ilgam pasākumam un dažiem sa-
telītpasākumiem – taisnības labad jāpiebilst, ka daudzas lekcijas patiešām ir ar izcilu saturu. 
Diezgan bieži apliecinājies, ka valsts līdzekļu saņemšana atbildību par kvalitāti vai saturīgu 
saturu spēcīgi mazina. Cits konkurss lēni, nekvalitatīvi, balstoties uz špikotu informāciju, vāc 
pieteikumus, tad lēnu garu un nekvalitatīvā gala ceremonijā paziņo uzvarētājus. Un nu nekādi 
nepaziņo galējo pieteikumu skaitu, kas, protams, pie slinkas strādāšanas ir gluži mazs. Un tad 
ir dizaina konkurss, kas… jāprasa, kas tad ir dizains? Ja tie ir IT jomai piedienīgie dizaini – ok, 
bet tas nekādi nav attiecināms uz arhitektūru un būvniecības jomas vienu no sastāvdaļām – 
telpu dizainu. Tad varbūt arī konkursa nosaukums būtu jāprecizē. Paskatoties apkārt un 
nemaz tālu – Lietuvā un Igaunijā –, redzam, ka dalījums nominācijās un arī lūkošanās kopumā 
ir būtiska jomas konkursu pamata pazīme. Arī kvalitatīvu objektu kvantitātei piešķirta 
nozīmīga loma. Nu nekādi nav vērtējams vienā katlā restaurācijas smalkums ar modernu 
BREEAM biroja ēku.

Tāpēc aicinu iesniegt pieteikumus lielākajā un nopietnākajā jomas konkursā Latvijas 
Būvniecības gada balva kādā no 10 nominācijām, mūsu žūrijas dalībnieki ir gatavi atbil-
dēt uz visiem jautājumiem par kritērijiem – pragmatiski un precīzi. Kvalitatīvai sadarbībai 
starp arhitektu, būvnieku un dizaineru ir liela nozīme, un par to jārunā pēc iespējas plašāk, 
ko arī darām mūsu vietnē www.buvniekupadome.lv, izdevumā Apskats Arhitektūra 
Būvniecība Dizains, starptautiskajā nišas konkursā Ilgtspēja arhitektūrā, būvniecībā, di-
zainā, izstādēs un konferencēs. Esam un būsim nopietna pieredzes apmaiņas platforma, kuru 
jau novērtējusi plaša auditorija, un uzticams sadarbības partneris atbalstītājiem.

Patiesā cieņā  
un atbildīgi domājošas par speciālistu prestiža  
patiesu veicināšanu sabiedrībā  
Gunita Jansone un Agrita Lūse
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Foto Dmitrijs Ivancovs

TUMŠAJĀ LAIKĀ ATRODIET 

GAISMU SEVĪ UN RADIET  

GAIŠO SEV APKĀRT!  

LAI RODAS SPOŽAS  

UN PRAKTISKAS IDEJAS! 

NĀKAMAIS 

APSKATS ABD 

AR KVALITATĪVU 

UN ATLASĪTU 

INFORMĀCIJU 

ZIEMASSVĒTKU 

GAIDĪŠANAS LAIKĀ!
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