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SATURS UN  

TĀ VEIDOTĀJI

PRIVĀTĀ INICIATĪVA ATTĪSTA VALSTI

P
rivātā iniciatīva rada brīnumus. Par privātajiem līdzekļiem attīstīti projekti 
ir ar daudz lielāku pievienoto vērtību un ietekmi uz ekonomiku nekā daudzu 
ierēdņu devums. Lai gan sakārtotā valstī vajadzētu būt citādi. Lielisks izziņu 
avots par ierēdņu iedziļināšanos valsts lietās ir Facebook. Ko tik dienas laikā 
nepublicē nozares vadošie ministriju pārstāvji?!!! Pazuduši sunīši un kaķīši, 

čakrafonistu izteikumi, seklas atziņas, bērnu sasniegumi un daudz kas cits... Kur viņiem 
rodas laiks? Jo nekā cita jau laikam nav ko darīt. Tajā pašā laikā privātā iniciatīva ceļ un 
būvē, rada notikumus un analizē ekonomikas turbulences. Šoreiz APSKATĀ par īpaši 
augstvērtīgiem privātās iniciatīvas objektiem Liepājā un Rēzeknē. Liepājas būvnieku 
Kirhneru ģimene, ieguldot biznesā nopelnīto naudu, uzdāvinājusi pilsētniekiem  
Jūrmalas parka pērli – ķeizara paviljonu –, uzbūvējot to no jauna, izziņu smeļoties  
vien reti atrodamās vēsturiskajās fotogrāfijās. Tāpat augstvērtīgs dizains un materiāli 
sagaida Brīvvalsts dārgumu namā Rēzeknē, kur ikviens var skatīt Latvijas pirmās  
brīvvalsts laika apbalvojumus, tos pētīt un atklāt jaunu pasauli. Šie abi gadījumi  
ir izcila patiesa patriotisma paraugstunda. Vēršam uzmanību uz Apskata rakstiem, kuri 
veltīti Mārai Lācei un Imantam Lancmanim – šo personību privātā iniciatīva ir radījusi 
nozīmīgu kultūras mantojumu. Jo valsts, lai arī pārvalda kultūras iestādes, tomēr nenosaka 
programmu, kā un ko veikt. Ir jābūt saviem, personīgajiem uzstādījumiem un mērķiem.
Arī APSKATS un mūsu organizētie notikumi ir privāta iniciatīva – konkursi,  
konferences, izglītības kampaņa un ceļojošā lielformāta izstāde informē nozari,  
izglīto sabiedrību un rada notikumus, kuros gandarījumu par padarīto gūst visas 
būvprocesā iesaistītās puses. Lepojamies, ka esam spējuši oriģinālrakstiem piepildītu 
skaistu izdevumu izplatīt paredzētajai nozares mērķauditorijai bez maksas. Un retums 
šajos laikos – tā kā finansējumu meklējam no dažādiem avotiem, varam lepoties ar 
saturisko neatkarību un oriģinalitāti, jo nav vienas lielas ķepas aiz muguras, kā vien  
dažādi sadarbības partneri un viņu novērtējums ar atbalstu mūsu pašu rūpīgajam  
un pārdomātajam darbam.
Tuvojoties gadu mijai, vissirsnīgākais PALDIES tiem, kas mūs iedvesmo, dalās ar labo 
praksi, saredz mūsos uzticamu sadarbības partneri ar precīzu mērķauditoriju, izvieto 
reklāmas un visādi citādi atbalsta!
Cienījamie būvnieki, pasūtītāji, arhitekti, apkopojiet objektu ražu 2022. gadā un  
gatavojiet pieteikumus vērienīgākajiem būvju un būvnieku svētkiem – konkursam Latvijas 
Būvniecības Gada balva 2022, atcerieties arī par speciālistiem un piesakiet tos konkursam 
Latvijas Gada inženieris būvniecībā 2022! Ar lepnumu paziņojam par ceļojošās izstādes 
atvēršanu jau septīto gadu, šoreiz ar nosaukumu Gadsimta būves, kas būs aplūkojama 
divos formātos ārtelpās – fotostāsti, apraksti divās valodās un labas idejas arhitektūras 
tūrismam. No decembra vidus izstāde būs aplūkojama uz Āgenskalna tirgus žogiem, 
paplašinātā formātā – no janvāra pie t/c Origo.
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ELVITA RUKA
Turkmenistāna ir tik ļoti slēgta 
valsts, ka aprakstnieku labais tonis 
ir visu zākāt – kā atriebjoties par 
grūto iekļūšanu. Pirmais, kas parādās 
redzeslokā, ir arhitektūra –  
tad nu jāizsmej, cik spēka!
62. LPP.

DĀVIS GRAUDIŅŠ 

EMĪLS STĪPNIEKS 
FORMA 2

Forma 2 inženieri 2017. gadā sāka 
pētīt būvdarbu procesa digitalizācijas 
iespējas un jau 2018. gadā sāka lietot 
vienotas vides digitālus risinājumus 
būvdarbu kvalitātes kontroles 
vajadzībām.
76. LPP.

VALDIS KOKS 
AIDACO VADĪTĀJS

Cirks ir atguvis iespēju organizēt 
pasākumus, koncertus, akrobātu 
uzstāšanās, bet zvērus gan šeit 
vairs neredzēsim. Un pazudis arī 
nepatīkamais cirka aromāts, kas nav 
mazsvarīgi. Vēl jāpiebilst, ka savā 
vairāk nekā 100 gadu pastāvēšanas 
laikā cirka ēka ir izmantota atbilstoši 
savai funkcijai, lai kāda vara  
tobrīd valdītu.
26. LPP.

MĀRIS DŪZELIS 
LATVIJAS VALSTS CEĻI  

TILTU DAĻAS VADĪTĀJS

Salīdzinoši nesen ir notikusi divu 
vēsturisko inženierbūvju – Kaķupītes 
un Līgatnes caurtekas – atjaunošana. 
Abas caurtekas atrodas uz autoceļa 
A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža 
(Veclaicene).
28. LPP.

AIGA VAITKUS 
ROYAL KEY

Eksponēšanas stendu formas dizains 
sasaucas ar Dārgumu nama logo 
grafiskajām formām, kur uzsvērta 
visu dārgakmeņu galvenā iezīme – 
precīzās šķautnes.
2. LPP.

LUDMILA GINTERE
O. KALPAKA RĪGAS  

TAUTAS DAIĻAMATU  

PAMATSKOLAS SKOLOTĀJA

Gleznotāju un ilggadējo O. Kalpaka 
Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas 
skolotāju Ludmilu Ginteri viņas 
skaistajā jubilejas dienā 24. septembrī 
gaidīja kāds jauks pārsteigums.
60. LPP.

REINIS LIEPIŅŠ 
ARHITEKTS, SUDRABA ARHITEKTŪRA

Četru stāvu ēka Grēcinieku ielā 
26, Rīgā, būvēta 1866. gadā 
un piedzīvojusi raibu likteni. 
Atjaunošanas gaitas publikācijas 
mērķis ir pievērst uzmanību Vecrīgas 
slēptajām interjera vērtībām, kuru 
liktenis atkarīgs no pasūtītāja 
sapratnes un arhitektūras  
projektu kvalitātes.
42. LPP.

IMANTS LANCMANIS 
GLEZNOTĀJS

Māksla var būt pamudinājums, 
atgādinājums, brīdinājums,  
tā drīkst slavēt labo un nosodīt 
ļauno. Glezniecībai var pievienot 
teātri, literatūru, deju; gleznai jābūt 
kā lugai vai filmai, panākot skatītāja 
sajūtu kāpināšanu – izbrīnu, sajūsmu, 
skumjas vai dusmas.
46. LPP.

SANDIS KIRHNERS 

ZIGURDS KIRHNERS
Šovasar augustā atklātais Parka 
paviljons Liepājā ir uztverams kā no 
pelniem atdzimušais Fēnikss. Pēc 
daudziem gadiem Piejūras parks 
ir atguvis vēsturiskos vaibstus, 
pateicoties uzņēmīgajai liepājnieku 
Kirhneru ģimenei, kas vēlējusies 
atstāt savai dzimtajai pilsētai ko 
vērtīgu.
34. LPP.

MĀRA LĀCE
LNMM DIREKTORE

Beidzot Dundagas vidusskolu, 
man bija skaidrs mērķis, un es zināju, 
kur mācīšos. Jau skolas gados sāku 
intensīvi interesēties par mākslu, 
griezu no žurnāliem reprodukcijas, 
to darīja arī mani paziņas un deva 
man, man bija pašas veidots saraksts 
ar sašķirotiem autoriem un mākslas 
darbiem.
56. LPP.

GUNITA JANSONE
BDCC VADĪTĀJA

Praktiski izglītojošās konferences 
Izaicinājumi industriālajā 
būvniecībā – vērienīgu objektu 
attīstība 2022 saturs tika veidots, 
balstoties uz informāciju par laikmeta 
aktualitātēm būvniecības jomā un 
mega starptautiskajiem projektiem 
Latvijā.
24. LPP.

PĀVELS ČUJANOVS 
PEIKKO LATVIJA VADĪTĀJS

Starptautiskā tērauda stiprinājumu, 
ieliekamo detaļu ražotāja korporācija 
Peikko Group Corporation, kuras 
meitas kompāniju Peikko Latvija 
vada Pāvels Čujanovs, 2022. gada 
12.oktobrī bija noorganizējus Eiropas 
mēroga konferenci CONSTRUCTION 
GOES CIRCULAR.
74. LPP.
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R
ēzeknē kopš 2022. gada vasaras durvis vēris nams  
ar izcilu, sabiedrībai pieejamu kolekciju un īpašu 
nosaukumu – Brīvvalsts Dārgumu nams. Ekspozīcijas 
piedāvātais pārsteigums un intriga nevienam nav likusi 
vilties. Dārgumu nams radīts, lai apkopotu un padarītu 

sabiedrībai pieejamu informāciju par Latvijas pirmās brīvvalsts 
laika militāro un civilo apbalvojumu vēsturi un dažādām organi-
zācijām, kas saistītas ar valsts un pilsonisko organizāciju darbību 
laika periodā no Latvijas Neatkarības kara līdz II pasaules karam. 
Atklāšanas pasākumā apmeklētāji ieradās no dažādiem Latvijas, 
arī Rēzeknei attāliem reģioniem, šķērsojot visu valsti, vai no 
ārzemēm. Latvijā ir tematiskie muzeji, to skaits ir ievērojams, ir 
izstāžu zāles un pop-up izstādes, bet līdz šim nekur nebija iespē-
jams aplūkot privāto kolekcionāru daudzu gadu ieguldījumu 
Latvijas pirmās brīvvalsts laika valsts un biedrību apbalvoju-
mu, militāro vienību un organizāciju krūšu nozīmju saturiski 
bagātīgajās kolekcijās.

Un noteikti ir jāatzīmē, ka katra, pat sīkākā krūšu nozīme nav 
lieta pati par sevi, aiz tās stāv cilvēks ar savu darbu, kas saņēmis 
apbalvojumu par kādu rīcību vai sasniegumiem brīvvalsts labā. 
Katrs ordenis un nozīme ir stāsts par patiesi patriotisku personī-
bu, kādas mūsdienās diemžēl ir gājušas mazumā. Tāpēc kolekciju 
atrādīšanai un informācijai par apbalvojumiem ir jo lielāka vērtī-
ba. Krūšu nozīmju grafiskie formas un stila risinājumi tika uzticēti 

BRĪVVALSTS 

DĀRGUMU NAMS

RĒZEKNĒ

AGRITA LŪSE
Foto BDCC arhīvs (Andrejs Jemeļjanovs)

Pasūtītājs ELTERS, ekspozīcijas 
satura autors biedrība DZIMTĀ 
ZEME, dizaina, koncepta izstrāde 
un autoruzraudzība ROYAL KEY, 
projekta vadība Aiga Vaitkus, 
ēkas rekonstrukcija BIROJS T22 
arhitekte Laura Krastiņa, būvdarbi 
SORMS, būvdarbu vadība 
un projekta virsuzraudzība 
PROJEKTS A Arņa Teivāna vadībā.
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NOSAUKUMA  

UN VIETAS STĀSTS

J
āatzīmē, ka Dārgumu nams nav muzejs, tā ir privāta 
iniciatīva, droša un estētiska vide privātkolekcionāru 
vairāku simtu Latvijas pirmās brīvvalsts laika militāro 
vienību, policijas, robežsardzes un biedrību medaļu, 
krūšu nozīmju un apbalvojumu eksponēšanai, kas 

notiek bez sarežģītās birokrātijas, kāda raksturīga valsts 
iestādēm – muzejiem. Katrā, pat mazākajā kolekcijā ir kāds 
priekšmets – odziņa, ko vērts atrādīt sabiedrībai un kas dod 
savu nenovērtējamu pienesumu kopējā stāstā. Ekspozīciju 
papildina dokumenti, foto, formas tērpi un citas vēstures 
liecības.
Brīvvalsts Dārgumu nama atvēršana notika 2022. gada 
augustā, pāris dienās pulcējot ap 800 interesentu, kas ir 
vairāk, nekā spējis dažs labs valsts muzejs gada laikā.
Nosaukums, iespējams, var šķist ambiciozs, tomēr tas precīzi 
un arī poētiski atspoguļo nama saturu – paši autori atzīst, ka 
nosaukuma izvēle bijusi uzdrīkstēšanās un drosme. Jēdzieni 
izstāde vai galerija katrā ziņā būtu pārāk šauri, lai pilnvērtīgi 
apzīmētu ekspozīcijas plašo tēmu loku, ko veido priekšmeti 
no ļoti dažādām kolekcijām. Vēsturnieku un interesentu 
citadele.
Dārgumu nama atrašanās mērķtiecīgi ir izvēlēta Rēzeknē, 
kur Latvijas pirmās brīvvalsts laikā ir kūsājusi dzīvība – 
ekonomiskā un kultūras. Šeit tirgojās, ražoja, uzņēma 
bēgļus filtrācijas nometnēs, darbojās mākslinieki un 
biedrības, bija ārstu prakses un skolas. Arī policijai darba 
netrūka, salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām, policistu skaits 
bija ievērojams – jāņem vērā tuvā un agresīvā kaimiņa robe-
žas tuvums. Tāpat kā mūsdienās, arī tolaik tika veikti dažādi 
konstruktīvie pasākumi robežas stiprināšanai –  
ar to nodarbojās Latvijas militārās struktūras. Turklāt nama 
lokācijas vieta ir īpaša – sakoptā un iedvesmas pilnā ainavā 
pie Rēzeknes pilskalna. Arhitektūras risinājumā ievērota 
pietāte pret vietu un apkaimes apbūves ansambli, izvēlētie 
materiāli, piemēram, kapara jumta segums un restaurētais 
nama akmens mūris, sasaucas ar apkaimes apbūvi un netā-
lās baznīcas jumta arhitektūras risinājumiem.
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slaveniem latviešu māksliniekiem, tās izstrādāja R. Zariņš, 
K. Ubāns, A. Cīrulis un citi mākslas lauka grandi. Ordeņus un 
krūšu nozīmes piešķīra strikti saskaņā ar statūtiem un noliku-
miem, no vairākām mākslinieku iesniegtajām skicēm tika izvē-
lēta viena – visatbilstošākā. Tālāk sekoja rūpīgs juvelieru darbs, 
kas specializējušies smalku, elitāru lietu izgatavošanā. Latvijā 
katrā reģionā tolaik bija kāds atzīts meistars. Tikai neliela daļa 
Triju Zvaigžņu ordeņu ir tapuši Francijas kaltuvēs. 

Priekšmetu dizains nav vienkāršs radošs process, katra sīkā-
kā detaļa ir ar savu, speciālistiem un interesentiem izprotamu 
zemtekstu, kas sakņojas Latvijas patriotisma vēsturē, un tajos 
ir iestrādāts identitātes apliecinājums.

Valsts apbalvojumi nozīmes un svarīguma ziņā ir līdzvērtīgi 
valsts karogam un ģerbonim. Analizējot mūsdienās izstrādāto 
armijas ordeņu un apbalvojumu stilu, tomēr jāatzīmē, ka tas 
nav tik augstvērtīgs kā Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Toreiz 
risinājumi bija pārdomātāki un smalkāki.

Latvijā liels retums ir iespēja iepazīties ar ekspozīcijas 
saturu vēl pirms ekspozīcijas apmeklēšanas. Brīvvalsts 
Dārgumu namam līdzās esošais vides objekts ar eksponētu 
nelielu videomateriālu rada intrigu apmeklējumam.

Kolekciju veidošana ir kā dārgakmens apstrāde – tā prasa 
izpratni, pacietību un meistarību. Un nams ir kā šo dārgumu 
ietvars. Telpu dizaina koncepcijas iedvesma smelta dārgakme-

ņus raksturojošajās ģeometriskajās formās un īpašībās, kas telpā 
tiek transformētas dažādos materiālos un gabarītos. Ekspozīcijas 
smalkais un elitārais dizains saista jebkuru apmeklētāju un liek 
uzkavēties, lai iepazītu līdz šim mazāk zināmas Latvijas vēstures 
lappuses.

No maza – liels

Brīvvalsts Dārgumu namā eksponētie apbalvojumi un nozī-
mes ir liecinieki milzīgam sabiedriskajam darbam, ko veikuši tā 
laika patrioti – no kuriem mācīties mums būs. Pateicoties Latvijas 
un ārvalstu kolekcionāriem, apbalvojumi ir saglabājušies, nodoti 
no paaudzes paaudzē vai nonākuši izsoļu namos. Padomju laika 
ierobežotās iespējas šādu kolekciju izveides iespēju neveicināja, 
tās, protams, bija, bet ļoti slēptā formā, bez kādas iespējas ar to 
iepazīstināt citus interesentus. Taču Amerikā un citviet pasaulē 
krūšu nozīmju kolekcijās veidojās arī sadaļa par Latvijas laika 
apbalvojumiem. Tām pamatu deva emigranti – Latvijas patrioti, 
kuri pirms II pasaules kara vai tā noslēgumā, bēgdami no varas 
maiņām, ceļā uz nezināmo cita starpā līdzi ņēma krūšu nozīmes, 
apbalvojumus un ne tikai, pat smagajām un apjomā lielajām orde-
ņu kastēm atradās vieta. Tas bija kā paņemt līdz gabaliņu Latvijas, 
lai svešumā saglabātu cerību un dzīvu ideju par jaunas brīvvalsts 
laika piedzīvošanu.
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Aleksandrs 
Bartaševičs, 
Rēzeknes  
novada mērs 

2022. gada augustā 
Rēzekne kļuva par 
vienu atjaunotu 
vēsturisko namu un 
kultūrvietu bagātāka. 
Brīvvalsts dārgu-
mu nams ir unikāls 

objekts Rēzeknes upes krastos pilskalna pakājē, mājvieta 
vēsturiskiem priekšmetiem par laiku no Latvijas brīvības 
cīņām līdz Otrā pasaules kara sākumam.

Brīvvalsts dārgumu nams radis vietu daudzus gadus pa-
mestā ēkā, kas bija nonākusi kritiskā stāvoklī. Līdz ar pār-
būvi un restaurāciju ir izdevies saglābt un sakopt vēsturis-
ko ēku. Prieks, ka privātās investīcijas ienāk pilsētā, veicot 
uzlabojumus tūrisma infrastruktūrā un ainavas kvalitātē, 
iesaistot nozīmīgus sadarbības partnerus. Ekspozīcijas 
tapšanā iesaistīti vairāk nekā desmit kolekcionāri. Visi 
izstāžu namā redzamie priekšmeti ņemti no Latvijas un 
ārzemju privātkolekcijām. Lielākā to daļa līdz šim apskatei 
plašākai sabiedrībai nebija pieejama un nav eksponēta arī 
citos muzejos.

Pilsētas pašvaldība, mērķtiecīgi plānojot un veicot 
publiskās infrastruktūras sakārtošanu, rada pievilcīgu 
vidi privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot jaunu 
tūrisma objektu izveidi un pilsētas attīstību.

Kopš otrās brīvvalsts atjaunošanas 20. gs. 90. gados Latvijā 
veidojās no pagrīdes iznākusi ordeņu un nozīmju kolekciju 
kultūra, kas attīstās arī biedrības Dzimtā zeme paspārnē. Latvijas 
kolekcionāri sadarbojas ar ārzemju, īpaši Amerikas un Eiropas 
izsoļu namiem, kolekcijas iegūst jaunus eksponātus un paplašinās. 
Taču, kamēr kolekciju apjomīgais informatīvais resurss nesasniedz 
sabiedrību, iegūtās zināšanas neizplatās un aptver vien šauru 
speciālistu loku. Kā lielisks risinājums ir nākusi ideja par Brīvvalsts 
Dārgumu nama radīšanu, lai būtu vieta, kur drošā un estētiskā 
vidē spoži eksponēt nozīmes un apbalvojumus, tādējādi radot 
nenovērtējamu ieguldījumu noteikta sabiedriski nozīmīga aspekta 
apzināšanā, kurā iedziļinoties atklājas vesela, līdz šim ne pārāk labi 
zināma pasaule.

Jāpiebilst, ka Latvijas armijas struktūru vēsturiskie apbalvoju-
mi eksponēti Latvijas Kara muzejā, medicīnas jomas apbalvojumi 
ir pārskatāmi Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, taču to 
daudzo un skaitliski nelielo biedrību radītās nozīmes, no kurām 
mūsdienās līdz pat 90% atrodas privātajās kolekcijās, ir retums, 
toties parāda, kā tolaik funkcionējusi sabiedrība un kāda bijusi 
speciālistu iniciatīva dažādu pilsonisku procesu veicināšanā. 
Mēs nedrīkstam par zemu novērtēt mazo biedrību centīgā 
ikdienas darba radīto lielo efektu valsts attīstībā no 1918. gada 
līdz 1940. gadam. Gandrīz vai vēlētos citēt Raini – ir katram roka 
jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet. 
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Dizaina inspirēti pārdomu mirkļi

Ekspozīcijas dizaina koncepta izstrādes un īstenošanas vadītāja 
ir dizainere Aiga Vaitkus, kuras kompetence sekmīgi kaldināta ne 
vien Latvijā, bet arī Azerbaidžānā, valstī, kur jāpieskaņojas kardināli 
cita veida kultūrai, un strādāts, protams, ir arī ar Eiropas pasūtītā-
jiem dažāda koncepta dizaina izveidē un realizācijā. Pasūtītāja snieg-
tais darba uzdevums Dārgumu nama izveidē bija vispārīgs, uzticoties 
Aigai un norādot uz vēlmi radīt vietu vērtīgo priekšmetu kopuma 
eksponēšanai. Dizaineriem bija brīvas rokas radošajās izpausmēs. 
Aigas pārziņā bija vizuālais tēls, materiālu izvēle un funkcija. Aiga uz-
sver visu speciālistu radošo ieguldījumu kopdarba īstenošanā, atzī-
mējot grafisko dizaineru, metālmākslinieku, restaurācijas speciālistu, 
būvnieku un autoruzraugu veikumu. Objekts ir komplicēts, ir daudz 
sīku detaļu, kas prasīja bezkompromisa perfekciju, un ir kopējais, 
vienotais stils, kura iespaids skatītāju pavada viscaur, sākot no nama 
aprišu ieraudzīšanas, braucot pa Rēzeknes galveno ielu pāri tiltam.

Aiga Vaitkus:

− Lielais dizaina rāmis ietvēra saturiski dažādu kolekciju 
izstādīšanu divos stāvos, augšējo atvēlot maināmai, bet apakšējā 
stāvā radot estētiski augstvērtīgu un informatīvi bagātu pastāvīgo 
ekspozīciju.

Pirmajā stāvā eksponātu izvietojums prasīja ievērot striktu 
loģiku, priekšmetus izvietojot atbilstoši secīgajam laika posmam, 
kurā tie radīti. Eksponēšanas stendu formas dizains sasaucas ar 
Dārgumu nama logo grafiskajām formām, kur uzsvērta visu dārg-
akmeņu galvenā iezīme – precīzās šķautnes. Šķautņu aprises nama 
interjerā ir dizaina vadmotīvs ik detaļā, radot vienotas ekspozīcijas 
snieguma efektu, kas nekonkurē ar priekšmetiem, bet tos papildi-
na. Vēl dizaina izstrādes laikā tika lemts, ka nelielo priekšmetu eks-
ponēšanai nama pirmajā stāvā nav vēlama dienasgaisma. Lielo logu 
liktenis ar to bija izlemts – tos aiztaisīja ciet, telpu rūpīgi aptumšoja. 
Melns tonis, matētas virsmas stendos, paneļos, priekšmetu stiprinā-
jumos un plauktu sistēmās ir pateicīgs fons eksponātiem. Un arī rada 
pievilcīgu intrigas sajūtu, vilinot atklāt noslēpumus. Stendi ir lielisks 
fons nelielo un labi izgaismoto priekšmetu izcēlumam. Tie vilina 
skatītāju iepazīties ar papildus informāciju, kas vēsta, kad nozīme 
vai apbalvojums tapis un kam bijis paredzēts. Skatītājs pamazām 
soli pa solim var nevilšus pagriezt laiku atpakaļ un domās nonākt 
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, iepazīstot cilvēkus un viņu veiku-
mu. Jo bez tā nebūtu arī mūsu šodienas Latvijas. Izmeklētā dizaina 
koncepts paredz ar formu un saturu veidot skatītājam nepiecie-
šamo emocionālo kāpinājumu, kura kulminācija ir pirmā stāva 
ekspozīcijā. Lai arī telpa grimst pieklusinātā mijkrēslī, kas atbrīvo 
prātu no ikdienas steigas sīkumiem un virza uz apcerību, skatītāja 
virzības ceļš ir iezīmēts ar pamanāmu izgaismojumu.  
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Ēkas vēsturiskais sakņojums un tās būvniecībā izmantoto dabīgo 
materiālu pamatīgums vedināja interjerā izmantot līdzvērtīgus 
gruntīgus materiālus. Pirmā stāva grīdas segums ieejas zonā tapis 
no Portugālē izgatavotām akmens masas filigrāna ornamenta flīzēm, 
tās izmantojot arī citās telpās, bet ekspozīcijas zālē ir pulēts lietais 
betons, veidojot viengabalainu grīdas virsmu.

Nama dizaina koncepts ir vērsts ne tikai uz apcerību, bet piedāvā 
arī kontrastus sajūtu ekspresijai. Viens no kontrastiem ir nama stik-
lotā, modernā piebūve, kur skatītājs tiek sagatavots, ieintriģēts un 
noskaņots iepazīties ar dārgumiem. Apmeklētāji šeit var iepazīties 
ar ekspozīcijas tematiku, iegādāties biļetes, aprunāties ar kompe-
tentu personālu – jautāt un saņemt atbildes. Stiklotās piebūves ideja 
tapa organiski, iekļaujoties konceptā par secīgu loģiku un kārtību, 
kas raksturīga visām dizaina detaļām Dārgumu namā.

Otrs kontrasts ir kā loģiska atbilde pirmā stāva informatīvā 
lauka emocionālai sakārtošanai, apzināšanai un gandarījumam par 
apmeklējumā iegūtajām zināšanām. Uz to ved īpaša dizaina trepes 
ar metāla margām un betona pakāpieniem. Telpas dizains veidots 
maksimāli gaišs, dienasgaismas piepludināts, un siltuma sajūtas 
radīšanai izmantots koka parketa grīdas segums ar raksturīgo toni 
un faktūru. Liels, grezns un ērts krēsls pie milzīgā stiklotā paneļa ar 
skatu uz pilsētu un baznīcu ir vieta pabūšanai ar sevi, lai ielūkotos 
nelielās bibliotēkas grāmatās un katalogos, kuri vēsta par otrā stāva 
ekspozīcijā redzamo slaveno mākslinieku darbiem. Te ir izstādīti 

mākslas darbi, kuriem ir saistība ar Latgali – vai nu gleznota Latgales 
ainava, vai mākslinieka izcelsme ir Latgale, vai ir kāda cita garīga 
saite ar šo Latvijas novadu. Vitrīnās ir aplūkojama mainīgā kolekcija, 
šobrīd – greznās Latvijas laika kabatas pulksteņu ķēdes, kuru izgata-
vošana bija īsts mākslas darbs ar cēlmetālu izmantojumu. Tagad šis 
atribūts ir izmiris, bet tāpēc jo interesanti ielūkoties pagātnē. Īpaši 
skaistas bija kara lidotāju nēsātās pulksteņu ķēdes, jo amats bija labi 
atalgots un, pats par sevi, tam bija jāatspoguļojas personu aksesuā-
ros. Arī korporāciju pārstāvjiem un vadītājiem vienmēr kabatā bija 
pulkstenis ar īpaši veidotu ķēdi. Ir vēlme pavadīt kādu laiku šajā 
mājīgajā sajūtā kopā ar oriģinālas izcelsmes priekšmetiem.

Kolekcionārs Jānis Vigups, biedrības Dzimtā zeme biedrs:

− Dārgumu nama ekspozīcijas izveidē ir iesaistīti privātie 
kolekcionāri no Latvijas un ārzemēm ar priekšmetiem – orde-
ņiem, nozīmēm u.c. –, kas tapuši Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. 
Uzdevums bija pēc iespējas plašāk atspoguļot visu spektru, kurā 
iekļaujas tā laika biedrības un to veiktais darbs. Biedrības tika di-
binātas, lai palīdzētu dažādām valsts militārajām un sabiedriskajām 
struktūrām īstenot tā laika valstiskos uzdevumus un iesaistīt darbā 
lielākas tautas masas.

Savukārt aktīvākās biedrību personības tika apbalvotas ar goda 
zīmēm un apbalvojumiem, kas vēstīja par noteiktiem panākumiem 
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APBALVOJUMU SVARĪGUMA 

NOZĪMES HIERARHIJA

Pats augstākais valsts apbalvojums ir Ordenis.
Nākamajā pakāpē atrodas Ordeņu goda zīmes.
Medaļas atrodas trešajā vietā pēc nozīmīguma.
Tām seko biedrību apbalvojumi un goda zīmes.
Noslēgumā ir krūšu nozīmes, kas apliecina 
piederību konkrētai struktūrai, pulkam, 
biedrībai u.c.

Jāatzīmē, ka jebkuru no minētājiem 
apbalvojumiem bija jānopelna ar savu darbu, 
patriotismu, pārliecību un intelektuālo 
investīciju valsts augšupejā.

Čuguna māksliniecisks lējums ar ornamentiem, šķīvis, kas tika 
radīts par godu Latvijas pirmās brīvvalsts 10 gadu pastāvēšanas 
jubilejai. Ciļņos attēloti zināmākie valsts vadītāji – pirmais Latvijas 
prezidents Jānis Čakste, kādreizējais LR Ministru prezidents Zigfrīds 
Anna Meierovics, Latvijas armijas virspavēlnieks, kara ministrs, 
ģenerālis Jānis Balodis, kādreizējais Ministru prezidents un Valsts 
prezidents Kārlis Ulmanis. Interesants aspekts, kas saistās ar šo 
šķīvi, – tas ir zeltīts. Nav zināmi iemesli, iespējams, mākslas darbu 
vēlējās padarīt vēl svinīgāku.

Jātnieku pulka krūšu 
nozīme ar devīzi, kuras 
katra daļa ir uz sava krusta 
fragmenta – Dievs Tēvija 
Pulks 1919. Krūšu nozīme 
tika pasniegta par īpašu 
piederību un nopelniem 
Jātnieku pulkā no 1919. līdz 
1940. gadam. Jātnieku 
pulks bija atsevišķa militārā 
struktūrvienība un viens no 
lielākajiem pulkiem, kura 
pamatsastāvs ar kara zirgiem 
rezidēja Daugavpils cietoksnī 
(tagad tur atrodas Rotko 
mākslas centrs). Visas krūšu 
nozīmes ir strikti numurētas.

Pa vidu –  
Lāčplēša kara 
ordenis un  
Jura krusts. 
Strēlnieku 
apbalvojumi 
par uzvarām un 
sasniegumiem 
kaujās. 

Latviešu strēlnieku 
biedrības biedra 
grāmatiņa. 
Jāatzīmē, ka savulaik 
tā bija milzīga 
organizācija. 

Koka kauss ar 
grafiski iegravētu 
tekstu – No zobena 
saule lēca.

Cigarešu etvija ar 
strēlnieku zīmi vienā 
pusē, otrā pusē 
teksta gravējums – 
Tēvu zemei grūti 
laiki, dēli, dēli palīgā. 

Adriana tipa  
ķivere.

Unikāls ir 
labklājības 
ministra Volanta 
atzinības krusts, 
kura pasniegšanu 
noteica īpaši 
statūti. 
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un ieguldīto darbu. Tie ir būtiski sasniegumi, kuru nozīme nav ma-
zinājusies arī mūsdienās. Izstādītā kolekcija ir īpaši interesanta tiem 
vēstures cienītājiem, kuri saprot priekšmetu retuma pakāpi. Izstāde 
ir kā informatīvais lauks, kur arī nezinošam cilvēkam ir iespēja 
iepazīt Latvijas laika mazo biedrību sniegumu – iespējams, šobrīd 
tā vairs nav aktuāla kustība, bet bez šo biedrību entuziastiem liela 
daļa sabiedriskā darba netiktu veikta. No lielā klāsta kā piemērus var 
minēt Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrību un Latvijas kara 
invalīdu savienību. Latvijas kolekcionāriem, kuri specializējas tieši 
nozīmju kolekciju izveidē, liels atbalsts ir Vācijā mītošais kolekcionārs 
Gaidis Graudiņš, kuram nav žēl dalīties ar zināšanām un kurš pilnībā 
izveidoja Dauderu muzeju, kādu to pazīstam šodien.

Kolekcionēt nozīmes un apbalvojumus nav nekas jauns pasaulē,  
tā ir aizraujoša, intelektuāla nodarbe.

Citējot fragmentus no grāmatas Latvijas valsts apbalvojumi 
1918–1940, ko sarakstījuši Jānis Vigups, Raimonds Pranks,  
Vladimirs Balašovs (izdota Rīgā 2014. gadā, 8. lpp.):

Apbalvojumu vēsture meklējama tālā pagātnē, jau Senajā Ēģiptē 
atrasti apbalvojumi no XVI gs. p.m.ē. Sava garīgo ordeņu sistēma sāka 
attīstīties Romas Katoliskajā baznīcā. Krustu karu laikā sāka parā-
dīties bruņinieku dalījums pakāpēs. Apbalvojumu sistēmas ar laiku 
plaši attīstījās. Pēc Latvijas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī 
valstī radās nepieciešamība pēc savas apbalvojumu sistēmas izvei-
došanas. Kā pirmais no apbalvojumiem bija nepieciešams militārs 
ordenis, lai varētu novērtēt savu un ārzemju pilsoņu varoņdarbus 
Atbrīvošanas kara laikā.

Dārgumu nama ekspozīcijā ie-
tverti pilnīgi visi Latvijas pirmās 
brīvvalsts laika valsts apbalvoju-
mi, visu lielāko biedrību apbal-
vojumi, Latvijas armijas vienību, 
lielāko biedrību un organizāciju 
krūšu nozīmes. Tās ir piederības 
zīmes militārajām struktūrām, 
piederības zīmes apvienībām 
un biedrībām. Par priekšmetu 
unikālo raksturu liecina daži tādi 
apbalvojumi, kas 20 gadu laikā 
tika pasniegti tikai 10–20 perso-
nībām, bet pēc gadiem atraduši 
ceļu uz privātajām kolekcijām. 
Ļoti liela daļa ekspozīcijas 
priekšmetu nav atrodama ana-
logas tematikas valsts muzejos. 
Iespējams, lielais skaits izstādī-
to priekšmetu Dārgumu namā 
var radīt mānīgu iespaidu par to 
pieejamību, bet papildinošā in-
formācija – apraksti – visu saliek 
pa vietām, apliecinot priekšme-
tu retuma pakāpi.

Viens no izcilākajiem Dārgumu 
nama kolekcijas priekšmetiem 
ir Latvijas laika Rēzeknes 
mēra ķēde. Tā laika Latvijas 
Republikas iekšlietu ministra 
V. Gulbja uzdevumā Latvijas 
pilsētu savienība I. J. Ridusa 
sudrabkaltuvē pasūtīja 
56 pilsētas galvu amata ķēdes. 
Katra pilsētas galvas amata 
ķēdes nozīmē tika attēlots 
šīs pilsētas ģerbonis. Ķēdes 
dizaina projektu izstrādāja 
mākslinieks E. Vītols. Tās tika 
svinīgi pasniegtas 1938. gada 
15. novembrī.

Pirmās šķiras atzinības 
krusts. Latvijas valsts 
apbalvojums dibināts 
1710. gadā Liepājā, un tā 
devīze ir Pour les honnetes 
gens (Godaprāta ļaudīm). 
1938. gadā atjaunotais 
Atzinības krusts (mākslinieks 
G. Šķilters) tiek piešķirts par 
izcilu Tēvijas mīlestību (citāts 
no grāmatas Latvijas valsts 
apbalvojumi 1918–1940, 
ko sarakstījuši Jānis Vigups, 
Raimonds Pranks, Vladimirs 
Balašovs, izdota Rīgā 2014. 
gadā, 211. lpp.). Šo augsto 
apbalvojumu saņēma 
tautas labklājības ministrs 
Jānis Volants. Krusta lenti 
nēsāja pāri kreisajam 
plecam, lai krusts atrastos 
pie sānu kabatas. Krusta 
nozīmi nēsāja pie krūšu 
kabatas. Svinīgās regālijas 
valkāja valsts svētkos, 
pieņemšanās, ikdienā nēsāja 
lentes atgriezumus vai 
miniatūrzīmes.

Neliela porcelāna 
piespraude (kokarde – 
numurēta formas tērpa 
galvassegas atšķirības 
zīme) izvietota strēlniekiem 
veltītajā stendā – tik 
trausls priekšmets, ka tā 
sagatavošana eksponēšanai 
sagādāja nervozas trīsas 
iekārtotājiem, apzinoties 
šī priekšmeta vērtību 
un unikalitāti. Porcelāna 
kokarde tika pasniegta 
strēlniekiem par īpašiem 
sasniegumiem cīņās par 
Latviju. Porcelāna kokardi 
strēlniekiem pasniedza par 
īpašiem nopelniem.

Plaši un izsmeļoši rakstu 
krājumi par apbalvojumiem. 
Iegādāties nav iespējams,  
bet noteikti ir bibliotēkās.

AIGA VAITKUS
ROYAL KEY radošā direktore,  
galvenā dizainere, viena no zīmola 
dibinātājām. Vairāk nekā 20 gadus  
darbojas kā profesionāla dizainere 
Latvijas un starptautiskajos projektos, 
kas ietver privātmāju, mūsdienīgu  
biroju, biznesa centru, muzeju un 
ekspozīciju, arī lielformāta vides  
objektu un pilsētvides dekorāciju  
dizaina izstrādi un projekta vadību.  
2006 – ieguvusi LMA Humanitāro  
zinātņu maģistra grādu mākslā/ 
dizainā/funkcionālajā dizainā.  
Saņemti vairāki nozīmīgi  
apbalvojumi.



Latvijas Sarkanā Krusta 
un Ugunsdzēsēju 
savienības apbalvojumi.

Latvijas 
Ugunsdzēsēju 
savienības krūšu 
nozīmes.

Latvijas 
armijas 
vienību 

krūšu 
nozīmes.

Latvijas biedrību 
krūšu nozīmes.

Otrās šķiras Lāčplēša 
kara ordenis, 

apbalvošanu ar to 
noteica īpaši statūti.
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Latvijas Aizsargu 
organizācijas formas tērps 
ar apbalvojumiem.
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VĒJA DZIESMA 

HĪJUMĀ  

VĒJA TORNĪ

INĀRA APPENA
Foto Maris Tomba, Argo Nurs, Ivo Panasyuk

K
ad Latvijas iedzīvotājiem rodas vēlme ar kādu salīdzināties, 
tad pirmie vienmēr nāk prātā tuvākie kaimiņi igauņi, kuriem 
bieži vien viss esot labāk. Savukārt Igaunijas Hījumā salas ie-
mītnieki nemitīgi salīdzinās ar blakus esošās lielās Sāremā 
salas iedzīvotāju sasniegumiem un, protams, vienmēr 

cenšas viņus pārspēt. Uzceļot uz Hījumā salas jauno pieredzes 
centru – Hījumā Vēja torni –, viņiem tas patiesi ir izdevies, jo tornis 
ir augstāks par augstāko ēku Sāremā.

Hījumā ir otra lielākā Igaunijas sala un atrodas sešus kilometrus 
uz ziemeļiem no Sāmsalas jeb Sāremā. Hījumā piesaista tūristus ar 
savu neskarto dabu, ar sērfošanas, burāšanas un dabas taku pārgā-
jienu iespējām. Kā viens no salas īpašajiem apskates objektiem tiek 
minēta XVI gadsimtā būvētā Kepu bāka, kas ir viena no vecāka-
jām bākām pasaulē un kas darbojusies bez pārtraukuma. Bet no 
2020. gada Hījumā ainavā izceļas pēc igauņu arhitektūras biroja 
Arhitekt11 projekta jaunuzceltā dabas un vēstures izzināšanas 
pieredzes centra ēka – Hījumā Vēja tornis. 

Vēja tornis ir ģimenēm draudzīga, pieredzi bagātinoša un izglīto-
joša izklaides vieta, kas aizraujošā un interaktīvā veidā iepazīstina 
ar Hījumā salas vēsturi, dabu un cilvēkiem. Ekspozīcija iekārtota 
sešos stāvos 700 kvadrātmetru platībā, ēkā ir ierīkotas atrakciju 
iespējas bērniem, darbojas kafejnīca, bet pašā tornī ir arī 20 metrus 
augsta kāpšanas siena ar 11 maršrutiem, kas, iespējams, ir augstākā 
iekštelpu kāpšanas siena Baltijā. Projekta kopējās izmaksas bija 
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2 857 152 eiro, no kuriem 854 394 eiro tika saņemti no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda. Pieredzes centra galveno būvprojektu 
sagatavoja projektēšanas uzņēmums Esplan, arhitektoniskos risinā-
jumus izstrādāja biroja Arhitekt11 arhitekti. Būvniecību veica Eston 
Ehitus, muzeja ekspozīciju radīja producentu kompānija Motor.

Ēkas koptēlu veido vairāki apjomi, kas skaidri nodalāmi pēc 
to būvniecībā un apdarē izmantotā materiāla. Tumši stiklotais 
taisnstūrveida korpuss paceļas pāri zemākajai pelēkā betona daļai, 
bet galvenais akcents un dominante ir ar spoža tērauda plāksnēm 
apšūtais skatu tornis – Vēja tornis. Tornim, pēc pasūtītāju domām, 
bija jākļūst par vietas orientieri, lai tas jau no tālienes būtu labi pa-
manāms. Torņa šķautņaino virsmu veido dažāda izmēra plaknes, 
kas raisa asociācijas ar salā augošo kadiķu vējā locītajiem stāviem. 
Biroja Arhitekt11 vadošais arhitekts Illimars Truverks atzīst, ka 
šāds tēls radies arhitektoniskās analīzes rezultātā, kur galvenā 
loma bija saules kustībai, lai katra torņa šķautne noteiktā leņķī 
izceltos ar savu spīdumu, bet ēkas arhitektūras idejai bija jāatspo-
guļo vējš un tādējādi jāsniedz arī ēkas pieredze pati par sevi. Asais 
vietējais humors, vējš un folklora ir trīs lietas, kas ieaustas mirdzo-
šajā fasādes grafikā. Lai gan izskatās, ka fasādes tērauda virsma ir 
haotiska, vēja izpluinīta, tās zīmējumu regulē stingra kārtība. Tās 
skaidrojumu arhitekti sniedz šādā veidā:

− Ar 5−6 notīm + 7 (atstarpe vai pauze) dažādās pakāpēs no-
locītās metāla sloksnes fasādes virsmā ataino jauku veco dziesmu 
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ar šādu kodu: 5 565 444 666 − − 4 454 333 555 − − 3 343 222 223 
444 332 333 − − − − − 5 565444 666 − − 4 454 333 555 − − 3 343 
222 223 444 332 111 111 1. Līnijas nozīmē pauzes, kas ilgst tik ilgi, 
cik skaitlis. Vienkārši mēģiniet to izlasīt: pieci pieci seši pieci četri 
četri seši seši pauze četri četri pieci četri trīs trīs trīs pieci pieci pieci 
pauze pauze utt. Tādā veidā dziesma tika digitalizēta fasādē jeb 
padarīta redzama un izlasāma. Dziesmas nosaukums ir Hiidlaste 
kodu jeb tulkojumā Hījumā cilvēki. Mūzikas autors ir Agu Tiks, 
vārdi – Urbe Miliste, dziesmu izpilda Kaupo Tartu.

Tornis tiešām ir īpašs, jo vēja laikā tā uzirdinātā jeb atlocītām 
šaurām sloksnēm perforētā virsma rada neparastas skaņas, taču 
ne virsmas grafiskajā zīmējumā iekodēto igauņu dziesmu Hiidlaste 
kodu, bet gan paša vēja izdomātu melodiju. Projekta radošā koman-
da – arhitekti Illimar Truverk, Ionel Lehari, Hannelore Kääramees – 
apgalvo:

− Kopumā mērķis bija padarīt visu ēku par pieredzi, kas atspogu-
ļotu Hījumā dabu un cilvēkus, viņu garu un humora izjūtu. Hījumā 
iedzīvotāju humoru raksturojot viņu vēlme joprojām būt it visā la-
bākiem par saviem kaimiņiem – Sāremā iedzīvotājiem − un izsmiet 
viņus. Neliela sarkasma deva esot jaušama arī ekspozīcijā un pat 
mājas arhitektūrā. Par Hījumā iemītnieku neparasto humoru 
liecina arī kāda salai raksturīga īpatnība. Salas vecākajām mājām 
ir augsti sliekšņi − pēc vietējo iedzīvotāju teiktā, tas ir tāpēc, lai 
blusas netiktu iekšā.

Ēkas centrālā ieeja, kas iezīmēta ar plastiski dekoratīvu, 
gaišu apmali, sasniedzama, uzkāpjot pa betona kāpnēm vai 
vides pieejamību nodrošinošo slīpo uzbrauktuvi, ko no 
priekšpuses nosedz betona siena, veidojot pašauru tuneli, 
taču tādā veidā neizjaucot līdzsvaroto galvenās fasādes 
kopskatu. Ēkas iekštelpu struktūras uzbūvē izmantoti 
galvenokārt dabiski materiāli – koks, metāls, stikls. Visus 
pieredzes centra apmeklētājus sagaida aizraujoša, Hījumā 
salu izzinoša ekspozīcija, kā arī ikviens var iegūt savu piere-
dzi vēja un metāla simfonijas radīšanā uz neparasta, stilizēta 
ksilofona torņa augšējā skatu platformā. Turpat var arī vērot 
skaisto salas apkārtni, turklāt no torņa augšas varot saskatīt 
blakus esošo Sāmsalu.

Savukārt ēkas pakājē var apsēsties uz nelieliem soliem, 
kuru betonā atlietā forma atgādina nošķēlušos klints bluķus, 
taču veido zināmu vizuālu saspēli ar Vēja torņa šķautņai-
no kopapjomu. Apkārtnes labiekārtojumu raksturo gaišs, 
ar lielizmēra betona plāksnēm bruģēts priekšlaukums ar 
lakoniskiem velonovietnes statīviem un plaša automašīnu 
stāvvieta ēkas sānu malā. Bet galvenā vērtība tomēr ir 
Hījumā apkārtējā vide ar dabiskām pļavām, kadiķu au-
dzēm un vienmēr klātesošo vēju, kas savu dziesmu dzied 
ne tikai pastāvīgajiem salas iedzīvotājiem, bet visiem, kas 
te ierodas un vēlas to sadzirdēt.
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E
popeja ar Rīgas cirka pastāvēšanu 21. gs. ir stiepusies gadiem 
ilgi un ir tikpat interesanta kā ēkas vēsturiskā tapšana. Taču 
ķezas ar dzīvniekiem, fasādes sagāšanās risks, aizliegums 
ekspluatēt ēku nu jau pieder vēsturei. Rīgas jumtu ainavā ir 
parādījies sarkana skārda kupols, kurš visai ambiciozi un dzī-

vespriecīgi izceļas pelēkajā pilsētas audumā. 2022. gadā ar daudzu 
institūciju aktiem ekspluatācijā pieņemta Rīgas cirka energoefek-
tivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana, kas šajā gadījumā, 
pateicoties arhitektu piedāvātajiem risinājumiem un būvniekiem, 
ir izpildīta saprātīgi, estētiski un ar mērķi, lai nekas pēc gadiem, 
kad būs nauda jau citām kārtām, nebūtu jāpārdara. Cirks ir atguvis 
iespēju organizēt pasākumus, koncertus, akrobātu uzstāšanās, bet 
zvērus gan šeit vairs neredzēsim. Un pazudis arī nepatīkamais cir-
ka aromāts, kas nav mazsvarīgi. Vēl jāpiebilst, ka savā vairāk nekā 
100 gadu pastāvēšanas laikā cirka ēka ir izmantota atbilstoši savai 
funkcijai, lai kāda vara tobrīd valdītu.

Pievērošoties vēsturei, jāpiemin, ka ēkas vēsturiskā apjoma 
būvniecība ir zirgu mākslinieka, iluzionista un komersanta Alberta 
Salamonska privātā iniciatīva, kas izpaudās nemitīgā vēlmē pārkāpt 
būvvaldes izstrādātos noteikumus. Pirmo cirka ēku Salamonskis 
uzbūvēja Tērbatas ielā no koka, lai gan tas bija aizliegts, nu bet 
avantūristiem likumi nepastāv. Nācās tomēr nojaukt. Tad sekoja 
mēģinājums realizēt koka ēkas būvniecību Merķeļa ielā, bet neiz-

TURPMĀK RĪGAS 

CIRKA KUPOLS 

BŪS SARKANS

AGRITA LŪSE
Foto Aleksandrs Kendenkovs (BDCC arhīvs)
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Pasūtītājs Rīgas cirks. 
Projekts NRJA, BK daļa 
Arenso, Matīss Apsītis, 
būvnieks AIDACO, 
projekta vadītājs Valdis 
Koks, būvuzraudzība 
CMB.

devās. Mīļā miera labad tika iegādāts arhitekta Jāņa Frīdriha 
Baumaņa (1834–1891) projekts, taču būvniecība, maksājot 
sodus, 1888. gadā sākās ilgi pirms projekta saskaņošanas 
institūcijās, un izpildījums tika realizēts pēc atlikuma princi-
pa – kur nu kādam palika pāri būvmateriāli, tie tika likti lietā 
ēkas būvniecībā. Tāpēc izpētē te atrastas sliedes – jaunas un 
lietotas –, vēsturiskie ķieģeļi, apmetums, apšaubāma satura 
un noturības koka konstrukcijas, kurās izmantotas pagales, 
dēļu gali, apaļbaļķi, vecas durvis, durvju aplodas. Ja vien cirka 
apmeklētāji būtu zinājuši, uz kādas nepārdomātas koka praulu 
ligzdas, kas nosēdusies 100 gadu laikā, balstās tribīnes, intere-
sentu šeit atrasties noteikti būtu krietni mazāk. Konstruktīvās 
shēmas tribīņu projektam atrast neizdevās, visticamāk, tas ir 
bijis amatnieku darbs.

Tribīņu izpēti veica arhitektes Ilzes Mekšas vadībā. Ap 
tribīnēm energoefektivitātes projekta īstenošanas gaitā saistās 
zināms cīniņš, jo NKMP tās atzina par vēsturisku vērtību, kas 
nozīmē to saglabāšanu. Bet, no otras puses, tās nebija drošas, 
pastiprināšana būtu tikai tāda kaušanās ar vējdzirnavām, tātad 
bija jānojauc. Un atjaunot haotiskās un nedrošās ligzdas formu 
vienkārši nebija iespējams. Un vēl jāņem vērā, ka Eiropā jau sen 
ir aizliegts ekspluatēt koka konstrukciju tribīnes. Tāpēc tās būs 
jaunas, modernas, metāla un saliekamas, ar iespēju tās izvietot 
dažādās konfigurācijās – ar skatuvi pa vidu vai frontāli.



CAPAROL MATERIĀLU 

LIETOJUMS VĒSTURISKĀS 

FASĀDES KONSERVĀCIJAI
Kristīne Gulbe, DAW Baltica tehnoloģe

F
asādes atjaunošanas darbu rekomendācijā tika ieteikts 
demontēt 20. gs. 60. gadu apdari, kas tehnoloģiski nav 
piemērota vēsturiskajam mūrim un provocē mūra 
materiālu eroziju. Cementa javas apmetuma slānis bija 
ļoti biezs, vietām 50–60 mm, tas mūrim veidoja blīvu 

segumu. Izsāļojumu klātbūtne norādīja uz to, ka mit-
rums konstrukcijās ir uzturējies ilgstošu laiku, nav spējis 
iztvaikot un ir sākuši šķīst un kristalizēties sāļi, kas atrodas 
būvmateriālos. Tika konstatēts, ka 20% ķieģeļu sabrukums 
ir virs 50% masas, un tas ietekmēja mūra sienas kopējo 
nestspēju. Jumta dzegas zonā, kur bijušas bojātas nokrišņu 
novadsistēmas un redzamas plaisas un sekundārās apdares 
atslāņošanās, ilgstoša mitruma iespaidā bija erodējuši 
ķieģeļi.

Pēc apmetuma slāņa 
demontāžas tika no-
drošināta mūra žūšana, 
dabiski ventilējoties. 
Cokola zonā tika sekots 
līdzi mūra mitruma lī-
menim un sāļu kristālu 
izdalīšanās progresam. 
Degradēto ķieģeļu 
demontāža un nomaiņa 
pret jauniem, oriģinā-
lam atbilstošiem māla 
ķieģeļiem tika veikta 

pakāpeniski, pa lokāliem posmiem, lai nemazinātu kopējo 
mūra nestspēju. Ķieģeļu protezāciju veica ar oriģinālam at-
bilstošu kaļķa bāzes mūrjavu, piemēram, Caparol Dunaburg 
Putz. Apmetuma atjaunošanu plaknēm un profilētajām 
dzegām veica ar kaļķa bāzes javu, piemēram, Caparol Mitau 
Putz (ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ=11). Cokola 
zonai ieteica izmantot sanācijas sistēmas materiālus: 
saķeres apmetums Histolith® Trass–Vorspritzputz (505 
virsmas), sāļu kristālus ieslēdzošais apmetums Histolith® 
Trass–Porengrundputz – 15 mm, atjaunošanas apmetums 
Histolith® Trass–Sanierputz – 15 mm.

Fasādes plakņu izlīdzināšanu veica ar smalkgraudainu 
kaļķa bāzes javu Caparol Histolith Feinputz (ūdens tvaiku 
caurlaidības koeficients μ=8), jaunuzklātās apdares no-
stiprināšana notika ar silikāta bāzes grunti Caparol Sylitol 
111 Konzentra. No jauna uzklātais pamata apmetums šajā 
būvdarbu kārtā tika pārklāts ar pigmentētu silikāta bāzes 
grunti, lai nodrošinātu konstrukciju pret mitruma iekļūša-
nu un tajā pašā laikā saglabātu augstu ūdens tvaiku difūziju 
un iespēju mūrim turpināt žūt.

Pēc rūpīgas darbu veikšanas vēsturiskais mūris ir 
paglābts no tālākiem bojājumiem, ko izraisīja tehnoloģiski 
nepiemērotie apdares slāņi, un ir nodrošināta aizsardzība 
pret nokrišņu un ārējās vides ietekmi, gaidot nākamās cirka 
atjaunošanas un pārbūves kārtas, kad fasādes apdarei tiks 
uzklāts nobeiguma apmetuma slānis un krāsojums.

https://www.dawbaltica.com/lv/kompanija/daw-baltija
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Lielā vīzija un pirmie soļi

Rīgas cirka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums 
kopējā arhitektu biroja NRJA vīzijā ir attiecināms uz nulles kārtas 
realizāciju, jo konkurss un iepirkumu procedūra tika uzvarēta ar 
cirka kvartāla arhitektūras meta piedāvājumu starp Merķeļa un A. 
Kalniņa ielu. Konkurss notika 2019. gadā, un NRJA vīzijā par jaunas 
kultūrvietas iedibināšanu Rīgā bija iekļauta arēnas atdzimšana, 
jauna black box zāle, kas atrastos uz augstiem balstiem virs vēstu-
riskās apbūves, cirka skola ar semitransparentu fasādi, vērstu pret 
A. Kalniņa ielu, mazā zāle, veikaliņš un gājēju pasāža, kas vestu cauri 
kvartālam. Savukārt pilsētpētniekiem būtu iespēja apsekot būvi un 
kvartālu pa speciālām augstu un ļoti augstu izbūvētām laipām, lai 
noķertu to sajūtu, kādā augstumā ir jāstrādā akrobātiem. Cirka sko-
las lielajai zālei piekļautos āra koka konstrukcijas tribīnes (terase) 
– vieta, no kuras varētu vērot dažādas uzstāšanās vai ģenerālmēģi-
nājumus. Taču šo risinājumu īstenošana prasa papildu finansējumu. 
Pirmie soļi lielās vīzijas virzienā ir gājēju pasāža, kas jau tagad ir 
iedarbināta – izveidota – līdz cirka stallim, aptuveni līdz kvartāla 
pusei. Cirkā vairs nevar iekļūt kā kādreiz pa durvīm no Merķeļa ielas 
puses, bet ir jādodas iekšā pa lielajiem metāla vārtiem (tie ir jauni, 
jo vecie zuduši) pagalmā, nonākot pie galvenās ieejas cirkā. 

Vēl viens labs darbs nulles kārtā ir parapetu noņemšana no cirka 
vēsturiskās Merķeļa ielas fasādes, kas nez kāpēc bija uzauguši J. F. 

Baumaņa oriģinālajam projektam un realizēti saskaņā ar arhitekta 
Sokolova pārbūves projektu 1954. gadā. Līdz ar to paveras lielisks 
skats uz atjaunoto cirka kupolu. Fasāde atbrīvota no cementa ap-
metuma, uzklāts sanējošs kaļķa apmetums, likvidētas nevajadzīgās 
reklāmas konstrukcijas, bet kāpnes ir iekonservētas. Tās nav drošas 
lietošanā, ir slēgtas kāpelēšanai, aprīkotas ar zaļumiem un gaidīs 
atjaunošanu.

Arhitekts Uldis Lukševics pamatoti uzsver lielāko izaicinājumu 
un arī mērķuzdevumu šajā objektā – vienlaikus ar siltināšanas 
projekta īstenošanu ir paveiktas arī fundamentālas lietas, kas jau 
nodrošina arēnas funkcionēšanu un pie kurām vairs nebūs jāatgrie-
žas, secīgi īstenojot jau turpmākās pārbūves kārtas.

Māja uz dieva vārda

Sākoties būvniecībai, tika konstatētas dīvainas lietas – atseviš-
kām sienām nebija pamatu, tās bija izbūvētas uz smiltīm. Pagrabi, 
kas zem grīdas veido galeriju apkārt pa perimetru arēnai, bija bieži 
applūstoši, jo, protams, hidroizolācija neeksistēja. Māja faktiski 
turējās kopā uz dieva vārda. Izliektā ielas fasāde radīja nopietnus 
sagāšanās draudus, tāpēc jau 2018. gadā saskaņā ar konstrukto-
ra Valtera Celmiņa projektu fasāde tika nostiprināta – ar pāļiem 
piesieta pie iekšējās galerijas sienas. Izliekums nav mazinājies, bet 
sabrukšanas risks ir izslēgts. Cirks, kā jau cirks, ilūziju pieņem par 
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īstenību, tāpēc ēkas labošanā iesaistīti mākslinieki vai amatieri, 
kas katru caurumu vai konstruktīvo plaisu, vai nopietno defektu 
vienkārši aizlipinājuši ar ķiti vai kādu plāksni vai pāri tam uzzīmē-
juši kādu grafisku kompozīciju, lai defekti nerēgotos acu priekšā un 
neatgādinātu par riskiem.

Ne arhitektiem, ne būvniekiem nebija pieejams neviens tehnis-
kais zīmējums par cirka ēku, bet inventarizācijas materiālos bija 
atrodami vien radoši uzmērījumi, kuri no realitātes atšķīrās vismaz 
par metru. Talkā pēc demontāžas darbiem nāca mūsdienu tehno-
loģijas, konstrukciju 3D skenēšana un punktu mākoņa izveide, no 
kura pēc tam tika ģenerētas esošo konstrukciju precīzas aprises.

Īsumā par jaunajām konstrukcijām

Pamats arēnai bija jāizveido pilnīgi no jauna – betona grīda ar 
zemgrīdas apkuri (energoefektivitātes pasākums), bet pa perimetru 
katrai no 16 vēsturiskajām kolonnām, kas balsta kupolu un veidotas 
no vairākiem sliežu fragmentiem, aizmugurē tika izbūvētas jaunas, 
slodžu noturīgas metāla kolonnas, uz kurām tagad balstās viss 
kupola svars. Jauno kolonnu pamatnes ir iesietas pagrabā, betona 
pamatu plātnē, bet augšpusē ir izveidots dzelzsbetona gredzens 
statiskuma nodrošināšanai un kupola CLT paneļu balstam. Pie 
kupola griestiem vēsturiskais konstrukciju zirneklis ir atstāts, bet 
tam ir tikai vizuāla nozīme. Izveidota ventilējamās ielas fasādes 

sistēma, siltinājums iekšpusē atdalīts ar gaisa šķirkārtu no sienas. 
Arhitektiem sadarbojoties ar inženieriem, tika rasts vismazāk sāpī-
gākais risinājums inženiersistēmu cauruļu mudžekļa izvietošanai tā, 
lai viss korekti funkcionētu, bet netraucētu interjera harmonijai.

Kupola modernizācija

Līdz mūsdienām ir saglabājušies tehnisko zīmējumu fragmenti 
no cirka kupola konstrukcijas, kas palīdzēja, izstrādājot mūsdienu 
tehnisko projektu. Tiesa gan, vēsturiskais kupols jau savu laiku 
bija nokalpojis un ēkai garantēja lielus siltuma zudumus, jo jumta 
konstrukcija sastāvēja no divām dēļu kārtām ar voiloku pa vidu. 
Atjaunošana ietvēra oriģinālās formas saglabāšanu, slodžu notu-
rīgu jaunu konstrukciju izbūvi un siltinājumu. Konstrukciju slodze 
tika rēķināta, pieņemot, ka 10 akrobāti vienlaikus brīvā kritienā 
var laisties lejup un atsaitēm tie ir jānotur. Nedaudz pārzinot 
fiziku un nojaušot krišanas paātrinājumu, var iedomāties, cik liela 
slodze šādā gadījumā varētu iedarboties uz konstrukciju. Precīzāk 
izsakoties, konstrukcijā ir paredzēti 76 iekaru punkti, katrs no tiem 
spēj noturēt slodzi 6 t vienmērīgas slodzes un atbilstoši mazāk, ja 
slodze ir dinamiska – akrobāti lec vai šūpojas. Šī ir būvkonstruktoru 
izaicinošā sadaļa, kuras aprēķini notika saskaņā ar cirka speciālistu 
dažādu akrobātisko triku scenāriju aprakstiem. Būvkonstruktori 
savukārt rēķina statiskās un dinamiskās slodzes, lai triku izpilde 
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CLT panelis novietots uz 
betona gredzena malas, 

balstās uz atspiedējleņķa, 
pēc tam pieskrūvēts un 

kļūst pašnesošs.

Valdis Koks, Aidaco vadītājs, Rīgas cirka 
pārbūves projekta vadītājs:

−R
īgas cirka pārbūves pirmā posma īstenoša-
na, kas attiecināma uz ēkas energoefektivi-
tātes paaugstināšanu, ir nozīmīgs solis uz 
priekšu, lai Rīgā atdzimtu un paplašinātos 
vēsturiska kultūrvieta nu jau laikmetīgās 

noskaņās. Lielu gandarījumu sniedz salīdzinoši izaici-
nošā projekta realizācija, kur katrs posms bija saistīts 
ar zināmām grūtībām, turklāt neikdienišķām. Pirmo 
reizi Latvijā tika realizēta pašnesoša koka CLT elemen-
tu apjomīga kupola pārseguma izbūve, kas ir viena no 
galvenajām konstrukcijām cirka arēnai un no kuras at-
karīgas akrobātu iespējas demonstrēt sarežģītus trikus 
droši un estētiski.

Projekta īstenošanas sākuma posms iezīmējās ar 
demontāžas darbiem, taču ne klasiskajā veidā. Šoreiz 
sākotnējie demontāžas darbi ietvēra ļoti daudz roku 
darba, jo uzslāņojumi uz plaknēm bija jāattīra slāni pa 
slānim, nesabojājot vēsturisko substanci un to saudzīgi 
demontējot. Un tikai pēc saudzīgās demontāžas bija 
iespēja organizēt tradicionālos demontāžas darbus, 
demontējot nesošās un nenesošās konstrukcijas, tostarp 
jumta apjomu nojaucot pilnībā. Arēnā tika saglabāta 
vēsturiska piemiņa – jumta nesošās konstrukcijas 
zirneklis no dzelzceļa sliedēm, kas iepriekš kalpoja kā 
kupola pārsegums, tagad nokrāsots melnā tonī un kam 
pēc projekta īstenošanas ir tikai dekoratīva nozīme.

Uz jaunajām dzelzsbetona kolonnām apkārt arēnai 
balstās dzelzsbetona rīģelis, balstot kupola pārsegumu, 
kas veidots no krusteniski līmētiem paneļiem (CLT). 
Jāuzteic Latvijas būvkonstruktori, kuri spēja izstrādāt 
drošu, inovatīvu koka kupola apjomu ar riņķa līnijas 
garumu 70 m – tas ir unikāls risinājums. Toties tagad 
mūsu inženieri var lasīt lekcijas un dalīties ar zinā-
šanām. Tā kā kupols ir sfērisks, paneļu montāža un 
stiprināšana noritēja trijās dimensijās. Neviens no ele-
mentu stūriem nav precīzi 90 grādu leņķī, visi elementi 
ir trapeces veida. Malu biezums 24 cm. Skārda laternas 
izbūve ir restaurēta un atgriezusies savā vietā. Jumts ir 
siltināts, ēkā no jauna izbūvēti visi inženiertīkli.

Darbi izpildīti 
godprātīgi, veltot vi-
sus intelektuālos un 
pieredzes resursus. 
Pat komplicētās si-
tuācijās visa koman-
da meklēja risinā-
jumus augstvērtīga 
rezultāta sasniegša-
nai. Jau neilgi pirms 
Ziemassvētkiem 
publikai ir iespēja 
novērtēt atjaunotās 
telpas, pagalmu un 
labiekārtojumu. 
Rīgas cirkam ir vai-
rāk nekā 100 gadu 
ilga vēsture, un tā 
būs vēl tikpat un vēl 
vairāk gara.

VALDIS KOKS
Absolvēta RTU, iegūstot profesionālo 
inženiera bakalaura grādu. 2001−2020 
RERE GRUPA projektu vadītājs un 
meitasuzņēmuma vadītājs. No 2020 
būvuzņēmuma AIDACO vadītājs. 
Pieredze mērogos ievērojamu un laikā 
ietilpīgu objektu īstenošanā, rūpējoties 
par kvalitāti objektos un iekļaušanos 
nospraustajos darbu izpildes termiņos 
– Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
būvniecība, Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja atjaunošana un jauna apjoma 
būvniecība, Stradiņa universitātes 
slimnīcas A korpusa būvniecība, 
Mežaparka Dziesmu svētku estrādes 
būvniecība 3 kārtās, Rīgas cirka 
atjaunošana un energoefektivitātes 
paaugstināšana.
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No kreisās uz labo - arhitektu birojs 
NRJA, Inga Dubinska - arhitekte, Ivars 
Veinbergs -arhitekts, Elīna Lībiete - 
arhitekte, Austra Bērziņa - producente, 
Līga Jumburga - ainavu arhitekte, 
Ieva Lāce-Lukševica - arhitekte, Uldis 
Lukševics - arhitekts, biroja vadītājs, 
Zigmārs Jauja - arhitekts.

būtu ar garantiju droša.
Jaunā kupola konstrukcija ir unikāla, vismaz šobrīd, pat pasaules 

mērogā, jo izveidota no 24 cm bieziem CLT segmentiem, kuri, kopā 
sastiprināti, veido liekto kupola pārseguma apjomu. Šo brīnumu va-
rēja paveikt igauņu ražotāji un Latvijas montāžas meistari. Īpaši sa-
režģīts pasākums, jo paneļi nekur netiek stiprināti, kā tikai darbojas 
savstarpējā sasaistē ar ieliekamajām detaļām, atspiežoties cits pret 
citu. Montāžas nesaiste pēdējam CLT panelim uz 70 m garu riņķa lī-
niju bija vien niecīgi 12 mm, ko, pieregulējot blakus esošos paneļus, 
ātri izlīdzināja. Visa kupola konstrukcija ir pašnesoša ar piešķirtu 
ugunsdrošības klasi atbilstoši sabiedriskās ēkas normatīviem.

Paneļu aprēķinātā slodze ir paredzēta siltumizolācijas slāņa 
ietekmei, un pie tiem stiprināta arī akrobātiem paredzētā kons-
trukcija ar drošības tīklu, pa kuru tikt līdz vajadzīgajai sijai atsaišu 
izveidei. Nekad vēl nav bijis tā, ka akrobātiem būtu iespēja stiprinā-
ties faktiski jebkurā vietā, kur vien paredz uzveduma režija. Kupolu 
noslēdz jaunu logu rinda (ja vajadzīgs, logi ir attālināti vadāmi 
- aptumšojami), kurai apkārt ir tehniskās apkalpošanas tilts un 
vēsturiskā laterna ar spicīti.

Agrāk zem kupola izvietotais balkons bija ar zemiem, klaus-
trofobiskiem griestiem, bet jaunais arhitektu risinājums ir atvēris 
griestus, ļaujot no iekšpuses ievērtēt kupola apjomu. Ar balkonu bija 
interesanti, tā pārbūve nebija iekļauta projekta sākotnējās īstenoša-
nas tāmē, tāpēc bija jārod papildu finansējums griestu konstrukcijas 
maiņai un margu izbūvei. Balkons ir kā punkts uz i, lai arēnas zāle 
būtu sakārtota un nepaliktu nepadarīta darba astes.

Nostalģija interjerā

Būvniecības laikā tika demontēta vēsturiskā apdare – dēļi ar 
dažādu grafisko noformējumu, bet noteikti ar vienojošo vēsturisko 
auru. Numerācija ļāva pēc būvniecības darbu noslēgšanas dēļus 
salikt atpakaļ precīzi tajās pašās vietās gan pirmā stāva galerijā, gan 
otrajā stāvā balkona galerijā. Uz sienām nekādi neizskaistināta un 
neuzlabota vērojama gan nacionālā ornamentika, gan Staļina saukļi 
vēl no pagājušā gadsimta 50. gadiem. Ja apdares dēļi bija zuduši, 
tad to vietā ievietoti melni krāsoti jauni – izteiksmīgi vēstot par 
tukšumu. Zem dēļu kārtas sienas ir siltinātas. Izeja un ieeja arēnā 
ir iezīmēta ar zaļas krāsas durvīm – analogā tonī, kā iepriekš bija 
krāsoti noslēgdēļi sienu apdarē. 

Uz otro stāvu – balkonu – ved 4 kāpņu telpas, kas turpinās arī 
virs balkona uz tehniskajām telpām, kur būs iespēja strādāt gaismo-
tājiem un režisoriem.
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P
raktiski izglītojošās konferences Izaicinājumi industriālajā 
būvniecībā – vērienīgu objektu attīstība 2022 saturs tika 
veidots, balstoties uz informāciju par laikmeta aktualitātēm 
būvniecības jomā un mega starptautiskajiem projektiem 
Latvijā. Lektoru izklāstītās tēmas aptvēra Rail Baltica projekta 

īstenošanu, valsts robežas aizsardzību, unikālo PPP projektu Ķekavas 
apvedceļš, jaunākās tehnoloģijas, pārskatu par finansējuma avotiem 
šobrīd krīzē esošajai būvniecības nozarei. Konference notika viesnī-
cas Semarah Hotel Lielupe konferenču zālē ēkas 10. stāvā, starplaikos 
ļaujot baudīt arī Jūrmalas un jūras panorāmu. Racionālo inženierijas 
gaisotni lieliski papildināja elegantās mākslinieces anda_abstract 
gleznotās abstraktās kompozīcijas, kas, starp citu, ir lieliska dāvanas 
ideja kādos nozīmīgos svētkos.

Konferences tēmas un lektori

Ieskats tehnoloģiski sarežģītākajos Rail Baltica objektos Baltijā. 
Ēriks Dilevs, Rail RB AS tehniskais direktors Latvijā. Rail Baltica 
stratēģiskā prioritāte pieaug visā Baltijā un Eiropā. Projektēšana 
sākta visās Baltijas valstīs 640 no 870 km trases, kā arī būvdarbi norit 
visā Baltijā. Būvmateriālu iepirkumi turpinās saskaņā ar konsolidāci-
jas principu (balsti, gulšņi, sliedes). Izstrādāta dzelzceļa elektrifikāci-
jas stratēģija, un notiek projektēšanas un būvniecības apvienotais ie-
pirkums. Izvēlēts vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu inženieris, 

IKGADĒJĀ 

KONFERENCE 

IZAICINĀJUMI 

INDUSTRIĀLAJĀ 

BŪVNIECĪBĀ

Gunita Jansone, 
biedrības BDCC 
vadītāja
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norit darbs pie ieviešanas stratēģijas izstrādes. Piešķirts papildu ~400 
miljonu eiro finansējums, kopā pārsniedzot 1,2 miljardus eiro. 2022. 
gada publicētā iepirkumu plāna kopējā līgumu vērtība >2 miljardi 
eiro. Saņemts finansējums no ES Militārās mobilitātes programmas. 
Nostiprināta sadarbība ar Somiju un Poliju vienotā koridora ietvaros.

Rail Baltica pamattrases būvniecības stratēģija. Kaspars Vingris, 
Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs.  
K. Vingris iepazīstināja ar aktuālo (2022. gada beigas) projekta virzību 
Latvijā. Turpinās būvniecība Rail Baltica Rīga centrālajā mezglā un 
lidostā Rīga. Norit darbs pie infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrā-
des. Rail Baltica pamattrases būvniecība un būvuzraudzība (konkurss). 
Rail Baltica 16 Latvijas reģionālo mobilitātes punktu projektēšana. 
Infrastruktūras un apkopes punktu Skultē un Iecavā būvprojektēšana. 
Salaspils TEN-T intermodālā kravu termināļa būvprojektēšana. Rail 
Baltica īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšana. 
Militārā mobilitāte.

Inovācijas un izaicinājumi vērienīgākajā PPP objektā – Ķekavas 
apvedceļā. Matīss Vīksne, AS ACB projektu vadītāja vietnieks. Ar 
saturiski un informatīvi bagātu slaidu palīdzību tika atklāta pagaidām 
Latvijā vienīgā PPP projekta īstenošana, sākot no ieceres, līgumu 
slēgšanas līdz pat būvniecības progresam un inovatīvu tehnoloģiju 
izmantojumam.

Agrita Lūse, biedrības 
BDCC valdes locekle, 
Dāvis Graudiņš, Emīls 
Stīpnieks, Forma 2 BIM 
projektu vadītāji.

Uldis Griķis, 
Pillar Contractor 

Infrastruktūras 
būvdarbu 

nodaļas vadītājs.

Juris Fridmanis, 
Ķekava ABT 
ģenerālmenedžeris

Matīss Vīksne, 
AS ACB projektu 

vadītāja 
vietnieks.

Ritvars Timermanis, 
CFLA Publiskās un 
privātās partnerības 
nodaļas vadītājs.

Kaspars Vingris, 
Eiropas Dzelzceļa 

līnijas valdes 
priekšsēdētājs.

Ēriks Dilevs, Rail RB 
AS tehniskais direktors 
Latvijā.

Ieva Valtmane, Finanšu 
ministrijas ES fondu 

stratēģijas departamenta 
direktora vietniece.

Mārtiņš Vilnītis, 
RTU Būvniecības 
fakultātes 
dekāns, 
profesors.
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BIM būvuzraudzībā. Dāvis Graudiņš, Emīls Stīpnieks, FORMA 
2 BIM projektu vadītāji. Vieni no pirmajiem BIM ieviešanā būvdar-
bu kvalitātes kontrolē ir būvuzraudzības un inženierkonsultantu 
uzņēmums Forma 2, kas jau 16 gadus sevi apliecinājis kā vienu no 
ietekmīgākajiem spēlētājiem būvuzraudzībā un projektu vadības un 
inženierkonsultēšanā. Forma 2 inženieri 2017. gadā sāka pētīt būv-
darbu procesa digitalizācijas iespējas un jau 2018. gadā sāka lietot 
vienotas vides digitālus risinājumus būvdarbu kvalitātes kontroles 
vajadzībām.

Grunšu dinamiskās īpašības un jaunas to noteikšanas iespējas 
Latvijā. Dr. ģeol. Māris Krievāns, RTU BIF asociētais prof. Māra 
Krievāna izstrādāto prezentāciju rādīja un stāstīja RTU Būvniecības 
fakultātes dekāns, profesors Mārtiņš Vilnītis, iepazīstinot speciā-
listu auditoriju ar jaunākajām metodēm grunts noturības izpētē.

Investīciju ienākšana potenciālajos nākotnes infrastruktūras 
PPP projektos. Ritvars Timermanis, CFLA Publiskās un privātās 
partnerības nodaļas vadītājs. Lektors iepazīstināja ar PPP projektu 
īstenošanas procedūras posmiem un atklāja tuvākos projektus, 
kurus īstenos saskaņā ar PPP uzstādījumiem.

Būves valsts drošībai – austrumu robeža. Jānis Ivanovskis-
Pigits, VAS Valsts nekustamie īpašumi NĪ Attīstības projektu pār-
valdes direktors. Izzinoši informatīvs lektora sniegums par Latvija 
valsts robežas stiprināšanas būvēm – moderniem žogiem, kuru 
forma un struktūra ir veidota tā, lai tos nebūtu iespējams pārkāpt.

ES fondu investīcijas tuvākajā desmitgadē. Ieva Valtmane, 
Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktora 
vietniece. Būvniecības nozarei saistoša tēma, kurā iezīmējas ES fon-
du finansējuma programmas ar integrētiem pasākumiem dažādiem 
būvniecības projektiem.

Vērienīgs infrastruktūras objekts – sūkņu stacija Berģos. Uldis 
Griķis, Pillar Contractor Infrastruktūras būvdarbu nodaļas vadī-
tājs. Pillar pakalpojumi būvniecībā aptver plašu spektru, un viens 
no pēdējā laika sarežģītākajiem un lielākajiem objektiem ir veiksmī-
gi noslēgusies sūkņu stacijas pārbūve un kanalizācijas spiedvada 
izbūve Brīvības ielā. Projekta īstenošana aizņēma divus gadus, 
auditorijai bija iespējams ielūkoties visos būvniecības posmos.

Ekstra pakalpojumu – konferences prezentācijas –  
nodrošinām mūsu sadarbības partneriem.
P.S. Nākamā industriālajai būvniecībai veltītā konference  
tiek plānota 2023. novembra beigās. 

Konferences 
organizators biedrība 
Building Design and 
Construction Council

Sadarbības partneri un atbalstītāji

Jānis Ivanovskis-Pigits, 
VAS Valsts nekustamie 

īpašumi NĪ Attīstības 
projektu pārvaldes 

direktors.

https://www.buvniekupadome.lv/konference/konference-izaicinajumi-industrialaja-buvnieciba-2022-gada-30-novembri/
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KOMPLEKSI RISINĀJUMI
AR PVC VAI TPO MEMBRĀNU
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Jumta tvaika izolācija

Siltumizolācijas slānis

TRP Pruszyński
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PVC vai TPO membrāna

Siltumizolācijas slānis - minerālvates plāksne 

Siltumizolācijas slānis - minerālvates plāksne

TVAIKA IZOLĀCIJA
LĒZENIEM JUMTIEM

Tvaika izolācijas Sd vērtībai ir jābūt vismaz piecas reizes* lielākai nekā hidroizolācijas 
Sd vērtībai. Skatīt Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika”; V. Būves elementu ūdens tvaika caurlaidība; 25. punkts.
 * sīkumu ignorēšana noved pie lielām problēmām. 

PE FB2 0,20 - 0,40 mm
Sd ≥ 145-370 m

POLYFIN Alu SK D 0,20 mm
Sd ≥ 1500 m

+371 202 50 222 info@emimar.lv www.emimar.lv Starta iela 5a, Rīga, LV-1026, Latvija
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AUTOCEĻU 

INDUSTRIĀLAIS 

MANTOJUMS – 

KAĶUPĪTES CAURTEKA 

UN LĪGATNES CAURTEKA
DAINA BRUŽA 

GUNITA JANSONE
Foto BDCC arhīvs (Renārs Koris)
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S
alīdzinoši nesen ir notikusi divu vēsturisko inženierbūv-
ju – Kaķupītes un Līgatnes caurtekas – atjaunošana. Abas 
caurtekas atrodas uz autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas ro-
beža (Veclaicene). Kaķupītes caurteka atrodas autoceļa 85,60. 
kilometrā Vaivē, un Līgatnes caurteka ir 64,80. kilometrā. Abu 

caurteku atjaunošana ir lielisks piemērs, kā gan nodrošināt nepiecie-
šamo funkciju, gan cieņpilni izturēties pret vēsturisko mantojumu, 
radot rezultātu, ko vērts ietvert ekskursiju maršrutos.

VSIA Latvijas Valsts ceļi 
Tiltu daļas vadītājs  
Māris Dūzelis:

− LVC pārziņā ir 4 šāda 
veida caurtekas. 3 no tām ir 
autoceļā A2 – Kaķupīte, Līgatne 
un Lejasgrāvis, vēl viena − 
Lorupītes caurteka − ir netālu 
no Siguldas, autoceļā V96 
Klints−Celmi. Caurteku būves 
gadi precīzi nav zināmi, bet 
Līgatnes caurtekas atbalstsienā 

ir redzams akmens, kurā iekalts (neskaidri) gadaskaitlis 1859 (skat. 
attēlu), kas arī varētu būt būves gads. Visas caurtekas būvētas reizē 
ar autoceļu Rīga−Pleskava. Autoceļa būvniecība sākta ap 1838. gadu 

un pilnībā pabeigta 1860. gadā. Visas šīs caurtekas veidotas kā ķieģeļu 
mūra velves ar kaltu granīta bloku balstiem un atbalsta sienām, un tās 
ir vēsturiskas, skaistas arhitektoniskas būves, kuras saglabājamas kā 
kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa nākamajām paaudzēm. Veicot 
caurteku atjaunošanu vai pārbūvi, tiek sakārtota arī apkārtējā vide – 
izzāģēti koki uzbēruma nogāzēs, sakārtota upes gultne u.c., un tas sa-
vukārt veicina apkārtējo objektu un apkaimes sakārtošanu. Piemēram, 
Kaķupītes caurteku vietējā pašvaldība ir ietvērusi nesen izveidotajā 
dabas takā.

Tuvāko gadu laikā tiek plānota Lejasgrāvja caurtekas atjaunošana. 
Darbi paredzēti 2023.−2024. gadā a/c A2 77,24.−88,10. km posma 
pārbūves sastāvā. Lorupītes caurteka atjaunota jau 1994. gadā. Lielākā 

no šīm caurtekām ir Līgatnes 
caurteka ar ailu 7,35 m, Kaķupītes 
aila ir 4,82 m, Lejasgrāvim 4,0 m, 
Lorupītei 4,88 m.

Ģirts Šķupelis, abu 
caurteku projekta autors, 
uzņēmuma Projekts 3 
līdzīpašnieks un vadītājs: 
− Abām caurtekām ir saglabāts to 
vēsturiskais izskats, to nestspēja 
pēc atjaunošanas ir atbilstoša 
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mūsdienu satiksmes slodzēm, un kalpošanas laiks paredzēts turp-
mākajiem 100 gadiem. Ja salīdzinām abu caurteku stāvokli pirms 
atjaunošanas, tad Kaķupītes caurteka atradās bēdīgākā stāvoklī. 
Jāuzteic pasūtītāja nostāja, kurš pieņēma lēmumu saglabāt caurteku 
vēsturisko izskatu. Pasūtītājam pieņemt lēmumu par vēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu palīdzēja salīdzinoši mazs būves sadārdzi-
nājums, salīdzinot ar jaunas konstrukcijas izbūvi. Katrai nākamajai 
atjaunotajai caurtekai tiek izmantota iepriekšējās atjaunotās caurte-
kas labā prakse. Caurtekas ir līdzīgas, bet tomēr atšķirīgas. Atšķirība 
ir ģeometriskajos izmēros, novietojumā, grunts apstākļos.

Kaķupītes caurteka

Kaķupītes caurtekas atjaunošanas darbi pabeigti 2019. gadā. 
Kaķupītes caurtekas atjaunošanā tika saglabātas vertikālās sienas 

no kaltiem granīta akmeņiem, bet pārbūvēta ķieģeļu velves kons-
trukcija, portālsienas un spārnsienas.

Caurtekas iekšējais platums starp balstu masīvu iekšējām sienām 
ir 4,82 m, garums 26,75 m, augstums 5,30 m. Caurtekas jaunā velve 
izbūvēta no 53 cm bieza monolīta dzelzsbetona un apšūta ar esoša-
jiem ķieģeļiem 13 cm biezumā.

Portālsienas izbūvētas no monolīta dzelzsbetona un apšūtas ar 
esošajiem granīta akmeņiem. Portālsienas ir apmēram 4,3 m augstas, 
7,7 m platas, un ir 50 cm biezs monolīts dzelzsbetons.

Caurtekas spārni izbūvēti no dzelzsbetona un apšūti ar esošajiem 
apšuvuma akmeņiem. Spārnu augstums mainās no 8,5 līdz 5,25 m, 
pēdas platums ir 5,5 m, garums 6,5 m, spārni veidoti 130° leņķī pret 
caurtekas galiem.

Sākotnējās caurtekas projekta dokumentācija nav atrodama vai 
nav saglabājusies. Atbilstoši 1999. gada tehniskā projekta datiem 
esošā caurteka atrodas ekspluatācijā no 1867. gada. Tās būves 
veids – arkveida caurteka. Sienas – no kaltiem akmeņiem, velve – no 
pilnajiem māla ķieģeļiem, grīda – rupji kaltu akmeņu apgriezta velve.

Līgatnes caurteka

Līgatnes caurtekas atjaunošanas darbi pabeigti 2021. gadā.
Caurtekas galvenie ģeometriskie parametri: platums starp balstu 

masīvu iekšējām sienām – 7,35 m, velves balstu vertikālo sienu 
augstums ~1,80 m. Caurtekas garums – 21,46 m.

Bija pieņemts lēmums pārbūvēt caurtekas konstrukciju daļas, 
t.i., tās velves galu mūrējumu aptuveni 3 m garumā no katra gala, 
portālsienas un atbalstsienas, lai novērstu caurtekas defektus un 
bojājumus.

Atbilstoši būvprojekta risinājumiem izbūvētas jaunas 50 cm 
biezas caurtekas portālsienas (gala sienas) no dzelzsbetona, kuras 
apšūtas ar esošiem apšuvuma akmeņiem, kas pirms tam ir rūpīgi 
demontēti no esošajām konstrukcijām. Sienu augstums ir mainīgs 

Kaķupītes caurteka.
Pasūtītājs VSIA  
Latvijas valsts ceļi.  
Projektētājs Projekts 3.  
Būvuzņēmējs Rīgas tilti. 
Būvuzraudzība  
Firma L4.
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3. vieta  
konkursā 
Ilgtspējība 
Arhitektūrā 
Būvniecībā 
Dizainā 2022
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2. vieta  
konkursā 
Latvijas 
Būvniecības 
Gada balva 
2021 nominācijā 
Inženierbūves 
pārbūve.

Līgatnes caurteka. 
Pasūtītājs VSIA Latvijas 
valsts ceļi. Projektētājs 
Projekts 3. Būvuzņēmējs 
8 CBR. Būvuzraudzība 
Ceļuprojekts. 
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1,93−6,40 m, un platums ir 10,35 m. Lai nodrošinātu portālsienu 
noturību pret apgāšanos, tās savā starpā savienotas ar savilcēm, 
kas izbūvētas zem esošā autoceļa uzbēruma, neapturot satiksmi (ar 
caurdures metodi).

Jaunie caurtekas spārni (esošo spārnu vietā izmantojot esošo 
spārnu balstus) veidoti no dzelzsbetona, enkurojot tos gruntī un 
izmantojot grunts enkurus. Spārnu konstrukcijas tāpat apšūtas ar 
esošajiem apšuvuma akmeņiem, kuri pirms tam demontēti no esoša-
jām konstrukcijām un/vai salasīti caurtekas tuvumā no jau nobruku-
šajām konstrukcijām.

Daina Bruža, Firma L4 tiltu 
būvinženieris – būvuz-
raugs, konkursa Latvijas 
Būvniecības Gada balva 
2021 žūrijas dalībniece 

− Būvuzņēmējam atjaunot 
abas caurtekas noteikti bija 
izaicinājums. Mūsdienās ir grūti 
atrast veco arodu meistarus, pie-
mēram, mūrniekus un akmeņ-
kaļus. Abu caurteku būvniecībā 
bija nepieciešams atjaunot 

vēsturisko ķieģeļu mūri un apšuvuma granīta akmeņus. Vēsturiski 
granīta akmeņi tika plēsti, mūsdienās šādu tehnoloģiju vairs nelieto. 
Lai pielīdzinātu jauno granīta akmeņu izskatu plēstajiem akmeņiem, 
tie tika speciāli apdedzināti. Mūsdienās akmeņus dala ar lāzertehno-
loģijas palīdzību, un to virsma, salīdzinot ar senajiem akmeņiem, ir 
gluda.

Manuprāt, ir svarīgi saglabāt vēsturisko mantojumu. Patiess 
prieks, ka pasūtītājs kopā ar projekta autoriem ir izvēlējies atjaunot 
mūsu vēsturisko mantojumu, ko varēs novērtēt arī nākamās paau-
dzes.

Abas caurtekas atklājas savā varenumā, kad nokāpjam pie tām 
lejā un ieraugām to majestātiskumu. Pati biju būvuzraugs Kaķupītes 
caurtekas atjaunošanas darbos. Atsedzot konstrukcijas, varējām tikai 
nobrīnīties, kā darbus varēja paveikt tad, kad nebija traktortehnikas 
un citu mūsdienu instrumentu. Pēc pieredzes, pārzinot būvnieku 
ieguldīto darbu šādā objektā, ne velti Līgatnes caurtekas atjaunotāju 
komandas darbs tika atzinīgi novērtēts ar 2. vietu inženierbūvju pār-
būvju nominācijā konkursā Latvijas Būvniecības Gada balva 2021. Ne 
tikai Ēģiptes piramīdas, pilis un citas gigantiskas būves pasaulē, bet 
arī šādas tepat Latvijā esošas būves ir tā vērtas, lai uz tām paskatītos 
un ieraudzītu industriālā mantojuma šarmu.
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PARKA  

PAVILJONS  

LIEPĀJĀ

INĀRA APPENA
Foto BDCC arhīvs (Edgars Pohevičs),  
pastkartes no Latvijas Arhitektūras muzeja

Rheinzink 
titāncinka 
jumta segums.
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Š
ovasar augustā atklātais Parka paviljons Liepājā ir uztverams kā 
mitoloģiskais, no pelniem atdzimušais brīnumputns Fēnikss. Pēc 
daudziem gadiem, pēc vairākiem projektu konkursiem un īpašnieku 
maiņām Piejūras parks ir atguvis savus vēsturiskos vaibstus, patei-
coties uzņēmīgajai liepājnieku Kirhneru ģimenei, kas vēlējusies 

atstāt savai dzimtajai pilsētai ko vērtīgu un paliekošu.

Sagaidīšanas paviljons ķeizaram

Pirmo reizi Piejūras parkā paviljons atspirdzinājumiem tika uzcelts 
1903. gadā, kad inspicēt jaunuzcelto nocietinājumu fortu sistēmu Liepājā 
oficiālā vizītē ieradās Krievijas cars Nikolajs II. Paviljona celtniecība bija 
Kurzemes muižniecības cieņas izrādīšanas žests valdniekam un vēlme pie-
dalīties šajā svinīgajā pasākumā, uzņemot caru tam īpaši paredzētā celtnē. 
Par ēkas projekta autoru tiek uzskatīts vācbaltu arhitekts Pauls Demme 
(1857–1919). Atsaucoties uz Liepājas vēsturnieka Gunāra Silakaktiņa 
pētījumiem, zināms, ka Nikolajs II savas vizītes laikā paviljonā uzkavējās 
tikai īsu brīdi, baudot izmeklētus dzērienus un ēdienus, bet pēc cara 
apmeklējuma kafejnīca, saukta par Ķeizara paviljonu, tika uzdāvināta 
pilsētai, un baudīt dzērienus un uzkodas varēja visi pilsētas iedzīvotāji 
un viesi. Paviljons darbojās tikai vasaras sezonā. 1906. gadā no koka celtā 
ēka nodega, bet pēc diviem gadiem tika atjaunota sākotnējā izskatā ar 
dažām nenozīmīgām vizuālajām atšķirībām. Tādā izskatā paviljons, vēlāk 
saukts par Liepājas Jūrmalas paviljonu, darbojās daudzus gadus.
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Vēsturiskā paviljona  
nojaukšana

Padomju laika 50. gados tas bija pazīstams gan kā kafejnīca 
Dzintars, gan no 60. gadiem kā restorāns Banga, bet, kā re-
dzams tā laika fotogrāfijās, paviljonam trūka liekto un izteiksmī-
go līniju raksta – lielo logu rūšu dalījums bija novienkāršots līdz 
nelieliem kvadrātiņiem. Diemžēl 1977. gadā paviljons vēlreiz 
piedzīvoja ugunsgrēku un tika nojaukts. Liepājnieki vēlējās šajā 
iecienītajā atpūtas vietā to atjaunot, un 70. gadu beigās tika rīko-
ti skiču projektu konkursi, taču būvniecība netika sākta.

Kirhneru ģimenes  
tiesības būvēt

Kad 2020. gadā UPTK īpašnieks Zigurds Kirhners ieguva 
īres tiesības kafejnīcas gruntsgabalam un atpirka no iepriek-
šējā zemesgabala nomnieka 2018. gadā izstrādāto restorāna 
būvprojektu, tad jau 2020. gada augustā UPTK projekta 
vadītāja Sanda Kirhnera vadībā sāka būvniecības darbus, un 
pēc diviem gadiem – 2022. gada augustā – paviljons atdzima 
vēsturiskajā veidolā – tādu to esot vēlējušies redzēt iepriekš 
aptaujātie liepājnieki.

Sarežģītā būvprojekta izstrāde

Projektu nācās izstrādāt, izmantojot tikai vēsturiskos attē-
lus – pastkartes un fotogrāfijas, kā arī dažus uzmērījumus, kurus 
veiksmīgi izdevās atrast, jo vēsturiskais ēkas projekts nav saglabā-
jies. Arhitektiem tas bija diezgan sarežģīts uzdevums, jo no vecās ka-
fejnīcas Banga bija saglabājies tikai kāds arhitekta Paula Demmes 
parakstīts griezuma zīmējums, kas ļāva saprast izmērus, un ļoti 
noderīga projektēšanai bija kafejnīcas Banga topogrāfija, pēc kuras 
speciālisti varēja aprēķināt ēkas proporcijas. Turklāt izpētes laikā 
izdevās atrast tikai vienu ēkas aizmugures fotogrāfiju, jo tradicio-
nāli tikusi uzņemta izteiksmīgā galvenā fasāde ar kafejnīcas terasi 
priekšpusē.

Parka paviljona koptēls

Jaunā Parka paviljona centrālo ieeju, ko sedz neliels pusloka 
jumtiņš, iezīmē tornītis ar kupolu un zibensnovedēju, tur senajās 
atklātnēs redzams karoga masts ar nelielu karodziņu. Galvenajā 
fasādē uz abām pusēm simetriski izkārtoti lieli logi ar jūgendstilam 
raksturīgo dalījumu un izliekumiem, tādi ir arī ēkas galos. Sarežģītās 
formas logus izgatavoja prasmīgi meistari. Paviljona fasādes apdarē 
izmantots balti krāsots koka dēlīšu apšuvums ar gaiši pelēkiem koka 
dekoriem atbilstoši vēsturisko fotogrāfiju paraugiem. Ēkai ir koka 
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karkass, balstīts uz betona pamatiem, jumtu sedz skārda loksnes, bet 
tornītī iebūvēta ventilācijas sistēma. Ir izbūvēts arī pagraba stāvs ar 
tehniskajām telpām – katlutelpu un noliktavu. Kopējā ēkas platība ir 
202 m2, ieskaitot 124 m2 lielu apmeklētāju zāli un plašu āra terasi.

Parka paviljona interjers viesu ērtībām

Iekštelpu interjers lielā mērā ir pašu īpašnieku – Kirhneru 
ģimenes – radīts, par paraugu izmantojot 20. gs. sākuma Liepājas 
un citu Eiropas pilsētu restorānu attēlus un aprakstus, jo atrodami 
tikai daži vēsturiskā paviljona interjera kopskata attēli, bet tajos, 
kas glabājas liepājnieku ģimeņu fotoalbumos, galvenokārt redzami 
pie galdiem sēdošie apmeklētāji, nevis telpas iekārtojums. Kirhneru 
ģimenei ir izdevies radīt gaišu un omulīgu interjeru ar atsaucēm uz 
pagājušā gadsimta sākumu, tomēr atbilstoši mūsdienu apmeklē-
tāju prasībām. Telpas stūros ierīkoti ērti ādas dīvāni ilgākai atpūtai 
un ēdienu baudīšanai, bet nelielie apaļie un četrstūra galdiņi uz 
vienas kājas un Toneta tipa krēsli tiem apkārt ļauj iejusties senākā 
paviljona gaisotnē, vērojot apkārtni un dabas mainību caur plašajiem 
logiem. Videi un laikam atbilstoši ir gaismas ķermeņi ar apaļiem 
pienbaltā stikla kupoliem gan lielajai centrālajai lustrai pretī ieejas 
durvīm un kafejnīcas letei, gan pārējām griestu un sienas lampām.

Izglābtais kultūras mantojums

Parka paviljona īpašnieki izglābuši un izmantojuši ēkas iekārto-
jumā arī vairākus vēsturiskā mantojuma priekšmetus. Durvis, kas 
ved uz virtuvi un viesu tualetēm, savulaik atradās vecajā Liepājas 
dzemdību namā, bet tā jaunajiem saimniekiem pārbūves laikā nebija 
vajadzīgas. Kirhneri tās nopirka, restaurēja un atrada veiksmīgu 
pielietojumu. Savukārt nelielajai priekštelpai iegādātas un ieklātas 
ornamentētas keramikas flīzes, kas ņemtas no kādas nojaucamās 
cara laika virsnieku dzīvojamās mājas kāpņu telpas Karostā.

Paviljona āra terase 

Lai kafejnīca būtu pieejama visiem apmeklētājiem, pie galvenās 
fasādes ierīkota slīpa uzbrauktuve un visas publiskās telpas izbūvē-
tas bez sliekšņiem. Jauns un svaigs skats piešķirts āra terasei, to no-
krāsojot un labojot trūkstošās detaļas. Apaļās ziedu kastes ar sezonai 
atbilstošiem ziedošiem augiem priecē uz terases sēdošos, kā arī sānu 
dobes papildinātas ar kupliem apstādījumiem. Neiztrūkstoši mūsdie-
nu pilsētas dzīves stilam ir paredzēts statīvs velosipēdu novietošanai. 

Kafejnīca, atšķirībā no sava vēsturiskā prototipa, darbosies 
visas sezonas, bet āra terase, kas iekārtota ar tai īpaši piemeklētām 
mēbelēm un vairākām gaismas laternām ar baltiem stikla kupoliem, 
apmeklētājiem būs atvērta tikai siltos laikapstākļos.

Parka paviljons veiksmīgi darbojas kopš pirmās tā atklāšanas 
dienas un kļuvis par iemīļotu pilsētnieku atpūtas vietu gan ikdie-
nā, gan brīvdienās un īpašos svētku brīžos. Liepāja var būt lepna 
par saviem patriotiem un viņu veikumu.
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LATVIJAS VALSTS SVĒTKU NEDĒĻĀ TIKA ATSEGTA 

RESTAURĒTĀ RĪGAS PILS FASĀDE

V
AS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) īstenotajā senākās  
Rīgas pils kastelas daļas restaurācijas un pārbūves projektā 
pabeigti vēsturiskās fasādes atjaunošanas darbi. Pirms  
diviem gadiem sāktais pils atjaunošanas projekts turpinās, 
taču vēsturiski krāšņā fasāde nu ir pilnībā atjaunota  

un atklāta sabiedrības aplūkošanai.
Restaurētā un ar lazējošo krāsu tonāli izlīdzinātā, kā arī ar perfekti 

atveidotām logu apmalēm piesātinātā fasāde ir atraktīvākā no visām 
Rīgas pils fasādēm, − norāda Pieminekļu padomes vadītājs Ojārs 
Spārītis.

− Fasādes atjaunošanas darbu gaitā zem apmetuma atklājām 
līdz šim nezināmu vēsturisko liecību – estētiski augstvērtīgu 16. gs. 
vēsturisko mūri, un nolēmām to saglabāt un eksponēt sabiedrībai. 
Atjaunošanas gaitā pamazām iezīmējas pils patiesais vēriens, − norā-
da VNĪ valdes priekšsēdētājs R. Griškevičs.

Restaurācijas un atjaunošanas darbus turpinot, tiek īstenoti 
Daugavas gātes atjaunošanas darbi – tiks atsegta vēsturiskā Rīgas 
pils kastelas dienvidu korpusa pagraba siena, un pirmo reizi 400 
gadu laikā pils pagrabtelpās atgriežas dienasgaisma. Pagraba izbūves 
izaicinājums bija izvietot zem grīdas visas inženierkomunikācijas, lai 
velvētajā telpā saglabātu vēsturiski radīto harmoniju.

Rīgas pils 
Kastelas 
Dienvidu 
fasādes 3D 
attēls ar atsegto 
viduslaiku mūri 
bez apmetuma. 
Attēla apakšējā 
daļā redzams 
arī pagraba 
daļas (sākotnēji- 
pirmā stāva) 
atsegums 
ar tiltu pie 
galvenās ieejas, 
ko paredzēts 
realizēt 2023.
gadā.

Attēla autori – 
Sudraba 
Arhitektūra 
2022

VNI 
publicitātes 
foto

Foto  
Reinis Liepiņš

Foto  
Reinis Liepiņš
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VĒSTURISKAS 

KOKA KĀPŅU 

TELPAS 

ATJAUNOŠANA

REINIS LIEPIŅŠ
arhitekts
Foto R. Hofmanis

Grēcinieku iela 26, Rīga. 
Pasūtītājs privātpersona, 
projekts arhitekts Reinis 
Liepiņš, Ilze Liepiņa, Ainārs 
Plankājs, Berta Lerhe, Sudraba 
arhitektūra, būvnieks 
Baumeister. Kāpņu telpas 
pārbūve pabeigta 2016. gadā, 
tā nodota ekspluatācijā 2021. 
gadā. Dzīvokļu īpašnieku 
parakstu savākšana aizņēma 
vairāk laika nekā projekta 
izstrāde un būvniecība.
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Č
etru stāvu ēka Grēcinieku ielā 26, Rīgā, būvēta 1866. gadā 
un piedzīvojusi raibu likteni, ko ietekmēja daudzās politisko 
situāciju un īpašnieku maiņas. Kāpņu telpa pirms pārbū-
ves bija piedrazota un apaugusi ar inženiertīklu cauruļu 
tranzītu, katrs iedzīvotājs, kam vien nebija slinkums, bija 

izdaiļojis koplietošanas telpu ar kādu sev noderīgu sistēmu. Taču 
zem nevīžīgajiem krāsojumiem un kultūrslāņa tomēr spēja saglabā-
ties ievērojama daļa autentiskās substances. Darba sākuma posms 
ietvēra kāpņu telpas atbrīvošanu no liekā un traucējošā, arī krāsu 
slāņiem. Un tikai pēc šķīstīšanas bija iespējams sākt projekta īste-
nošanu – atjaunošanu. Arhitektūras koncepta pamatā bija gaišas, tī-
ras un lakoniskas telpas izveide. Smalkas un pārdomātas detaļas ir 
projekta izstrādes atslēga. Atjaunošanas gaitas publikācijas mērķis 
ir pievērst uzmanību Vecrīgas slēptajām interjera vērtībām, kuru 
liktenis atkarīgs no pasūtītāja sapratnes un arhitektūras projektu 
kvalitātes. Grēcinieku ielas namam ir paveicies ar augstvērtīgu un 
parauga vērtu vēstures atjaunošanu.

Vēsturiskais fons

Ēka un arī kāpņu telpa celta 1865.–1866. g. pēc arhitekta 
H. Geigenmillera projekta, daļēji saglabājot iepriekšējo laiku 
plānojuma struktūru. Pirms esošās ēkas uzbūvēšanas (pārbūves) 
gruntsgabalā atradās Latvijas un Rīgas vēsturei nozīmīga ēka, kuras 
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būvniecības vēsture zināmā mērā ir pat labāk fiksēta nekā esošās, 
1866. gadā pārbūvētās ēkas vēsture. Ēka atrodas UNESCO Pasaules 
kultūras un dabas mantojuma objekta Nr. 852 Rīgas vēsturiskais 
centrs un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārval-
de noteikusi, ka ēka ir kultūrvēsturiski vērtīga.

Grēcinieku ielas nosaukuma vēsture ir aizsākusies 14. gadsim-
tā. 14.–16. gadsimtā gruntsgabali pie Grēcinieku ielas piederējuši 
bagātajiem pilsētas tirgotājiem un rātes locekļiem. [..] Tā saukta 
par Bagāto ielu (latīņu val. – platea divitum). Pirmo reizi rakstītos 
avotos šis nosaukums konstatējams 1387. gadā. [..] Par Bagāto ielas 
nozīmi turīgo iedzīvotāju dzīvē liecina vēsturiski izveidojušies lieli 
gruntsgabali. [..] Ap 1512. gadu pie Bagāto ielas bijusi dzīvojamā 
māja un gruntsgabala dziļumā – piecas noliktavas. [..] Gruntsgabala 
Grēcinieku ielā 26 vēsturē ir īpašs posms gadsimta garumā, kad pēc 
Vidzemes un Igaunijas teritoriju okupācijas 1709. gadā šeit esošās 
ēkas kā pilsētas rezidenci izmantoja Baltijas provinces ģenerālguber-
natori. [..] Radikāla pagrieziena punkts ģenerālgubernatoru ēkas vēs-
turē sākās 1865. gadā, kad ēkas Grēcinieku 26 tika pārdotas firmai 
Švarcs un Kavīcels (Shaar & Caviezel). [..] Shaar & Caviezel plāni bija 
apjomīgi – bija paredzēts veco apbūvi nojaukt un šos darbus uzsākt 
līdz projekta pabeigšanai. Viss liecina par to, ka lielākā daļa esošās 
apbūves nojaukta. Uz to norāda plānu salīdzinošā analīze – jaunizvei-
doto pagrabu struktūra kardināli atšķiras no vecās. Tomēr gan vēstu-
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veidoti no priedes, pakāpieni – no ozola, lenteris un margas –  
no bērza. Jāuzsver arī seno meistaru amatniecības prasmes un izdo-
ma, par ko liecina koka detaļu forma, dekori un profili. Koka detaļas 
ir attīrītas no uzslāņojuma, pilnībā atklājot dabisko faktūru, grīdas 
līstīšu zudumu vietas aizstātas ar jaunām, analogām detaļām. Kāpņu 
telpas sienas atjaunotas ar baltu kaļķa apmetumu, atjaunota virsgais-
mas konstrukcija, trešajā stāvā atrasti un restaurēti jūgendstila 
polihromās apdares fragmenti, kuri pagarinājumu iegūst spogulī.

Īpaši skrupulozs process bija jauna inženiertīklu skursteņa izvei-
de kāpņu vidusdaļā, ievietojot tajā apkures, ūdensvada un kanalizāci-
jas, elektrības un vājstrāvu tīklus no visiem īpašnieku dzīvokļiem.

Viens no galvenajiem projekta uzdevumiem bija lifta izbūve, un 
tas bija sarežģīts uzdevums. Liftam vieta tika atrasta kāpņu telpas 
brīvajā atvēruma daļā. Taču, tā kā zem šīs telpas daļas atrodas lieli 
velvēti pagrabi (šobrīd folkklubs Ala), tad jaunā lifta konstrukcija 
pārbalstīta tērauda sijās un kolonnās, pārnesot slodzi no kāpņu 
vidusdaļas velvēm uz sānu sienām. Iebūvētais lifts it kā levitē virs 
pagraba uz divām nesošām sijām un balstās uz sienām – šāda kons-
trukcija veidota, jo nesakrīt pagraba un 1. stāva sienu novietojums. 
Izmantotajam liftam–pacēlājam nav vajadzīga bedre, tas ir vieglākas 

konstrukcijas un labi pakļaujas 
šādas pārbūves iespējām. Virs 
lifta karkasa ir jauna konstruk-
tīva virsbūve ar atspoguļojošu 
virsmu uz trijām pusēm, kas at-
starojoties palielina dienasgais-
mas daudzumu no virsgaismas 
lejā uz kāpņu 3. un 2. stāvu.

Lai kāpņu telpā saglabātu vie-
notu stilistiku, visiem dzīvokļiem 
izgatavotas vienota dizaina un 
toņa koka ieejas durvis ar divām 
vērtnēm, bet pirmā stāva biroja 
dzelzs durvīm veidota koka 
aplikācija un ailas.

Ēkas fasādē ir oriģināli 
jūgendstila dekori, daļa no tiem 
restaurēti, izveidots arī nakts ap-
gaismojums, bet kopumā, lai fa-
sāde iegūtu harmonisku izskatu, 
nepieciešamas pārmaiņas pirmā 
stāva līmenī. Savulaik arhitekts 
Reinis Liepiņš piedāvāja risinā-
jumu, kas ietvēra koka apdari, tā 
atsaucoties uz vēsturisko vietas 
apbūves raksturu. Lēmums, kā 
sakopt pagaidām disonējošo 
fasādi, vēl nav pieņemts.

risko ēku izpētes empīriskā pieredze, gan plānos redzamās atseviš-
ķās sienas un apjomi, kas sakrīt ar 18. un 20. gadsimta plāniem, ļauj 
izteikt cerības, ka jaunbūvē no senākās apbūves palicis kas vairāk 
nekā tikai robežmūri. Par atbildīgo būves realizācijā tika pilnvarots 
arhitekts H. Geigenmillers, mūrnieku meistars V. G. Dānbers un 
namdaru meistars Kārlis Helvigs. Visticamāk, ka H. Geigenmillers arī 
bijis ēkas projekta autors. [..] Firma Shaar & Caviezel nodarbojās ar 
vīna tirdzniecību. Atbilstoši tam izbūvēja plašos velvētos pagrabus. 
(Dirveiks. Dati par apbūves vēsturi. 2006. g.)

Kopskats un detaļas

No bijušās spozmes daudzo remontu rezultātā pirms pārbūves 
kāpņu telpai bija saglabājusies proporcija, ģeometrija un mērogs. 
Koka kāpnes ēkas būvniecības laikā konstruktīvi veidotas kā paš-
nesošs rāmis, kas no trim pusēm sasiets kopā ar vertikālajām koka 
sienām. Lielie balsti kāpņu pagriezienos ir galvenie nesošie elementi. 
Kāpņu konstrukcijā parādās dažādu koku sugu izmantošanas loģika, 
ņemot vērā katras koksnes īpašības: kāpņu laidi un konstrukcija 

REINIS LIEPIŅŠ
1994. gadā absolvēta RTU APF.  
Pieredze: 1994–1995 Maijas 
projektēšanas birojs; 1995–1998 Sīlis, 
Zābers & Kļava. No 1998 Sudraba 
Arhitektūra vadītājs. Nozīmīgākie 
projekti: Hanzas perons 2019; 18. gs. 
ēkas rekonstrukcija Vecrīgā, Anglikāņu 
ielā 5 (aktuālā būvniecība), Dailes teātra 
vasaras zāles pārbūve 2020; Valmieras 
Kurtuve (Valmieras Drāmas teātra telpu 
pielāgošana 2022; LNVM telpu Rīgas 
pils kastelas rekonstrukcija (aktuālā 
būvniecība); noliktavas rekonstrukcija 
Aldaru ielā 5 kopā ar L. Griezīti un 
L. Apini (Gada balva arhitektūrā 2012); 
1913. gada īres nama atjaunošana 
Elizabetes ielā 21a 2013; Dome Hotel 
& SPA. 17 .gs. dzīvojamās ēkas pārbūve 
par viesnīcu Vecrīgā (2004–2009, 
2022); Latvijas ekspozīcija Venēcijas 
Arhitektūras biennālē Venēcija 2008.
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IMANTS 

LANCMANIS 

GLEZNOTĀJS

LNMM 
publicitātes materiāli

I
manta Lancmaņa personālizstāde LNMM atvērta no 2022. gada 
novembra līdz pat 2023. gada februāra beigām – nozīmīgs noti-
kums mākslas pasaulē, kura iepazīšanai ir vērts atvēlēt vairākas 
stundas.

Lai arī Imanta Lancmaņa daiļradi var piepulcināt laikmetīgās 
postmodernās glezniecības straumei, pats mākslinieks izvēlējies 
to apzīmēt kā konceptuālo romantismu. Izpratne par vecmeistaru 
mantojumu, dabas studijas un dzīvā iztēle ir vienlīdz ietekmējušas 
viņa darbu tēlveidi. Kopš 1966. gada mākslinieks izkopis individuālo 
rokrakstu un iemiesojis tajā savu pasaules redzējumu visos klasis-
kajos glezniecības žanros.

Imants Lancmanis (1941) ir latviešu gleznotājs, mākslas vēstur-
nieks, kultūras administrators un publisks intelektuālis. Latvijas 
sabiedrībā viņš ir vispāratzīta autoritāte daudzās jomās,  
bet galvenokārt pazīstams kā ilggadējs Rundāles pils muzeja direk-
tors (1976–2018). Ar pili viņa darbs saistīts kopš 1964. gada, kad, 
būdams Glezniecības nodaļas students Latvijas Mākslas akadēmijā 
(toreizējā Teodora Zaļkalna LPSR Valsts mākslas akadēmija), viņš 
sāka tur strādāt par zinātnisko līdzstrādnieku. Paralēli darbam pilī 
un pētniecībai Rīgas arhīvos Imants Lancmanis līdzās toreizējam 
muzeja direktoram Laimonim Liepam (1933–1975) un vairākiem 
domubiedriem uzsāka Latvijas piļu, muižu un baznīcu arhitektūras 
un mākslas artefaktu glābšanu.

Zudušo pagātnes laiku Imants Lancmanis atguva caur taustā-
mām mākslinieciskām liecībām, un šī gadu gaitā pašizveidotā vide 
kļuva par viņa garīgo patvērumu no padomju absurda, pelēcības un 
meliem, kam viņš neticēja nevienu savu dzīves mirkli. Rundāles pils 
atjaunošana kļuva par viņa pretošanās partizānu karu, bet glezniecī-
ba – līdzās pilij – par viņa vīziju iemiesojumu.

Plašākai sabiedrībai ir mazāk zināms, ka Imants Lancmanis no 
1971. līdz 1988. gadam pasniedza mākslas stilu vēsturi Latvijas 
Mākslas akadēmijā. Līdzās intensīvam pētniecības darbam tas 
palīdzēja viņam kļūt par visaugstākā līmeņa Eiropas mākslas 
profesionāli. Imanta Lancmaņa enciklopēdiskās zināšanas Latvijas 
un Eiropas kultūras mantojuma laukā izstādē Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā ir tikai ieskicētas; tās daļēji apkopotas daudzās viņa 
sarakstītajās monogrāfijās.

Izstādes Imanta Lancmaņa māksla nozīmīgākā daļa ir veltīta 
Imanta Lancmaņa glezniecībai. Viņa tapšana par profesionālu glez-
notāju bijusi samērā tipiska Latvijas apstākļiem. 1959. gadā Imants 
Lancmanis absolvēja Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas skolu (toreizējā 
Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola), savukārt akadēmijas lai-
kā 20. gadsimta 60. gadu pirmajā pusē viņa domubiedru grupa, kura 
vēlāk ieguva nosaukumu Franču grupa, intensīvi nodevās studijām 
no dabas un Eiropas kultūras vēstures apguvei. Šajā grupā bija arī 

Ieva Šmite, kas kļuva par Ievu Lancmani 1971. gadā. Ieva Lancmane 
(1943–2004) bija ne tikai Imanta Lancmaņa tuvākais cilvēks, bet arī 
ciešākā līdzstrādniece pils muzejā. Pēc Ievas Lancmanes aizieša-
nas mūžībā dzīve un dialogi Rundālē turpinājās ar māsu, arīdzan 
Rundāles pils muzeja ilggadējo zinātnisko līdzstrādnieci Laumu 
Lancmani (1947), kura ir vairāku Imanta Lancmaņa gleznu motīvu 
ierosinātāja.

Pēc Latvijas Mākslas akadēmijas beigšanas 1966. gadā Imants 
Lancmanis radīja tikai dažas gleznas, taču viņa darbiem Klusā daba 
(1969) un Rīga, Suvorova iela (1971) ir nodrošināta goda vieta 
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā un Latvijas mākslas 
vēsturē.

20. gadsimta 70. un 80. gados Imantam Lancmanim laika gleznie-
cībai bija maz. Taču kaislība uz mākslu nekad nebija nodzisusi līdzās 
pils atjaunošanai un piepildīšanai ar mākslinieciski augstvērtīgu un 

vēsturiski autentisku dzīvību. 
Var uzskatīt, ka pilī ir pilnībā ie-
miesota viņa sākotnējā vīzija, tai 
kļūstot par polifonu, arī mūsu 
laikmetam piederīgu instalāciju.

Imants Lancmanis atsāka 
gleznot 90. gados, un, vērojot 
darbu tapšanu, Ieva Lancmane 
viņa mākslai deva konceptuālā 
romantisma apzīmējumu.

Izstāde Imanta Lancmaņa 
māksla kārtota vairākos tema-
tiskos lokos, pieturoties pie kla-
siskajiem Eiropas glezniecības 
vēstures žanriem. Tie ir klusā 
daba, ainava un portrets, taču 
Imanta Lancmaņa mākslā īpaši 

izceļamas figuratīvās kompozīcijas. Mākslinieks radījis vairākas 
tematiskas gleznu kopas, kuru vidū ir cikli Kalēti, Piektais bauslis. 
Revolūcija un karš, Lieldienu vīzijas Latvijā, Latvijas ozoli, Nāves 
deja un Bībeles stāsti, kas apliecina mākslinieka skatījuma epis-
kumu apvienojumā ar rūpīgu detaļu izstrādi. Eiropas un Latvijas 
vēstures mezglu punkti viņa darbos savijušies ar vietējiem etnogrā-
fijas un dabas paraugiem; gleznu simboliskais vēstījums iemiesots 
mākslas vēsturē un reālajā dzīvē atrastajos motīvos.

Izstādē sniegts neliels ieskats gleznu tapšanas gaitā, kur liela 
loma ir Imantam Lancmanim kā māksliniekam režisoram un māks-
liniekam fotogrāfam. Visi pēdējo trīs gadu desmitu darbi, izņemot 
lielformāta (altār)gleznu Kristus jautājums 2016. gada Lieldienās, 
tapuši Imanta Lancmaņa dzīvokļa nelielajā 18 kvadrātmetru istabā, 
padomju laika 70. gadu beigu mājā.

Pēc došanās pensijā 2018. gada decembrī mākslinieks visu savu 
laiku ir veltījis glezniecībai.

Izstādes kuratore Helēna Demakova
Pašportrets pie ābolu vainaga. Cikls Portreti. 2011 
Audekls, eļļa / 115,5 x 88 cm
Zuzānu kolekcija / Fotogrāfs Jānis Pipars

Imanta Lancmaņa izstādes  
projekta vadītāja no LNMM puses  
Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece .

47 APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #5



Nāves gadatirgus  
ar Pašnāvnieku koku  

un sabrūkošu karuseli  
(Nāves deja II)

Cikls Nāves deja. 
2022 

Audekls, eļļa /  
120 x 150 cm 

Autora īpašums /  
Fotogrāfs Ints Lūsis

Rundāles augusta 
ziedu pušķis.

Cikls Klusā daba.
 2012 

Audekls, eļļa / 45,7 x 
37,8 cm

Belēviču ģimenes 
kolekcija / 

Fotogrāfs  
Normunds Brasliņš
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DAŽAS DOMAS 

PAR MĀKSLU

IMANTS LANCMANIS

G
lezniecība kā mākslas veids ir iespēja ar tēlu palīdzību 
izprast pasauli un dzīves jēgu, atspoguļot dzīvi kā iekšējo 
pārdzīvojumu, kas ietver arī savas apkārtnes un laikmeta 
noskaņas. Tā ļauj satvert pēkšņi ieraudzītus tēlus, tas var 
būt jauns skats uz cilvēka veidolu, uz ainavu, pārdomas par 

kādu vēsturisko notikumu, tostarp mēģināt no jauna pieskarties 
Jaunās Derības cildenajiem, mūžīgajiem vēstījumiem. Māksla var 
būt pamudinājums, atgādinājums, brīdinājums, tā drīkst slavēt labo 
un nosodīt ļauno. Glezniecībai var pievienot teātri, literatūru, deju; 
gleznai jābūt kā lugai vai filmai, panākot skatītāja sajūtu kāpināša-
nu – izbrīnu, sajūsmu, skumjas vai dusmas.

Gleznas patiesīgumam, viegli uztveramai līdzībai ar mūs 
ietverošo pasauli, ko padzinusi 20. gadsimta māksla ar saviem 
asprātīgajiem prāta vingrinājumiem, ir tiesības atkal prasīt ievērību. 
Reālisms, šķiet, ir novecojies vārds, taču tas vajadzīgs ne tikai kā at-
tēlošanas paņēmiens, bet kā patiesības meklējumu veids, cenšoties 
satvert dabu, pakļaujoties tās veidoliem, krāsām, sajūtām, ieraugot 
vienreizīgo, neatkārtojamo un satraucošo. Tikai dabā ir rodama 
ikkatras parādības vienreizējā, iemiesotā forma, kas jāsameklē kā 
gatavs paraugs šķietami nejaušā, reizēm dīvaini sastindzinātā kustī-
bā, figūras pagriezienā, savādā skatienā, rokas kustībā, piedurknes 
drēbju kroku kritumā, puķes attiecībā pret otru puķi, koka stum-
bra izlocījumā, mākoņkalnu skrējienā. Visas lietas, kas notvertas 
īstajā brīdī, apliecina, ka ir īstās, ja izraisa dīvainu nemieru un kādu 
liktenīgu nojausmu. Tās ietver noslēpumu, kura sastāvdaļa vienmēr 
ir pārdzīvojums par aizejošo, bēgošo un vilinošo. Uzplaiksnījušās 
iztēles ainas nostiprina un paplašina fotogrāfijas, ko uzņem vai pie-
meklē, vadoties pēc iekšējās izjūtas, meklējot attēlu nejaušību, kura 
patiesībā tāda nekad nav, jo viss ir likumsakarīgs. Detaļu bagātība 
apvienojas ar dabā noskatītu patiesīgumu un tiešumu.

Doma un saturs ir tikai daļa no gleznas būtības. Lai varētu tapt 
pārliecinošs tēlojums, kas atkāpjas no tā radītāja un sāk savu patstā-
vīgo dzīvi, spējot iespaidot skatītāja apziņu un zemapziņu, priekšno-
teikums ir apjomu, līniju un galvenokārt krāsu salikumu spēks, kam 
jāatbilst gleznas noskaņai un izraisītajam pārdzīvojumam.

Piemiņas brīdis par godu Polijas karalim Sigismundam III  
pēc Salaspils kaujas 1605. gada 27. septembrī Kurzemes hercoga Frīdriha  
un Lietuvas lielhetmaņa Jana Hodkeviča klātbūtnē. Cikls Latvijas ozoli. 2021 
Audekls, eļļa /  120 x 150 cm. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs / Fotogrāfs Ints Lūsis
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Zemnieku un Nāves 
kareivju Danse macabre 

(Nāves deja I) 
Cikls Nāves deja. 

2022 
Audekls, eļļa 120 x 160 cm 

Autora īpašums. 
Foto Ingts Lūsis

Pavasara pušķītis ar sniega rozēm. 
Cikls Klusā daba.  

2022 
Audekls, eļļa / 35,5 x 25 cm.  

Katrīnas Vasiļevskas īpašums /  
Fotogrāfs Normunds Brasliņš

Palmu svētdiena – 
Pūpolu svētdiena.  

Cikls Bībeles stāsti. 
2021 

Audekls, eļļa /  
100 x 120 cm

Autora īpašums / 
Fotogrāfs Ints Lūsis
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Kristus mācekļu šķietamā 
klātbūtne Golgātas kalnā.
Cikls Lieldienu vīzijas Latvijā.
2019 
Audekls, eļļa / 130 x 170 cm 
Rundāles pils muzejs / 
Fotogrāfs Ints Lūsis

Vanitas klusā daba ar tauriņu.
Cikls Klusā daba.
2004 
Audekls, eļļa /  68 x 61 cm
Zuzānu kolekcija 
Fotogrāfs Normunds Brasliņš



IMANTA LANCMAŅA 

MĀKSLAS DARBI IZSTĀDĒ TEMATISKI 

SAGRUPĒTI, UN KATRU TĒMU IEVADA 

GLEZNOTĀJA PĀRDOMAS

Bībeles stāsti

Bībele ir cilvēces garīgo atziņu krājums, kurā atrodami gan tīri 
cilvēcisku kaislību, tikumu un netikumu izklāsti, gan dievišķīgas ie-
dvesmas apskaidroti vēstījumi. Jaunās Derības cildenie cilvēkmīles-
tības, līdzcietības un labestības uzstādījumi būtiski mainījuši cilvēku 
morāli un priekšstatus par labo un ļauno.

Mūsdienu dramatiskie notikumi pasaulē mudina atgriezties pie 
Bībeles atziņām, saskatīt līdzības ar apkārt notiekošo, meklēt tam 
jēgu un skaidrojumu. Vienlaikus tas rosina arī atgriezties pie Bībeles 
notikumu attēlošanas. Kaut gan mākslas vēsture ir pārpilna ar spo-
žiem bībelisko tēmu atveidiem, joprojām vilinoša ir iespēja tam rast 
jaunas izpausmes. Kristus leģendu iespējams ietvert sev tuvākos 
tēlos, Bībeles personāžus pārcelt no senās Jūdejas uz Latviju.

Lieldienu vīzijas Latvijā

Cikls Lieldienu vīzijas Latvijā ir personīgās attieksmes un iekšējās 
izjūtas izpaudums. Kristus vēstījums, šis spēcīgākais garīgais balsts, 
kas dots cilvēcei, ir mūžīgs, pilnīgs, visaptverošs un pārnacionāls. 
Katrai tautai un katrā laikā Kristus ir citāds, cenšoties viņu darīt par 
savējo. Gleznā Kristus jautājums 2016. gada Lieldienās darbība notiek 
pie sena ozola netālu no Zemgales lauku baznīciņas; četri kareivji pie 
Kristus atstātā kapa ir Latvijas likteņgaitu pārstāvji: zemgaļu karotājs, 
vācu bruņinieks, poļu–zviedru kara algotnis un sarkanarmietis.

Arī pārējās cikla gleznās Bībeles tālie, bet cilvēces likteņus noteico-
šie notikumi rādīti Latvijas 19. gadsimta vidē, pieskaņojoties Latvijas 
dabas un sajūtu apvārsnim. Vienlaikus tās ir pārdomas par Jēzus 
Kristus kā Dieva dēla attiecībām ar ikdienišķo, grēcīgo un vājību pilno 
apkārtni, no kuras nāca arī viņa mācekļi. Mirušā Kristus izmocītais 
ķermenis pie krusta ir kļuvis par pielūgsmes tēlu, par neskaitāmos 
veidos attēlotu krucifiksu. Tas nebūtu iespējams bez mākslas starp-
niecības, kas ļāvis caur miruša cilvēka ārējo veidolu ieraudzīt Cildeno 
un Dievišķo.

Portrets

Cilvēka sejas atveidu vienmēr gribēts saglabāt nemirstībai. 
Romiešu dzīvīgie portreti vai Leonardo da Vinči noslēpumainā 

Kristus mācekļu apmulsums mielasta laikā.
Cikls Lieldienu vīzijas Latvijā. 
2019 
Audekls, eļļa /  130 x 170 cm 
Rundāles pils muzejs / 
Fotogrāfs Ints Lūsis

Gleznas 
vakarēdiena 
inscinējums.
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Džokonda dod mūžīgo dzīvi sen mirušiem cilvēkiem. Kopš fotogrā-
fijas parādīšanās tā šķietami pārņēmusi iemūžināšanas lomu, taču 
mākslinieka radīta ģīmetne joprojām spēj izdarīt vairāk, sablīvējot 
kopā priekšstatu leņķus par attēloto būtni un cenšoties nolaupīt 
viņas dvēseli.

Portrets nav tikai viena cilvēka attēlojums. Arī tad, ja gleznā to ir 
vesels bars, jāizceļ ikkatrs tēls, tā būtība, vienreizējība un raksturs. 
Visi cilvēki ir neatkārtojami, spilgti, noslēpumaini, un mākslinie-
kam ir iespējams to atsegt un paspilgtināt. Īpašs portretu novads ir 
mūžībā aizgājušu cilvēku attēlojumi, kuri dzimst mākslinieka galvā 
kā sablīvējums no vēsturiskām ziņām vai attēliem par šo ļaužu 
izskatu, kas apvienojas ar paša gleznotāja radītajām iedomu ainām. 
Tie nes kāda tāla laikmeta vēstījumu un paceļ aizkaru, kas tos šķir 
no mūsdienām.

Cilvēks – mākslas cienījamākais un vienlaikus sarežģītākais tēls 
un uzdevums.

Izstādē iekļauti Imanta Lancmaņa darbi no Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja, topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja, Rundāles pils 
muzeja un Bauskas muzeja krājuma, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas 
Mākslinieku savienības, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Zuzānu kolekcijas, 
mecenātu Teterevu ģimenes kolekcijas, no likvidējamās AS ABLV Bank 
mākslas darbu kolekcijas un daudzām privātkolekcijām. Izstādes kuratore 
ir mākslas zinātniece Helēna Demakova, izstādes mākslinieks un grafiskais 
dizainers – Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Ojārs Pētersons. Projekta 
vadītāja no LNMM puses Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece, LNMM Latvijas 
Vizuālās mākslas departamenta vadītāja.

Māra Lāce, LNMM direktore:

−I
mants Lancmanis ir fantastiska renesanses laika 
personība Latvijas kultūrvidē, un mums ir ārkārtīgi 
paveicies, ka mums mūsu dzīves laikā ir bijusi iespē-
ja sastapties ar šādu personību, būt klāt viņa domām 
un viņa darbiem. Imants Lancmanis sava mūža laikā 

ir ļoti mērķtiecīgi organizējis savu dzīvi starp pili, starp 
mākslu, starp pētniecību. Izstādē mēs, tā uzmanīgi vērojot, 
varam ieraudzīt šo ceļu no 1952. gada, kad viņš ir rozentāls-
kolas 1. klases audzēknis, līdz šodienai. Un tas ceļš ir lielu 
pārdomu vērts. Sākot arī ar ļoti skrupulozo zīmējumu, tālāk 
ar gandrīz piesliešanos fotoreālismam, un mēs uzreiz atce-
ramies viņa brīnišķīgi gleznoto Suvorova ielu. Pēc tam lielu 
klusēšanas periodu, jo ir citas prioritātes, un tad pakāpeniski 
atkal atgriežoties pie glezniecības ar lielu, iekšēji sakoncen-
trētu vēstījumu. Imantu Lancmani, kā viņš pats saka, visu 
mūžu ir vadījusi providence. Un providence ir tā, kas viņam 
likusi ietvert savos darbos gan šodienas sajūtu, gan vēstures 
sajūtu, gan pēctecības sajūtu. Imants Lancmanis ir neno-
liedzami tas autors, tas mākslinieks, kas savos darbos liek 
runāt gan par mūžīgām tēmām, gan par nepatīkamām, gan 
par skaistām lietām un liek mums uztvert, skatīties, saprast 
un arī samierināties ar šo dzīves plūdumu un cikliem.

Klusā daba ar ceļmalas buķeti. Cikls Klusā daba. 2010. 
Audekls, eļļa / 65 x 81 cm.
Privātkolekcija / Fotogrāfs Normunds Brasliņš
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2018.gads, 
Imants Lancmanis ir 
saņēmis Atzinības krustu

2018.gads. Imants Lancmanis 
dodas pensijā un par jauno 

pils saimnieci konkursa 
kārtībā kļūst Laura Lūse.

1975. gads, 
Imants Lancmanis starp 
baznīcu skulptūrām

Imants Lancmanis 
un dzīvesbiedre Ieva 
Lancmane pils izpētes 
laikā 1973.gadā.

1966. gads, Rundāles 
pils 230 gadu jubilejas 
svinības

https://www.lnmm.lv/

https://www.lnmm.lv/
https://www.lnmm.lv/
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M
ums katram ir īpašas attiecības ar mākslu, tā ir universāla 
radoša izpausme, kas apvij mūsu dzīvi vienmēr un visur, 
pat ja to nesaprotam vai nepamanām. Mākslas koncen-
trācijas īpatsvars ir milzīgs – ēkas cēluši arhitekti, rotājuši 
daiļmākslinieki, ainavas iekārtojuši prasmīgi augu daiļu-

ma pārzinātāji, galerijās un muzejos mūs uzrunā tēlotājmāksla un 
dažādi radošie koncepti, attēli uz mūsu naudas ir grafiķu vai citu 
nozaru mākslinieku devums, mēbeļu un telpu aksesuāru izskats ir 
mākslinieku dizaineru rokās, grāmatu noformējumu veic grafiķi, bet 
pilsētvidē un arī muzejos mums nāk pretī tēlniecība – ka tik visiem 
pietiktu erudīcijas nolasīt vēstījumus. Šeit varētu vēl un vēl virknēt 
norādes uz mūsu ikdienas saskarsmi ar mākslu. Bet pietiks. Ļausim 
runāt Māras Lāces kundzei, kura teju 50 gadu pavadījusi mākslas 
sardzē Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, ikdienā rūpējoties par 
muzeja attīstības stratēģiju (cik augsti skan, bet tā tas ir), tā atpazīs-
tamību starptautiskajā mērogā, par cienījamu izstāžu programmu, 
krājuma saglabāšanu un papildināšanu un arī vēl pavisam nesen par 
ēkas veidola papildinājumu ar apakšzemes izstāžu zāli un piebūvēm 
augšstāvos ar kamerizstāžu zālēm. Atjaunotā muzeja atvēršana 
2016. gadā maijā saistījās ar lielu publikas interesi, rinda vijās prom 
pa K. Valdemāra ielas ietvi. Cilvēki bija pacietīgi un mierīgi, cerībā ie-
pazīt pārbūvēto mākslas templi. Ne viena vien izstāde sagādā līdzīgu 
apmeklētāju pieplūdumu, nesen tāds bija vērojams Vilhelma Purvīša 
un Imanta Lancmaņa mākslas darbu izstādē. Mēs nevaram ielūkoties 

MĀRA LĀCE 

MĀKSLAS 

SARDZĒ
Apkopoja
AGRITA LŪSE
Publicitātes foto

Māra Lāce  
ar mākslinieci 
Džemmu 
Skulmi.
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visā veikumā, kas muzejā ir Māras Lāces atbildība daudzu gadu 
garumā, tāpēc intervija ir vien neliels, emocionāls un fragmentārs 
ieskats. Telpa ir viena, ko mēs visi apdzīvojam, un to mēs dalām 
ar mākslu. Vēl jāpiebilst, ka Rīgā gandrīz nav ārvalstu vēstniecību, 
kuru pārstāvji neviesotos lielajās un nozīmīgajās muzeja organi-
zētajās izstāžu atklāšanās. Muzejs savu sirdi vienmēr tur atvērtu 
mākslas interesentiem.

Sakiet, lūdzu, kā pie jums atnāca mākslas vēsture – tolaik 
nebūt ne populāra, bet ļoti skaista profesija?

Mākslas vēsture, var teikt, ieradās pie manis no nekurienes. Kad 
mācījos Dundagas vidusskolā, mums pagājušā gadsimta sešdesmi-
to gadu beigās pēkšņi stundu sarakstā parādījās jauns priekšmets 
mākslas vēsture, un neviens nesaprata, kā un kāpēc. Tas bija pilnīgi 
neiedomājami tajos laikos. Mākslas vēsturi un zīmēšanu mums 
pasniedza gleznotājas Līgas Purmales mamma Vallija Purmale. 
Man izveidojās lielisks kontakts, Vallija Purmale bija brīnišķīgs pe-
dagogs. Zīmēšana gan mani neaizrāva un ar mākslu nekad neesmu 
nodarbojusies – tas ir, radījusi mākslas darbus. Bet man pavērās 
jauna pasaule tieši mākslas darbu iepazīšanā un izpētē, jo līdz tam 
mūs – skolēnus – pedagogi bija veduši tikai uz rakstniecības muze-
jiem, mākslas muzejā nekad nebiju bijusi. Un tā bija ļoti interesanta 
jauna saskarsme. Tā pasaule mani tik ļoti aizrāva, ka jautāju skolo-
tājai, vai ir iespēja kaut kur mācīties. Jā, protams, Latvijas Mākslas 
akadēmijā, – skanēja atbilde. Beidzot Dundagas vidusskolu, man 
bija skaidrs mērķis, un es zināju, kur mācīšos. Jau skolas gados sāku 
intensīvi papildus interesēties par mākslu, griezu no žurnāliem re-
produkcijas, to darīja arī mani paziņas un deva man, man bija pašas 
veidots saraksts ar sašķirotiem autoriem un mākslas darbiem. Tā 
laika iestājeksāmeniem biju pietiekami labi sagatavojusies. Diemžēl 
tajā gadā, kad stājos akadēmijā, bija iespēja studēt tikai neklātienē. 
Noplātīju rokas un sāku mācīties.

Cik gadu paņēma mācības Latvijas Mākslas akadēmijā? Kāda 
tēma tika izvēlēta diplomdarbam? Darba aizsākumi muzejā?

Neklātienes studijas ilga 7 gadus, mācību gada laikā lekcijas 
klātienē bija trīs reizes pa divām nedēļām, pašmācība visu atlikušo 
laiku un kursa darbi, protams. Akadēmiju beidzu 1979. gadā, kad 
jau labus gadus biju nostrādājusi mākslas muzejā. Diplomdarba 
tēma bija Latviešu mūsdienu oforts, precīzāk – oforta māksla 
Latvijā 20. gs. otrajā pusē. Tolaik spēcīga grafikas tehnika, kurā 
sevi izpauda liels skaits mākslinieku. Brīnišķīgu autoru kopums – 
Aleksandrs Dembo, Lolita Zikmane, Artūrs Ņikitins, Māra Rikmane, 
Malda Muižule. Spoža izlase. Diplomdarbam bija apkopojošs saturs, 
jo tolaik jau strādāju muzejā ar šī perioda grafikas kolekcijas glabā-
šanu. Neklātniekiem bija jāstrādā obligātā kārtā – reizē ar uzņem-
šanas paziņojumu man atnesa vēsti ar pieprasījumu par obligāto 
izziņu no darbavietas. Un kur gan lielajā pilsētā var strādāt jauns 
skuķis no laukiem? Gadu nostrādāju Latvijas Nacionālajā bibliotē-
kā grāmatu komplektēšanas nodaļā, bet pēc gada kursabiedrene 
pačukstēja, ka Lielajā mākslas muzejā meklē gidu. Tas bija 1973.
ngads – pieteicos, un mani paņēma. Kopš tā laika muzeju neesmu 
pametusi un esmu strādājusi dažādos amatos. Lai gan akadēmijas 
pasniedzēji nedaudz mēģināja sagraut manu entuziasmu ar izbrī-
nītu jautājumu – Kur? Muzejā? Tur taču nekas nenotiek!!! Bet man 
darbs muzejā daudz deva mācību laikā, es redzēju tik lielu skaitu 
oriģinālu, man bija nemitīga saskarsme ar mākslu, kas pavēra plašu 
redzesloku, un bija trakoti interesanti.

Vai muzeja darbā ir arī rutīna?
Jā, citreiz jāveic un jāveic rutīnas darbi, jo ir lietas, kas vienkārši 

jāizdara bez liekas domāšana un kas ir obligātas. Tāda ir arī krāju-
ma kolekciju uzskaite, kā arī inventarizācija, kad tiek pārbaudīta 
visu mākslas darbu esamība. Bet, no otras puses, inventarizācijas 
man palīdzēja redzēt visu glezniecības kolekciju, tā man bija acu 
priekšā. Toreiz jau nebija tādu digitālu iespēju kā tagad, pastāvēja 
tikai reālā saskarsme. Un, protams, mākslinieki, kas apgrozījās mu-
zejā, bija iespēja ar viņiem runāt un kontaktēties. Man muzeja dzīve 
ir patikusi vienmēr. Par gidu nostrādāju 8 pilnus gadus diendienā, 
iepazīstināju apmeklētājus ar patstāvīgo un mainīgo ekspozīciju.

Oriģinālu atšķiršana – vai tā sajūta izstrādājas gadu laikā, 
ilgstoši uzlūkojot īstus mākslas darbus?

Nav tik vienkārši. Lai pārliecinātos par mākslas darbu autentisku-
mu un mākslinieka rokraksta īstumu, ir veicama izpēte ar dažādām 
tehnikām, informācijas uzkrāšana, salīdzināšana. Liels darbs jāiegul-
da. Protams, nozīme ir arī iekšējai sajūtai, bet tā rodas tikai tad, ja 
pieredzēts ir daudz. Mūsu muzejā savulaik strādāja lielisks restau-
rators – eksperts Jāzeps Viļļa. Tajā laikā parādījās daudzi V. Purvīša 
darbu viltojumi – tas bija 90. gadu sākumā. Un meistaram bija tāds 
teiciens: šeit jau dvēsele pumpuro (kad tika ieraudzīts īsts oriģināls). 
Izteiciens, ko grūti aizmirst, lai apzīmētu izcilu mākslas darbu.

Kādi bija mācību spēki akadēmijā – ko no viņiem varēja mācī-
ties?

Protams, leģendārā mākslas vēstures pasniedzēja Tatjana 
Kačalova, kura ir izaudzinājusi daudzas mākslas vēsturnieku 
paaudzes. Cienīta, bet arī studentu liels bieds. Diemžēl tajos laikos 
mācījāmies vien no sliktām reprodukcijām, mums nebija nekādu 
iespēju kaut kur izbraukt. Un Kačalova jebkuram eksāmenā varēja 
pajautāt, cik konkrēti ir kolonnu katrā noteiktā Ēģiptes templī. Bet, 
lai arī Ēģiptē viesojos daudzus gadus pēc akadēmijas beigšanas, mani 
vienmēr ir fascinējusi Senās Ēģiptes māksla, kultūra, formveide un 
arhitektūra – brīnišķīgie tempļi, kā arī īpaši tēlniecība. Kad pirmo 
reizi stāvēju Karnakas templī un vēroju papirusveida kolonnas, tās 
bija tik harmoniskas, pārdomātas, te valdīja stabilitāte un miers, 
skaistums un graciozitāte. Un jutu, ka asaras pašas birst pār vaigiem.

No mācībspēkiem vēl varētu izcelt mākslas zinātnieku un 
mākslinieku Romi Bēmu. Pretēji Kačalovai, šīs nebija tradicionālas 
lekcijas, vairāk tie bija impulsi, impresijas, pastāsti, joki un piesitieni, 
ar kuriem iedeva labu izjūtu un šarmu visam materiālam. Vienkārši 
valdzinošas un emocionāli bagātas lekcijas.

Tad viens no mana laika labākajiem pedagogiem bija Herberts 
Dubins, ļoti interesanti lasīja kultūras vēsturi un spēja iedot auditori-
jai pasaules elpu, kā mums tik ļoti trūka.

Un kā absolūti izcilu pedagogu no saviem studiju gadiem atceros 
Mavriku Vulfsonu, kas savu materiālu pasniedza eleganti un intere-
santi. Klausījos ar baudu.

Muzejs un karjera
Muzejā darbs man ir paticis vienmēr. Toreiz tirgū darba iespēju 

mākslas jomā bija visai maz – muzeji, mākslinieku savienība. Bija pat 
laiks, kad mani vēlējās pārvilināt uz Rīgas modēm par demonstrētāju 
– biju gara un tieva. Taču es noraidīju piedāvājumu un paliku uzticīga 
muzejam.

Tāpat kā visā valstī, 20. gs. beigās muzejā bija pārmaiņu laiki, viss 
plūda, man bija dažādi, liela daļa arī vadoši amati, bet ir grūti izsekot 
visām turbulencēm. Bet no 2001. gada Kultūras ministrijas izsludinā-
tā konkursa rezultātā ieņemu LNMM direktora amatu. Ar visām no tā 
izrietošajām labajām un sliktajām lietām. Es nebaidījos atbildības, jo 
man muzeja darbs ir pie sirds. 2005. gadā beidzot piešķīra nosauku-
mu Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, bet 2010. gadā apvienoja 

Seviļjā.
Foto I. Derkusova
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zem vienas juridiskas personas Dizaina muzeju, Arsenālu, Rīgas bir-
žu, LNMM. Kopumā mums ir 6 adreses un vēl mākslas krātuve Pulka 
ielā. Saimniecība ir plaša un bagāta ar speciālistiem un mākslas 
priekšmetiem.

Esmu sapratusi, ko vēlos izdarīt, zinu un cienu savus kolēģus. 
Patiess nemiers bija krīzes laikā ap 2009.–2010. gadu, kad bija 
jāsamazina izdevumi par gandrīz 50 procentiem. Bet pārdzīvojām. 
Šobrīd mūsu struktūra ir visai sazarota, līdz ar Pulka ielas krātuvi 
mākslas darbiem ir ieviests atbilstošs uzglabāšanas mikroklimats. 
Un mani kolēģi muzejā visi ir zinoši speciālisti ar degošām acīm un 
sirdi – visi mēs gribam un mums patīk strādāt.

Kādi ir lielākie mākslas darbu iepirkumi pēdējos gados?
Ar iepirkumiem klājas kā nu kuro gadu, cik daudz finansēju-

ma ministrija piešķir. Vēsturisko oriģinālu apkopojumā esam jau 
pašpietiekami un mūsu interesi saista tikai, ja tirgū parādās kaut 
kas unikāls, bet laikmetīgās mākslas iepirkumi jāturpina. Covid laikā 
mums piešķīra 500 000 eiro laikmetīgās mākslas iepirkumam, mūsu 
mājaslapā ir sadaļa 2020 iepirkums, kur ir informācija par visiem 
iegādātajiem mākslas darbiem.

Kā veidojusies sadarbība ar ārvalstu muzejiem?
Plaši pasaulē izskanējusi mūs aktivitāte, organizējot Baltijas 

simbolisma izstādi Orsē muzejā Parīzē. No Baltijas bijām vadošais 

muzejs, tā bija mūs iniciatīva, iesaistot Francijas partnerus, un mil-
zīgs darbs izstādes veidošanā un tās popularizēšanā. Tā bija Latvijas 
100 gadu jubilejai veltītā izstāde, mūs atbalstīja arī diplomātiskais 
dienests. Vēstnieki var iesaistīties intelektuāli, piemēram, iniciēt 
kādu ideju, un muzejs, ja to atzīst par veiksmīgu, var domāt par 
projekta īstenošanas sākšanu.

Jāpiebilst, ka mūsu lokālās mākslas augstā vērtība ārzemnieku 
acīm pavērās 20. gs. 90. gados, kad nokrita dzelzs priekškars un mēs 
devāmies ar mākslas izstādēm uz Berlīni, Stokholmu, Kopenhāgenu, 
Helsinkiem un citviet. Eksperti un mākslas profesionāļi bija pārsteig-
ti. Domāju, īstais Austrumeiropas mākslas līmenis vēl tikai gaida 
savu īsto atzinību. Es paredzu, ka notiks interesantas lietas, jo mums 
ir vērtības, mums ir unikāli darbi, par ko liecina pieprasījumi no 
ārzemju muzejiem darbu deponēšanai kādu projektu vajadzībām. 
Drīzumā pie mums ieradīsies speciālists no Versaļas pils, lai apska-
tītos mūsu aizrobežu kolekcijā esošos franču mākslinieka Vernē 
darbus, kuri, visticamāk, pēc kāda laika ceļos uz izstādi Versaļā. Arī 
ar Pompidū centru mums ir bijusi sadarbība, Franciju mēs mīlam.

Taču katra izstāde – šeit vai ārzemēs – prasa lielu laiku, vismaz 
2–3 gadi, lai kvalitatīvi sagatavotu eksponēšanai mākslas darbus gan 
tehniski, gan informatīvi un izstrādātu izstādes iekārtojuma dizainu. 
Personālizstādes prasa vēl vairāk laika – 3–4 gadus, mums mazliet 
jāpieskata mākslinieka iecere, jo mēs jau esam saikne starp māksli-
nieka ideju un publiku.

M
uzejā strādā lieliski cilvēki, kas seko līdzi 
laikmeta tendencēm un no sirds gatavo radošos 
projektus, ar ko iepriecināt mākslas mīļotājus 
un arī izglītot tos, kas tikai nesen pievērsušies 
izziņai par mākslas pasauli. Muzejs faktiski 

man, piemēram, pilda baznīcas lomu – es tur dodos 
uz privātām sarunām ar mākslu un radošo pasauli. To 
pasauli un spēju, kura katram māksliniekam ir iedota 
no augšas, lai vēstījumu nestu tālāk. Neesmu modernā 
radošā un visai rupjā huligānisma piekritēja, kas, 
manuprāt, liecina par fantāzijas trūkumu, un, kā teica un 
mācīja Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji, ir dažādi 
ceļi popularitātes iegūšanai, viens no tiem – apzināts 
skandāls. Bet man prieks, ka tie tomēr veido tikai nelielu 
daļu no skaistās un iedvesmojošās radošās pasaules... 
Pilnīgi drošu sirdi var doties uz visām Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja departamentu organizētajām izstādēm, 
lai iepriecinātu dvēseli.  
Agrita Lūse

Kopš pašiem sākumiem, kopš 2017. gada, Māra Lāce ir arī 
foruma Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā patronese. 
Konkurss 2022. gada vasarā noritēja jau 6. reizi. Mēs kā 
organizatori esam pateicīgi Mārai Lācei par atbalstu un 
iedziļināšanos arī foruma dalībnieču esejās. Arhitektūra, 
būvniecība, dizains ir mūsu vides kvalitātes atslēga, bet 
neviena ēka vai telpa neiegūst savu individualitāti bez 
autentiskiem mākslas darbiem. Tieši šo aspektu vēlamies 
uzsvērt, aicinot Māru Lāci turēt morālu rūpi par šo skaisto 
notikumu.
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G
leznotāju un ilggadējo O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļama-
tu pamatskolas skolotāju Ludmilu Ginteri viņas skaistajā 
jubilejas dienā 24. septembrī gaidīja kāds jauks pārsteigums. 
Darbabiedri savai cienījamai kolēģei bija sarīkojuši viņas pašas 
darbu izstādi. Plašo skolas gaiteņu sienas, kur parasti tiek izstā-

dīti audzēkņu mācību darbi, sedza Ludmilas Ginteres gleznas, tapušas 
dažādos dzīves posmos, ilustrējot mākslinieces radošo un izteiksmīgi 
daudzpusīgo rokrakstu. Visi izstādē apskatāmie darbi turklāt tikuši 
atnesti no privātajām kolekcijām, kurās pat atrodami mākslinieces 
studiju laika gleznojumi.

Ludmila Gintere profesionālo izglītību ieguvusi Latvijas Mākslas 
akadēmijā, beidzot gleznotāja Induļa Zariņa monumentālās glezniecī-
bas meistarklasi. Savu akadēmijas pasniedzēju Ludmila Gintere atceras 
ar lielu cieņu, jo viņš mācējis studentiem ierādīt krāsu spēku, prieku un 
mudinājis iemīlēt renesanses laika mākslu. Monumentālās glezniecības 
viena no svarīgākajām izpausmēm ir liela izmēra darbi interjeros, tāpēc 
īpaši interesantas ir vairākas studiju perioda sienu gleznojumu skices 
ar renesanses laika sižetiem tumši piesātinātā krāsu gammā, ko varēja 
apskatīt izstādē.

Skolas sienās eksponētās gleznas veido mākslinieces darbu īstu 
retrospekciju. Te apskatāmi gan tuvu draugu portreti, gan gaismas 
pielietas dabas ainavas, gan mierīgas klusās dabas, gan krāšņas ziedu 
kompozīcijas. Īpaši koši ir Ludmilas Ginteres gleznotie Jāņu laika 
ziedu pušķi māla krūzēs. Tie visi tiek sarūpēti un gleznoti no dabas 

PĀRSTEIGUMS 

GLEZNOTĀJAI

INĀRA APPENA
Foto __________ __________ 
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tieši vasaras saulgriežu laikā. Arī Baltijas jūras piekrastes ainavu 
gleznojumiem sākotnēji tiek uzzīmētas nelielas skices, kas mājas 
studijā pārtop eļļas gleznās. Māksliniece glezno tikai ar eļļas krāsām, 
turklāt mēdz vienlaikus strādāt pie vairākiem darbiem – kamēr viens 
žūst, var papildināt otru. Ludmilas Ginteres gleznas ir aizceļojušas uz 
privātajām kolekcijām daudzās pasaules valstīs, bieži gleznas atrod 
savus īpašniekus arī Latvijā, priecējot mākslas mīļotājus, kas spēj 
novērtēt patiesu profesionalitāti.

Ludmila Gintere savulaik ir ilustrējusi arī vairākas bērnu grāma-
tas. Tās tapušas sadarbībā ar dzejnieku Andri Zaueru. Sirsnīgiem 
bērnu dzejolīšiem radīti atbilstoši grafiski izteiksmīgi zīmējumi 
košās krāsās. Savukārt skautiem un gaidām paredzētajai padomu 
grāmatai Ludmila Gintere radījusi visus tehniskos, arī anatomiski 
pareizos zīmējumus, kas vēl šobrīd ir kā izglītojošs materiāls jaun-
sardzes dalībniekiem.

Ludmila Gintere jau ilgus gadus pievērsusies pedagoģijai un māca 
O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas bērniem kompozīci-
jas pamatus, krāsu izjūtu un citas jaunajiem māksliniekiem noderī-
gas lietas. Tas tiek darīts ar prieku un cieņu pret ikvienu audzēkni. 
Mākslinieces pedagoga talants un darbs ir ticis augsti novērtēts – šī 
gada oktobrī Ludmila Gintere saņēma Rīgas pašvaldības balvu Zelta 
pildspalva nominācijā Par mūža ieguldījumu. Tomēr māksliniekam 
galvenais ir neapstāties, bet turpināt savu ceļu glezniecībā, radot dar-
bus, kas ļauj mums iepazīt pasaules un mākslas dzīves daudzveidību. 
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T
urkmenistāna ir tik 
ļoti slēgta valsts, ka 
aprakstnieku labais 
tonis ir visu zākāt – kā 
atriebjoties par grūto 

iekļūšanu. Pirmais, kas parādās 
redzeslokā, ir arhitektūra – 
tad nu jāizsmej, cik spēka! 
Taču Austrumi ir smalka lieta, 
pašpietiekama valsts spēlē 
pēc saviem noteikumiem, un 
arhitektūra to visu atspoguļo. 
Nomēžot visas atmiņas par 

reālo padomju laiku, tā atgriežas pirmo līderu izsapņotajā utopijā – 
tiek celta iedomāta nākotne, valsts vara kodē laimes zemes tēlu, 
kur viss ir tikai marmorā, zeltā, sirreālās formās, mega plašumā un 
nakts izgaismojuma dzīrēs. Tuksnesis ar kalniem fonā nu pārvērsts 
par skatuvi, kur kāds milzis kā uz šaha dēļa salicis simtiem īpašās 
formās iztēstas figūriņas un no augšas sit plaukstas par to glītumu. 
Cilvēkiem kā mazām skudriņām apakšā ir viens uzdevums – ne-
traucēt kopskatam, bet vietas patiesībā pietiek visiem. Viss atkarīgs 
no trajektorijas un izvēlētā skatpunkta.

Ašhabadā ierodos no Turkmenabatas, kas ir viens no sešiem 
apgabalu centriem, tāpēc spēles noteikumus esmu jau sapratusi. 

VIEGLU GARU

AŠHABADĀ
PERSONISKAS PIEZĪMES

ELVITA RUKA
Foto no personīgā arhīva

Oguzhana zvaigzne 
uz Turkmenistānas 

lielākās mošejas 
grīdas.

Drāmas teātris 
Turkmenabatā.
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Viesnīca 
kā bura ar 
Oguzhana 

zvaigzni 
baseinā.

Prezidenta lielformāta klātbūtne pie mošejas un 
muzeja, kas veltīts traģiskas kaujas piemiņai –  

18... gadā Krievijas impērijas iebrucēji  
sakāva turkmēņu ciltis.

Ašhabadas 
leļļu teātris. Province cenšas līdzināties galvaspilsētai un mazākos mērogos ir 

izveidojusi centrālo asi ar savu zeltīto tempļu zvaigznāju – mega 
bibliotēka, gigantisks muzejs, monumentāls teātris, spožum spoža 
laulību pils, pilsētas dome, banka, skolas, institūts tāds un šāds... 
Pa vidu vismaz kilometru gara oāze ar īpaši stādītiem un apūdeņo-
tiem kokiem, strūklakām, tiltiņiem, lapenītēm, soliņiem, dekora-
tīviem apgaismojuma stabiem, zaļumu un ziedu dobēm, un neiz-
trūkstošs goda policists kaut kur vidū. Kādā skvērā noteikti iznirs 
pagātnes varonīgo diž-turkmēņu statujas ar dažādiem ieročiem 
rokās, bet spilgtā saules gaisma liegs nofotografēt zeltījumā mir-
dzošās fasādes. Satiksmes apvedceļos cits pēc cita gar acīm nozib 
raķetēm līdzīgi monumenti apļveida krustojumos, kaut kur ārpus 
centra izpletusies svaigi uzcelta milzu mošeja, tirgus ar jaunuz-
celtiem korpusiem izbīdīts ārpus pilsētas un ir, ai, cik konstruktīvi 
civilizēts... Tāpat nedaudz ārpusē ir spožais iepirkšanās centrs 
un milzu jurta – kongresu nams ar 1500 vietām un neiztrūkstošo 
marmora apdari, spožām lustrām, spīdīgu flīžu grīdām, spoguļiem, 
gleznām, paklājiem... Nekas nost nelūp, neļurkājas, nedrūp, liedzot 
šaubīties par darbu kvalitāti. Reprezentatīvā puse ir sakārtota, tā 
ir paredzēts laimes zemes plānā. Arī šeit, provincē, ap centrālo asi 
saceltas eļitkas jeb modernas dzīvojamās mājas, kas visbiežāk ir 
piederīgas kādam resoram – tur tad arī tā darbinieki uz viņiem 
vien zināmiem noteikumiem iegūst dzīvokļus. Zeme gan ir un 
paliek tikai valsts īpašums. Izlidojot no Turkmenabatas jaunās, 
greznās lidostas, saskatu modernās pilsētplānošanas savdabību – 
viss salikts regulāros ornamentos un atgādina paklāja rakstu. Jo 
kārtībai ir jābūt!

Kaut province ir centusies kopēt galvaspilsētas noskaņu, 
Ašhabada izraisa kultūršoku ar saviem mērogiem, pilsētvides 
uzkrītošo labiekārtotību un arhitektūras ideoloģiski didaktisko 
uzstādījumu. Lidosta kā ērglis ar izplestiem spārniem, viesnīca kā 
bura tuksnesī, izglītības ministrija kā atvērta grāmata, sakaru – kā 
mobilais telefons, olimpiskais komplekss ar gigantisku zirga galvu 
hipodroma iezīmēšanai un vissmalkākā sporta industrijas apbūve 
vairāku kvartālu lielumā, teātri, parki ar abus prezidentus (bijušo 
tēvu un tagadējo dēlu) slavinošām milzu arkām, sirreāls režģots 
kubs ar zeltītu lodi kaut kur pie apvāršņa (laulību pils), augstcelt-
nes ar mirgojošiem uzrakstiem adreses vietā, dažāda dizaina sa-
biedriskā transporta pieturas, kas aprīkotas ar kondicionieriem un 
plazmas ekrāniem, tempļiem līdzīgas ēkas ar zeltītiem kupoliem 
cita pēc citas – nebeidzamās virknēs, baltā marmora apžilbumā, 
plato ielu braukšanas komfortā, strūklaku skāvumā, kolonnu 
ritmā... Tāpat virknējas reprezentatīvās kāpnes uz dažādu iestāžu 
ieejas durvīm, priecē brīnumaini skaisti apstādījumi, uzkrītošā 
tīrība, o, arī zeltīti pieminekļi uz postamentiem, lai atgādinātu par 
valsts varu...

Pirmais brauciens caur pilsētu raisa pretrunīgas emocijas. Tik 
daudz lasīts un skatīts par Turkmenistānas pirmo divu preziden-
tu personības kulta dīvainībām, ka izveidots greizs tēls it visam. 
Vai tad sevī iemīlējies trakais varētu izveidot kaut ko labu? Vai 
diktatora iecerēta pilsētvide vispār drīkst būt skaista? Gribu re-
dzēt ko smieklīgi un autoritatīvi traku, kultu slavinošu, bet pirmā 
prezidenta Nijazova jeb Turkmenbaši skulptūra, kur viņa zeltītais 
tēls griežas līdzi saulei, ir noņemta, un neviens cits piemineklis 
mani tik ļoti nesatriec. Pārdomas raisa vien negatīvo stereotipu 
revidēšana un pareizā skatu punkta meklēšana. Kamēr pats žilbsti 
un ļimsti, arī arhitektūra šķiet nomācoši gigantiska un mazvērtības 
kompleksus raisoša. Tiklīdz izdzirdi kāzu mūziku pašā centrā, kur 
pirmdienas dienvidū pēkšņi ir lustīga līgavas izvadīšana ar dzies-
mām, dejām un pilnu rituālu, tiklīdz iekļaujies notiekošajā, sajūti 
enerģētiku un cilvēku vitalitāti, tā arī marmora eļitkas apziņā kļūst 
mājīgas un apdzīvojamas. Kamēr uz lepno Oguzhana viesnīcu 
skaties kā garāmbraucējs, tā iemieso varas vēlmi visu kontrolēt 
un retos ārzemniekus sabāzt viesnīcās, bet, kad iedraudzējies ar 
frizieriem, paklāju pārdevējiem un kafejnīcas meitenēm, tad redzi 
to kā mikrokosmosu, kas dzīvo pēc saviem likumiem. Tāpat kā 
visa šī no rietumvalstīm atšķirīgā, pašpietiekamā, neitralitāti par 
galveno pamatvērtību pasludinājusī valsts – Turkmenistāna. Tai 
nav un nevar būt viena skaidrojuma, tā ir kā mezgliņu pie mez-
gliņa noausts paklājs, kas skatāms no abām pusēm. Jā, arī tādas ir 
paklāju darināšanas augstākās meistarības izpausmes – kad raksts 
abās pusēs atšķiras. Paspēju saprast, ka dubultais ornaments te ir 
pat ļoti cieņā – arī pilsētvidē.

63 APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS / 2022 / #5



Ašhabadas  
centra dzīvojamie  
rajoni, augstceltnes  
sauktas par eļitkām.

Pirmais paradokss nav jaunums – pilsētas centrs ir īpaši veidots 
reprezentācijai, valsts tēla un varas slavināšanai, kā pārsteigums 
viesiem, kam jāapžilbst un jāslavē dižā Turkmenistāna, taču ciemi-
ņu iekļūšanai valstī tiek likti ļoti nopietni šķēršļi. Arī tiem, kam tas 
izdevies, Ašhabadas centra un jo īpaši prezidentu slavinošu objektu 
un jebkuru formas tērpos esošu pilsoņu iemūžināšana ir ja ne krasi 
aizliegta, tad ļoti nevēlama – jebkuru bildi kāds no koka stumbra iz-
līdis pilsonis (drošībnieks civilajā apģērbā) var likt izdzēst. Pilsētas 
tēls tādējādi arī uz ārpusi tiek cenzēts.

Cits paradokss – jaunie dzīvojamie rajoni, ko būvē resori un, 
šķiet, arī nedaudz sacenšas savā starpā. Tā naftinieki ir spēcīgi 
iedvesmojušies no Staļina laika klasicisma gan monumentalitātē, 
gan elementu salikumā – dzīvojamās mājas atgādina mūsu Zinātņu 
akadēmiju, tikai tādu, kas ilgi nebeidzas... Un ir balta! Tā šeit ir ob-
ligāto cerību krāsa un ieraksts Ginesa rekordu grāmatā – Ašhabada 
ir pilsēta, kurā visvairāk pasaulē ēku apdarē izmantots baltais 
marmors (importēts no Itālijas). Paradokss ir tajā, ka arī šie resoru 
dzīvojamie rajoni slēptā veidā saglabā Austrumiem raksturīgo 
kolektīvismu. Jaunceltajos kompleksos ir visa infrastruktūra – bēr-
nudārzs, skola, iepirkšanās centrs, futbola laukums, iekšpagalmi, 
kur kaimiņi, kas ir arī kolēģi, var dzīvot pašpietiekamu dzīvi, ārā 
izejot tikai uz darbu. Tas, starp citu, ir sešas dienas nedēļā, tāpat kā 
skolas apmeklējums... Pilsētas reprezentatīvajā koptelpā iedzīvotā-
jiem nav īsti ko darīt, tāpēc arī mīts par tukšajām ielām. Turklāt, ja 
gandrīz sešus mēnešus gadā temperatūra ir virs trīsdesmit un vēl 
biežāk virs četrdesmit grādiem, tad bezjēgas pārvietošanās atkrīt 
pati no sevis.

Paradokss ir arī mērogos, jo cilvēka solim centrs kļūst par ap-
staigāšanas varoņdarbu. Ielu platums un bezsastrēgumu satiksme 
ir draudzīga autovadītājiem, bet kājāmgājējam jāapgūst izdzīvoša-
nas zinības – cik tālu ir pazemes pārejas (izpucētas, ka acis žilbst, 
un pilnīgi tukšas), kur ielu malas bez dekoratīvajiem, bet virziena 
maiņu ierobežojošiem žogiem, kur īstais virziens, lai baltajās fasā-
dēs un zelta kupolos nezaudētu orientāciju. Vietējais joks par kādas 
adreses meklēšanu ir – nu, tā baltā māja! Vai – tur, kur Oguzhana 
zvaigzne! 

Oguzhans, tulkojumā Taisnā bulta, ir vēsturiski mītiska persona, 
kas tiek uzskatīts par visu tjurku tautu pirmtēvu – īpaši viņu godā 
turkmēņu ciltis. Astoņstūru zvaigzne ir viņa simbols, tās izmantotas 
it visur – kā dekoratīvi lielformāta elementi pie fasādēm, kā smalko 
ornamentu joslas ārpusē un interjera apdarē, kā flīžu un paklāju 
raksti, kā laukumu un puķu dobju formas. Arī ar zvaigzni ir Ginesa 
rekords – Turkmenistānas valsts televīzijas tornī ir iemontēta vis-
lielākā zvaigzne pasaulē! Turpat netālu ir pasaulē lielākais slēgtais 
panorāmas ritenis, kura apdares elementos, protams, jaušams 
Oguzhana zvaigznes motīvs. Jā, tas noteikti ir valstiskās ideoloģijas 
pienesums, taču kāpēc lai tā nebūtu? Nacionālais mantojums te tiek 
pacelts valstiskās identitātes līmenī, rada un stiprina mītu par diže-
no turkmēņu nāciju. Astoņstūru zvaigzne ir tāds pats kods kā katrs 
simbols paklājā. Nekas tajā nav nejaušs! Tas arī tracina haosa un 
brīvdomības piekritējus – kārtība, kurā tradīcijas saplūst ar diktātu.

Protams, didaktika šeit ir augstā līmenī, arī telpiskās formās. 
Apžilbusi no pirmās dienas pilsētvides iespaidiem, nākamo rītu 
lemju nedaudz atkāpties un pieskaņot redzes leņķi – braucam uz 
prezidenta ierīkoto Veselības taku kalnos, kur teorētiski iespējams 
noiet vai noskriet 36 kilometrus pa betonētu, augšup un lejup ejošu 
klājumu. Taku 1999.−2000. gadā izveidoja pēc pirmā ekscentriskā 
prezidenta Nijazova pavēles – lai tauta būtu dižciltīga un izredzēta 
arī miesā, skrietu prezidentam pakaļ un būtu veselāka par veselu. 
Dažādos masu pasākumos tā arī notiek, ar disciplīnu šajā valstī 
viss ir kārtībā, tāpat kā ar pompozām formām. Strūklakas baseins 
kā astoņstaru zvaigzne, milzīga granīta arka pusloka formā ar brīvi 
stāvošām kolonnām, patriotisku saukli un prezidenta zelta profilu 
iezīmē ieeju Veselības parkā, no kuras sākas taka, un ierāmē vareno 
Kopedaga kalnu ainavu. Tā vismaz ir kaut kur tur, kur šobrīd mūs 
nelaiž, jo šajā valstī notiek nemitīgas pārbūves un jaunu ideju 
steidzamas iemiesošanas. Šoreiz tas esot takas pagarinājums uz 
jauno rajona centru, kur jau uzcelta balta jaunbūvju oāze ar visu in-
frastruktūru, pagaidām spocīgi tukša... Taka ir kā izgaismots zibens 
kalnos, kas redzama visiem pilsētas iedzīvotājiem. Tās galapunkts 
ir 1000 metru augstumā, laternas takas abās pusēs ir ik pa 12 
metriem un tumšajā diennakts laikā dāsni deg bez pārtraukuma 36 
kilometru garumā – tāpat kā citi tūkstošiem un desmitiem tūkstoši 

Prezidenta Veselības taka 
naktī ir izgaismota 36 km 
garumā.

Uz baltās krāsas fona 
sievietes jo īpaši izceļas.
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Viena no daudzajām ēkām 
valdības reprezentatīvajiem 
pasākumiem.

Universitātes korpuss, 
kādu izrādās daudz.

Viens no turkmēņu 
dižgariem Neatkarības 
pieminekļa parkā.

gaismekļu, kas izgaismo tuksnesi vai parkus, kur arī dienā cilvēks ir 
rets viesis. Jēgas īsti nav, bet vai tumsā ir labāk?

Ko tur redzam mēs – divi latvieši, kas netipiski pelēkā oktobra 
darbdienā pilnīgi noteikti ir vienīgie viesi? Tuksnesi, ko ar varu 
pieradina, un tas padodas gan regulārās rindās sastādītajiem za-
ļumiem, gan asfalta pievedceļiem, gan gludos betonos ieguldītiem 
kanāliem un tā paša betona vienmuļām kāpnēm ar tik platiem pa-
kāpieniem, ka vienai kļūst neērti. Tikai palielie tuksneša dzelkšņu 
savijumi vēja sapūstās bumbās atgādina, ka īstais saimnieks te to-
mēr ir daba. Vējš atsvaidzina skatu, kāpiens uz augšu iedod pareizo 
distanci, lai formulētu savu sajūtu par Ašhabadas jaunuzcelto pusi, 
to, kas tuvāk kalniem, iedomātai nākotnes vīzijai un kosmosam – 
tieši tā ministriju, vēstniecību un jaunāko reprezentācijas būvju 
rajonu dēvē tā retie iemītnieki no Eiropas. No augšas, caur priežu 
jaunaudzīti vērojot, visas šīs būves atgādina kādas sirreālas sēnes, 
kas pa vienai izspraukušās tuksnesī. Tās nemirgo nakts gaismu or-
ģijās, nekādu norāžu par funkciju, tikai abstrakta forma – dīvainas 
sēnes, kas neprasa pasaulei atļauju. Izaug un ir!

Stāsta, ka lielākie cēlēji te ir Turcijas un Francijas būvuzņēmēji, 
kam seko un mācās vietējie. Arhitektūras spīdekļu pieaicināšana 
te nav cieņā, visam jānāk kā kolektīvam veikumam pēc prezidenta 
diktāta vai burvju mājiena. Lielajā celtniecības apjomā ir veiksmī-
gākas un neveiksmīgākas ēkas, taču apbrīnas vērto ir vairāk nekā 
nosodāmo. Lai analizētu, ir jāzina vairāk faktu un statistikas, bet 
tā šajā valstī ir nepieejama. Atliek skatīt savām acīm un neļauties 
izteikti negatīvajam svešzemnieku vērtējumam.

Vislabāk to darīt kādā procesā, ilgstošākā saskarē, kas kaut ne-
daudz ļauj iedzīvoties. Man tādas ir radošās publicistikas meistar-
klases, ko vadu vienā no Turkmenistānas Valsts universitātes kor-
pusiem. Pirmās reizes pēc protokola mani ved un sagaida, sveicina 
un iepazīstina, ved pa centrālajām durvīm, apgāžot tiražēto mītu, 
ka tās ir tikai prezidentam. Apgūstu arī plašos, greznos foajē, sapro-
tu uz auditoriju ejamos gaiteņus – vismaz tā man šķiet. Uz noslē-
guma nodarbību braucu ar taksometru, kam gādīgā namamāte vēl 
nosūtījusi navigācijā iebakstītu adreses punktiņu. Paironizēju par 
viņas rūpēm – vai domā, ka neatceros, kur man jābūt? Hā! Taksists 
mani izlaiž pie tempļa ar zeltīto kupolu, ar daiļuma krūmiem un 
strūklaku, kas vakardienas bildē ir tieši tādi pat, nu, kāpēc man iet 
auditorijā pusstundu ātrāk? Paiešos pa ielu, formulēšu noslēguma 
lekcijas kopsavilkumu, noķeršu kādu saules staru... Iedvesma, cik 
tu skaista! Priecājos par rāmo rītu un neaizmirstamo pieredzi, 
ko iezīmē arī majestātiskā pilsētvide visapkārt, acīm noglaudu 
mošejas minaretu torņus tālumā un košos apstādījumus visapkārt, 
veldzējos strūklakas skaņās... Bez piecpadsmit desmit, nu jau jāiet – 
kāpju pa kāpnēm, lai vērtu zinību tempļa durvis, bet tās izrādās 
slēgtas. Raustu vienas, otras, man iestājas panika, ko pārtrauc 
sieviete ar slapju lupatu rokās, kas, skaļi un izteiksmīgi klaigājot, 
neļauj pat ielūkoties iekšā un nostumj mani pa trepēm lejā. Es 
vēl izmisīgi stāstu, ka esmu pasniedzēja, mani gaida studenti, bet 
turkmēņu valodas br, br, br skaņas mani nopātago tāpat kā babas 
jagas vicinātā lupata. Ar uzkrītošu žestu viņa vēl aizslēdz durvis no 
iekšpuses, bet es, no stūra fasādes kāpnēm nodzīta, skatos kā uz 
vienu, tā otru pusi, kur skats ir identisks – pilnīgi neviena cilvēka un 
tālumā mirdzoši zelta kupoli. Kurš ir manējais? Izmisumā nesos pa 
labi uz priekšu. Steidzu, kamēr ir kāds pagalms ar celtnieku rosību. 
Kurš šeit runā krieviski, kliedzu visiem vienlaikus, līdz brigadieris 
saprot, ka prom neiešu, un nāk talkā. Ko es varu izstāstīt? Neko, 
studentēm vienādas sarkanas kleitas, fakultātēm identiski kupoli... 
Labi, ka man ir vietējās koordinatores telefons, labi, ka brigadieris 
ir džentlmenis. Noskaidrojis, ka man jābūt Starptautisko attiecību 
fakultātē, viņš norīko vienu no strādniekiem mani aizvest. Uzzinu, 
ka nešpetnā kundze aizstāvējusi Ķīmijas zinātņu templi, mani glā-
bēji ir labiekārtojuši bankas pagalmu, bet otrpus ielai aiz žoga tiek 
vērienīgi uzlabota prezidenta pils.  
− Labi, ka tur neskrējāt, − pajoko šoferis un pieved tieši pie vaja-
dzīgās fakultātes melnajām jeb iekšpagalma durvīm – visa dzīve 
no tiesas notiek no sētas puses, un to respektē arī arhitektūra. 
Ar visu maldīšanos auditorijā ieskrienu precīzi noteiktajā laikā, 
studenti ir priekšā, sveicina pieceļoties, un es egoistiski saprotu, ka 
kārtība man patīk. Ja to pieņem ar vieglu garu, tad par nepilnībām 
var pasmieties, bet par labām lietām neklusēt. Ašhabadas pilsēt-
vide noteikti ir pelnījusi labus vārdus, ne tikai politiski iekrāsotu 
nievājumu.
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LATVIJAS VALSTS 

MEŽI – AR ATBILDĪBU 

PAR DABAS RESURSIEM

LATVIJAS VALSTS MEŽI ZEMES DZĪLES
Foto Renārs Koris un LVM Zemes dzīles arhīvs

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) īsteno uzņēmuma rīcībā esošo 
stratēģisko aktīvu – zemes, meža, zemes dzīļu un citu resursu 
ilgtspējīgu, efektīvu un sociāli atbildīgu apsaimniekošanu. 2017. 
gadā tika izveidots biznesa virziens “LVM Zemes dzīles”, lai īstenotu 
ilgtspējīgu zemes dzīļu apsaimniekošanas pieeju, līdzsvarojot vides, 
sabiedrības un tautsaimniecības vajadzības. Vairāk nekā 100 derīgo 
izrakteņu vietās LVM veic ieguvi, ražošanu un pārdošanu, nodro-
šinot klientiem pieeju kvalitatīviem minerālajiem materiāliem un 
to maisījumiem, kas īpaši nepieciešami vērienīgu infrastruktūras 
objektu būvniecībā. “LVM Zemes dzīles” klientiem piedāvā kvali-
tatīvu produkciju, kas tiek testēta modernā laboratorijā un atbilst 
starptautiskajiem kvalitātes standartiem.

Karjeru atsegšana un rekultivācija

M
inerālo materiālu karjeri ir daudzveidīgi, tādēļ “LVM 
Zemes dzīles” komandas uzdevums ir atrast piemēro-
tāko risinājumu katrai situācijai, katram būvobjektam, 
kura realizācijai ir nepieciešami šie resursi. Katras 
ieguves vietas atvēršanas darbu apjoms un specifika 

ir unikāla, atšķiras arī karjeru atvēršanas laiks. Piemēram, lielai 
daļai jaunu karjeru aizvien biežāk ir nepieciešams ietekmes uz vidi 
novērtējums, kādam karjeram – atmežošana un apauguma novāk-
šana, vēl kādam  ap 2 metru segkārtas noņemšana, lai nonāktu līdz 

https://www.zemesdziles.lv/

https://www.zemesdziles.lv/
https://www.zemesdziles.lv/


MINERĀLIE MATERIĀLI ĶEKAVAS 

APVEDCEĻA BŪVNIECĪBĀ

V
iena no pēdējo gadu vērienīgākā 
infrastruktūras objekta – Ķekavas 
apvedceļa – būvniecībai “LVM Zemes 
dzīles” ir nodrošinājušas vairāk nekā 600 
tūkstošus kubikmetru minerālo materiālu 

un, būvniecībai turpinoties, iegādātais apjoms 
arvien pieaug. No uzņēmēja pozīcijām raugoties, 
minerālajiem materiāliem pastāv ekonomiski 
pamatots transportēšanas attālums, kuru 
pārsniedzot, būvobjektu izmaksu tāmēs materiāls 
kļūst par nerentablu pozīciju. Lai nodrošinātu 
kubikmetra ieguvi un tālāku piegādi objektā 
no “LVM Zemes dzīles” karjeriem, uzņēmējiem 
iekraušana un piegāde jāveic pašu spēkiem, 
kas veido kopējās izmaksās. Ķekavas apvedceļa 
gadījumā smilts piegādes attālums ir palielinājies 
līdz 35 km, kas ir vairāk, salīdzinot ar līdzšinējo 
“LVM Zemes dzīles” pieredzi (vidēji 20 km). 
Ķekavas apvedceļa būvniecībā būvmateriālu 
kvalitāte tiek stingri kontrolēta, uzņēmējiem 
un procesa uzraudzītājiem ir nepieciešama 
pārskatāma un saprotama materiālu izcelsme 
un kvalitāte. “LVM Zemes dzīles” karjeros iegūto 
produktu kvalitāte regulāri tiek novērtēta 
uzņēmuma testēšanas un pētniecības laboratorijā, 
kuras darbība akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/
IEC 17025:2017 prasībām, proti, karjeros iegūtie 
minerālie materiāli tiek testēti katru piekto ieguves 
dienu, lai pārliecinātos par iegūtā materiāla 
atbilstību deklarētajiem kvalitātes kritērijiem. 
Kopš izveides brīža “LVM Zemes dzīles” brīvprātīgi 
veic laboratorijas akreditāciju, lai nodrošinātu 
apliecinājumu kompetencei, savukārt uzņēmējiem 
sniegtu drošību un uzticamību rezultātiem.
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kvalitatīvam materiālam, taču vēl citam – nepieciešams ievērot 
saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktā periodā. Visi 
minēti apstākļi ietekmē vietas atvēršanas laiku. 

“LVM Zemes dzīles” apsaimnieko vairāk nekā 100 karjerus 
visā Latvijā, to vidējā platība ir aptuveni 8 hektāri. Ieguves vietu 
skaits ir mainīgs – vieni karjeri tiek atvērti, savukārt citi – iz-
strādāti un slēgti, veicot to rekultivāciju. Tās rezultātā šajā vietā 
tiek iestādīts mežs vai izveidota ūdenstilpe, kas ir būtiska meža 
ugunsgrēka gadījumā. Pirmajos gados pēc iestādīšanas jaunais 
mežs rekultivētajā karjerā tiek uzraudzīts, veicot jaunaudžu 
aizsardzības pasākumus pret meža dzīvnieku un kukaiņu apdrau-
dējumu.

Sertificētie karjeri

Piecdesmit no visiem “LVM Zemes dzīles” apsaimniekošanā 
esošajiem karjeriem ir saņēmuši ieguves un ražošanas sertifi-
kātu, piedāvājot būvniekiem iegādāties atbilstoši sistēmai “2+” 
novērtētus minerālos materiālus. Būvindustrijas regulējumi 
nosaka procesa organizēšanas metodiku, lai materiāliem varētu 
piešķirt CE marķējumu, kas ir viena no stingrākajām atbilstības 
novērtēšanas sistēmām minerālo materiālu ieguvē. Jebkuram 
Latvijas stratēģiskajam būvobjektam ir svarīgs materiālu izcel-
smes apliecinājums un atbilstības dokumenti, tādēļ “LVM Zemes 
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dzīles” visiem iegūtajiem un saražotajiem minerālajiem materiāliem 
izsniedz atbilstību apliecinošus dokumentus, kas ir izmantojami 
materiāla saskaņošanai būvobjektā. 

Minerālo materiālu ieguves nozares ilgtspējīgai attīstībai vēl 
nepieciešamas kopīgas diskusijas un apņemšanās pilnveidot noza-
res uzņēmējdarbības vidi, kvalitātes kontroli un atbildīgu resursu 
apsaimniekošanas praksi.

Minerālo materiālu ieguve 

“LVM Zemes dzīles” piedāvā vairāku veidu materiālus – smilti un 
granti no slāņa, kā arī dažādu frakciju drupinātus un nedrupinātus 
smilts grants maisījumus. Ģeoloģiski karjeros ir divi atšķirīgi mate-
riāli: smilts ir ar smalkāku daļiņu frakciju, kur lielākā frakcijas daļa 
diametrā nepārsniedz 11 mm, bet grants ir ar ievērojami lielākas 
frakcijas oļiem. Frakciju izmēru katram materiāla veidam definē 
Ministru kabineta noteikumi. “LVM Zemes dzīles” ražotie minerā-
lo materiālu maisījumi galvenokārt tiek izmantoti meža autoceļu 
būvniecībā un uzturēšanā, kā arī pašvaldību grants ceļu izbūvē un 
uzturēšanā, savukārt lielākais smilts apjoms tiek izmantots ceļa 
drenējošās un salizturīgās kārtas būvniecībai. 

Izvērtējot uzņēmēja vajadzības, tiek izvēlēts atbilstošākais kar-
jers un tajā ierādīta ieguves vieta. Visi “LVM Zemes dzīles” karjeri ir 
aprīkoti ar informatīvām zīmēm, slēdzamu barjeru un licences lau-

kuma robežzīmēm, atsevišķos karjeros ir izvietotas arī novērošanas 
kameras. Pirms ieguves uzsākšanas, “LVM Zemes dzīles” pārstāvis 
uzņēmēju iepazīstina ar ieguves nosacījumiem. Tālāko saimniecisko 
darbību, ievērojot līguma nosacījumus, organizē uzņēmējs. Lai no-
drošinātu iegūtā materiāla kontroli atbilstoši sertificēta ražošanas 
procesa prasībām, katru piekto ieguves dienu “LVM Zemes dzīles” 
speciālisti dodas uz karjeru, lai iegūtu materiālu paraugus. Visā 
ieguves procesa laikā ir svarīga sadarbība starp uzņēmēju un “LVM 
Zemes dzīles” speciālistiem, lai operatīvi varētu atrisināt radušos 
jautājumus un nekavētu uzņēmēja plānotos ieguves termiņus. 
Piemēram, var būt situācija, kad ieguves laikā tiek atklāti māla slāņu 
ieslēgumi, kas būtiski ietekmē iegūstamā materiāla kvalitāti. Šādā 
gadījumā “LVM Zemes dzīles” speciālisti nekavējoties reaģē, veic 
pārbaudi un izvērtē, kā māla ieslēgumus nodalīt. Ja tas nav iespē-
jams, tiek ierādīta cita ieguves vieta, kurā veic minerālo materiālu 
kvalitātes novērtēšanu.

Vērtējot situāciju tirgū, “LVM Zemes dzīles” apzinās savu nozīmī-
go lomu materiālo materiālu pieejamības nodrošināšanā valsts no-
zīmes lielo un plānoto objektu realizācijā, piemēram, “Rail Baltica”, 
“Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam” 
plānoto pasākumu īstenošanā, “Valsts galveno autoceļu attīstības 
stratēģijas 2020.–2040. gadam” realizācijā, kā arī pēc. Tāpēc būtiski 
to ņemt vērā jau tagad, plānojot jaunu “LVM Zemes dzīles” ieguves 
vietu atvēršanu tuvāko divu līdz piecu gadu laikā.
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Saudzīgi un atbildīgi pret dabu

Karjeru atvēršanas process, kas vidēji ilgst 1,5 gadus, ir sarežģīts 
pasākumu kopums, kurā ir iesaistīti daudzi speciālisti. Pārdomāta 
karjeru atvēršana sākas ar datu izpēti. Pirmajā solī speciālistu uzde-
vums ir analizēt ģeoloģiskos datus no kartēm, kā arī dažādiem pētīju-
miem par ledājiem un to kustību Latvijas teritorijā. Datu analīze ļauj 
definēt iespējamos reģionus, kuros varētu atrasties noteikts minerālo 
materiālu veids. 

Tālāk notiek priekšizpēte – tās laikā tiek veikti atsevišķi urbumi un 
paraugu ņemšana dabā, lai tos analizētu “LVM Zemes dzīles” testēša-
nas un pētniecības laboratorijā. Ja testēšanas rezultātos tiek noteikts 
labs minerālo materiālu potenciāls, tālāk veicama rūpīgāka ģeolo-
ģiskā izpēte un veidotas blīvākas urbuma vietas, lai iegūtu iespējami 
precīzākus datus turpmākajiem ieguves un ražošanas darbiem. 

Pēc testēšanas tiek izvērtēti vides aspekti, piekļuves un ūdens 
atvades iespējas, rekultivācijas veidi un prognozēts potenciālais pie-
prasījums. Šajā posmā notiek arī sabiedriskā apspriešana par to, kā 
karjera atvēršana ietekmēs pieguļošās teritorijas: vai un kā mainīsies 
gruntsūdens līmenis, vai karjers ietekmēs tuvumā esošās privātās 
saimniecības, kā arī tiek izvērtēta virkne citu būtisku faktoru, piemē-
ram, minerālo materiālu transportēšanas iespējas. 

Nākamais solis – kopīga diskusija un lēmuma pieņemšana par 
ieguves vietas – karjera –atvēršanu. Pozitīva lēmuma gadījumā “LVM 
Zemes dzīles” apkopo nepieciešamos dokumentus un saskaņojumus 
no Valsts vides dienesta, LVĢMC un pašvaldībām. Tiek izstrādāts iegu-
ves vietas projekts, karjers tiek aprīkots ar visu nepieciešamo inven-
tāru un tirgū var sākt piedāvāt pirmos minerālo materiālu kubikmet-
rus. Ieguves projektā ir arī rekultivācijas sadaļa, kas tiek saskaņota ar 
pašvaldības būvvaldi, un tajā tiek norādīts zemes apsaimniekošanas 
veids pēc minerālo materiālu ieguves. 

Karīna Āboliņa-Zalpētere, 
“LVM Zemes dzīles” pārdoša-
nas vadītāja: “Pieredzē balstītas 
zināšanas par zemes dzīlēm ir 
labs pamats, attīstot “LVM Zemes 
dzīles” stratēģiskos biznesa vir-
zienus sadarbībā ar klientiem un 
atbildīgajām valsts struktūrām. 
Katram klientam ikdienā, pieņe-
mot lēmumus gan par sadarbības 
partneriem, gan izsverot riskus 
un analizējot ekonomiskos apsvē-
rumus, nepieciešams profesionāls 

atbalsts. Tāpēc katram “LVM Zemes dzīles” karjeram ir piesaistīta 
zinošu ekspertu komanda, kas pārzina konkrētās vietas izstrādes 
specifiku, materiālu kvalitāti un var ieteikt klientam, kā arī vides un 
sabiedrības interesēm piemērotāko risinājumu.”

Smilts granulometriskā sastāva noteikšana 
laboratorijas apstākļos. Granulometriskais 
sastāvs ir kvalitātes rādītājs, kas raksturo 
stiprību, nestspēju, ūdens caurlaidību un 
potenciālo pielietojumu.
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LATVIJAS GADA PROJEKTA VADĪTĀJS 2022
LATVIJAS GADA BŪVDARBU VADĪTĀJS 2022

LATVIJAS GADA JAUNAIS SPECIĀLISTS BŪVNIECĪBĀ 2022
LATVIJAS GADA INŽENIERIS-PROJEKTĒTĀJS 2022

LATVIJAS GADA BIM SPECIĀLISTS 2022
ROBERTA VECUMA-VECO BALVA RESTAURĀCIJĀ

ORGANIZĒ

ATBALSTA

NOLIKUMS WWW.BUVNIEKUPADOME.LV
PIETEIKŠANAS TERMIŅŠ 2023. GADA 8. FEBRUĀRIS
INFORMĀCIJA 29407147; 28373794

Būvniecības  
valsts kontroles birojs

2022
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MODERNA 

KARSTĀ ŪDENS 

SAGATAVOŠANAS 

SISTĒMA

2022. 
gada vasarā ekspluatācijā tika 
nodots objekts AS Orkla, Vafeļu 
ražošanas fabrika. Šajā objektā 
siltumapgādē un dzesēšanā 
tika lietoti Reflex Winkelmann 

GmbH produkti, karstā ūdens apgādē – firmas Oventrop 
GmbH & Co.KG iekārta. Karstā ūdens sagatavošanai 
saimnieciskajām vajadzībām tika izmantots kompakts 
Oventrop GmbH & Co.KG mezgls Regumaq X80. 
Oventrop mezgls Regumaq X–80 paredzēts higiēniskai 
dzeramā ūdens sildīšanai, un atbilstoši nepārtrauktas plūsmas 
principam tas ir savienojams ar akumulācijas−uzglabāšanas 
tvertni. Maksimālā mezgla Regumaq X–80 jauda ir 77 l/min.

Priekšrocības:
– higiēniska dzeramā ūdens sildīšana saskaņā  
 ar nepārtrauktu plūsmas principu,
– augsta funkcionālā uzticamība,
– visas sastāvdaļas no viena piegādātāja,
– augstas kvalitātes materiāli,
– maks. nepārtrauktas darbības temperatūra 95 °C,
– izolācija, kas izgatavota no EPP (paplašināta polipropilēna),  
 kas piegādāta ar katru Regumaq,
– laiku taupoša uzstādīšana,
– efektīva vadība, kas saderīga ar BUS,
– vienkārša izvēlņu navigācija, izmantojot grafisko displeju,
– brīvas releju izejas papildu funkcijām.

Darbība
Akumulācijas–uzglabāšanas tvertne – šajā gadījumā tās ir 
divas Reflex–Sinus 15 m3 tvertnes, kas atrodas apkures lokā 
un tiek apgādātas ar autonomi kontrolētu siltuma avotu. 
Vienīgais elektroniskā regulatora Regumaq X–80 mērķis  
ir dzeramā ūdens sildīšana ar ātruma regulēšanas palīdzību 
un, ja nepieciešams, cirkulācijas kontrole.

Agris Pavļukēvičs, tehniskais pārstāvis, mob. 29101453

Akumulācijas 
tvertne.

Karstā ūdens sagatavošanas 
mezgls Regumaq X80.

https://www.oventrop.com/

https://www.oventrop.com/
https://www.oventrop.com/


SPIEDIENA 

UZTURĒŠANAS 

IEKĀRTA

Spiediena 
uzturēšanas 
iekārta.

Variomat spiediena 
uzturēšanas 
iekārta ar Servitec 
degazācijas iekārtu.

Hidrauliskais 
kolektors.

K
atlu telpā atrodas  
Reflex Winkelmann GmbH  
degazācijas iekārta Servitec 60  
un spiediena uzturēšanas iekārta  
Variomat ar 1500 l tvertni.

Zema temperatūra
Variomat tiek barots minimāli, nepieciešams mazs  
ūdens daudzums, maza sistēmas temperatūra.

Temperatūras paaugstināšanās
Ja sistēmas temperatūra un līdz ar to spiediens paaugstinās, 
kontrolieris nekavējoties reaģē, atverot vārstu, un ūdens ieplūst 
bezspiediena tvertnē, kur tiek degazēts ar atmosfēras spiedien.

Pilna jauda
Pie maksimālās sistēmas temperatūras Variomat uzglabā  
visu izplešanās ūdeni un sasniedz augstāko pildījuma līmeni – 
normāla darbība.

Jaudas samazināšanās
Ja sistēma atdziest, sistēmas spiediens pazeminās un Variomat  
atdod izplešanās ūdeni atpakaļ sistēmā ar sūkņa palīdzību.  
Spiediena svārstības ir maksimums ±0,2 bāri.

Papildināšana
Ja ūdens saturs tvertnē nokrīt zemāk par noteikto vērtību,  
Variomat automātiski atver papildināšanas vārstu, lai novērstu 
ūdens zudumu sistēmā.

Nepārtraukta/intervāla degazēšana
Ir gan sūkņa, gan pārplūdes lodveida vārsta darbība. Spiediens 
sistēmā paliek stabils mērķa vērtību diapazonā. Sistēmas ūdens  
tiek īpaši novirzīts tvertnē, un to ar spiedienu atgaiso.

Servitec
Gaisa kabatas ūdenī apkures/dzesēšanas sistēmās var pasliktināt 
to funkcionalitāti. Tās samazina enerģijas pārvades efektivitāti un 

rada korozijas risku. Korozija veicina netīrumu un dūņu veidošanos 
apkures un dzesēšanas lokos, kas savukārt var izraisīt turpmākus 
visas sistēmas darbības traucējumus. Degazēšanas sistēmas, 
piemēram, Servitec Vakuuma smidzināšanas degazēšana, piedāvā 
centralizētu līdzekli, noņemot praktiski visus gāzes burbuļus un 
izšķīdušās gāzes no ūdens sistēmas. Problēmas ar gaisu tiek droši 
samazinātas pat liela mēroga sistēmās ar sarežģītām apsildes 
iekārtām. Tādējādi tiek nodrošināta optimizēta sistēmas hidraulika 
ar siltumu bez gaisa, tas ir līdzeklis efektīvai siltuma pārnesei un 
ilgākam kalpošanas laikam apkures un dzesēšanas sistēmās. Sistēmas 
dzesēšanai ir uzstādīta spiediena uzturēšanas iekārta Variomat ar 
tvertni un Sinus hidrauliskais kolektors.

Agris Pavļukēvičs, tehniskais pārstāvis, mob. 29101453

https://www.reflex-winkelmann.com/lv/

https://www.reflex-winkelmann.com/lv/
https://www.reflex-winkelmann.com/lv/


B
ūvniecība ir viena no resursu ietilpīgākajām nozarēm, 
eiforija par neizsmeļamajiem zemes resursiem ir beigusies, 
tāpēc atbildīgi un pasaulē zināmi būvniecības elementu 
ražotāji ir sākuši diskusijas un arī praktiski ikdienā ievieš 
ilgtspējīgas ražošanas tehnoloģijas. Materiālu otrreizēja 

aprite ir vēl neapzināts resurss, jo ļauj izmantot jaunajās būvēs 
jau gatavus elementus, kas rūpīgi demontēti un saglabāti no 
ēkām, kas savu kalpošanas laiku ir beigušas. Tā nav neiespējamā 
misija, bet pārdomāta un jau realitātē īstenota darbība.

Starptautiskā tērauda stiprinājumu, ieliekamo detaļu ražotāja 
korporācija Peikko Group Corporation, kuras meitaskompāniju 
Peikko Latvija vada Pāvels Čujanovs, 2022. gada 12. oktobrī bija 
noorganizējusi Eiropas mēroga konferenci CONSTRUCTION GOES 
CIRCULAR ļoti skaistā vietā 100 km no Helsinkiem, pilsētā Lahti, 
pasaulē zināmā komponista Žana Sibēliusa skaistajā koncertzālē. 
Ne velti šī ēka tika izvēlēta par konferences norises vietu, jo 
pārsteidz ar ilgtspējīgas būvniecības elementu intensitāti, no 
kuriem viens ir milzīgas nesošas koka konstrukcijas. Peikko 
Latvija konferencē piedalīties aicināja sadarbības partnerus 
būvniekus, RTU pētniekus un arī biedrību Building Design and 
Construction Council.

Tā bija lieliska pieredze uzklausīt tādu lektoru buķeti no visas 
Eiropas un praktiskiem faktiem un datiem piepildītas lekcijas, 
kas nerimstoši saistīja auditorijas uzmanību. Auditorijā lektorus 

MATERIĀLU 

EKOAPRITE 

BŪVNIECĪBĀ
Apkopoja 
AGRITA LŪSE

klausījās būvnieki, inženieri, uzņēmumu vadītāji, arhitekti, arī 
mediju pārstāvji. Kvalitatīvs pārsteigums bija Peikko Group 
Corporation Ján Bujnák uzstāšanās laikā atklātie fakti par aprites 
ekonomikas vadlīniju ieviešanu ražošanā.

Konferences programma (piedāvājam versiju angļu valodā,  
lai tulkojumā nezustu jēga):

• Sirpa Pietikäinen, European Parliament: Sustainable, modular 
and healthy buildings – How will we do the paradigm shift?

• Lars Ostenfeld Riemann, Ramboll: Regenerative Design – 
Beyond sustainability

• Antti Ruuska, Ylva: Going Circular: From the big picture to the 
building site

• Ján Bujňák, Peikko Group Corporation: Creating value 
in circular economy: how to build faster, safer and more 
efficient?

• Kasper Guldager Jensen, Home.Earth: Visions for building a 
circular future

• Sabine Barth, WSP: Circular Construction, state of the art, 
barriers and possibilities

• Rogier van de Weijer, Blue Phoenix Group: Low-carbon 
concrete: replacing cement with an innovative filler from 
incinerator bottom ash

https://www.peikko.lv/

https://www.peikko.lv/
https://www.peikko.lv/


• Niels De Temmerman, Vrije Universiteit Brussel (VUB):  
The Circular Retrofit Lab: a demonstrator for transformable 
building design

• Closing words, Topi Paananen, CEO, Peikko Group 
Corporation

Pāvels Čujanovs, Peikko 
Latvija vadītājs: 

– Konferences saturs bija 
ļoti pārdomāts, lai lektoru 
stāstītais papildinātu cits 
citu. Līdz ar to auditorija 
saņēma izglītojošu un 
praktiski izmantojamu 
informāciju. Jāuzsver, ka, 
organizējot konferenci, 
Peikko Group Corporation 
ir vēl reizi atgādinājusi 
un sevi pozicionējusi 

kā atbildīgu ražotāju, kam ir svarīgi saudzīgi izmantot vides 
resursus. Jākoncentrējas uz jaunām tehnoloģijām, ņemot vērā 
klimata pārmaiņas un aprites ekonomikas vadlīnijas.

Peikko zīmols ar tērauda stiprinājumu, ieliekamo detaļu 
izgatavošanu saistās jau 50 gadus un ir starptautiski zināms 
gandrīz visos kontinentos. Jaunums produktu klāstā ir koka 
būvelementu stiprinājumu sērijas attīstīšana, jo aprites 
ekonomika atbalsta arvien jaudīgāku koka potenciāla 
izmantošanu būvniecībā.

Konferencē, pateicoties Peikko nostādnēm un resursiem, 
bija plaši pārstāvēts ekspertu loks, kuri dalījās ar savu pieredzi 
un kompetenci. Ielūkojoties atsauksmēs, kuras rakstījuši 
konferences apmeklētāji, bija daudz pozitīvu emociju no 
speciālistiem, kuri ieguva praktiskas zināšanas. Šāda veida 
konference bija pirmā, bet noteikti taps par tradīciju. Ir ļoti 
svarīgi, lai speciālistiem būtu zināšanās bāzēta platforma, 
kur apmainīties ar viedokļiem. Peikko ārkārtīgi lielu daļu 
finansējuma iegulda tieši pētniecībā, cilvēkresursos, uzklausa 
jomas ekspertus, kas šobrīd vairāk ir tieši Skandināvijas valstīs, 
kuras aprites ekonomikas attīstībā šobrīd ir avangardā. Un man 
ir prieks, ka Baltija ir tuvāk Skandināvijai jaunā būvniecības 
koncepta virzībā, mēs kā Peikko pārstāvji to ļoti atbalstām visās 
trijās Baltijas valstīs.

Līva Pupure, RTU asociētā vadošā pētniece:
– Konference bija lieliska platforma ieskata gūšanai par 

būvniecības industrijas vēlmi strādāt efektīvāk un ilgtspējīgāk. 
Industrija ir ieinteresēta dažādos risinājumos, kas ilgtermiņā 
maina uz labo pusi negatīvo ietekmi uz vidi. Nozares līderiem 
vairs nerūp tikai peļņas rādītāji, tiek domāts par paliekošām 
vērtībām būvmateriālu ražošanā, un tiek aktīvi domāts par 
pievienoto vērtību katram elementam. Mans atklājums 
bija tēma par betona saliekamo konstrukciju otrreizēju 
izmantošanu, vienkāršs un efektīvs paņēmiens, kā samazināt 
ietekmi uz vidi. Jā, ir dzirdēts, ka koka konstrukcijas izmanto 
otrreizēji, bet ne dzelzsbetona elementus. Vēl viena jauna 
ideja, kas tika atklāta konferencē, – zemas CO2 emisijas betona 
ražošana, izmantojot atkritumus. Par to ir daudz runāts 
zinātnieku aprindās, bet nebiju dzirdējusi, ka kāds izmanto un 
gūst no tā peļņu industrijā. Bieži vien pētniecības laboratorijās 
rodas jaunas idejas, pat spožas, bet to ieviešana ražošanā 

ir ļoti dārga, tāpēc tās 
ārpus laboratorijām reti 
kad tiek izmantotas. Šajā 
gadījumā zemas CO2 
emisijas betona ražošana 
izrādījusies dzīvotspējīga. 
Arī organizatoru Peikko 
Group Corporation 
pārstāvja uzstāšanās, kur 
tika parādīta praktiskā puse 
dzelzsbetona konstrukciju 
otrreizējai izmantošanai, 
bija ļoti interesanta.

PEIKKO  

PRODUKTU JAUNUMI
Peikko Deltabeam® GREEN sija, Peikko stiprinājumi 
koka konstrukcijām kopā ar koka kolonnām un CLT+betona 
pārseguma paneļiem. 
Deltabeam® GREEN sija. Sijai ir tādas pašas priekšrocības 
kā standarta Deltabeam® sijai, bet papildus Green ražošanā 
CO2 izmešu līmenis ir samazināts līdz 50% (līdz 90% 
pārstrādātu materiālu; atjaunojamās enerģijas izmantošana 
produkta ražošanā; EPD sertifikācija; Deltabeam® Green 
piegāde uz būvobjektu tiek nodrošināta ar videi draudzīgāku 
transportu).

Peikko PUUCO® stiprinājumi koka konstrukcijām. 
Šajā produktā vairāk nekā 55 gadu Peikko pieredze ar 
savienojumiem dzelzsbetona konstrukcijām tiek izmantota 
arī koka+koka vai koka+tērauda savienojumos. Jauns 
virziens.

LĪVA PUPURE 

RTU asociētā profesore  
un vadošā pētniece 
 Būvkonstrukciju  
Inženierzinātņu institūtā.  
Maģistra grāds iegūts RTU,  
Zviedrijas Luleo Tehniskajā  
universitātē iegūts doktora grāds, 
kopumā Zviedrijā pavadīti 10 gadi. 
Šobrīd, atgriežoties Latvijā,  
Līva dalās ar iegūto pieredzi un  
uz tās bāzes attīsta  
inženierzinātni.
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PIONIERI BIM 

IEVIEŠANĀ 

BŪVDARBU 

KVALITĀTES 

KONTROLĒ LATVIJĀ

Apkopoja 
AGRITA LŪSE

2019. 
gadā tika veikta aptauja par būvnie-
cības tirgus digitalizāciju Latvijā – 
Lielā BIM skaitīšana, kurā piedalījās 
vairāk nekā 430 nozares profesionā-
ļi. Aptaujā nozares profesionāļi pie 

vispārīgā nozares digitalizācijas līmeņa novērtējuma būvdarbu 
kvalitātes kontroli būvdarbu laikā kā darbības sfēru digitalizā-
cijas jomā novērtēja ļoti zemu. Vieni no pirmajiem šajā jomā ir 
būvuzraudzības un inženierkonsultantu uzņēmums Forma 2, 
kas jau 16 gadus sevi apliecinājis kā vienu no ietekmīgākajiem 
spēlētājiem būvuzraudzībā un projektu vadības un inženier-
konsultēšanā. Forma 2 inženieri 2017. gadā sāka pētīt būvdar-
bu procesa digitalizācijas iespējas un jau 2018. gadā sāka lietot 
vienotas vides digitālus risinājumus būvdarbu kvalitātes 
kontroles vajadzībām. Forma 2 viens no galvenajiem digitalizā-
cijas (BIM) mērķiem ir paaugstināt un nodrošināt būvniecības 
procesa un gala produkta kvalitāti. Sākotnējie mērķi balstījās uz 
iekšējo procesu uzlabošanu – atvieglot ikdienas darbu uzņēmu-
ma komandai, ieviešot inovatīvus digitālos risinājumus. Viens 
no šiem risinājumiem ir Fieldwire – problēmvietu / neatbilstību 

J
āatzīmē, ka ģenerālās līnijās 
projektēšana līdz BIM lietošanai 
nonākusi pamazām – no rasēju-
miem 2D versijā, kas izpildīti ar 
roku, tad pamazām ieviešoties 

3D modeļiem ar datorprogramma-
tūrām, un tad, apaudzējot modeļus 
ar detalizētu pavadošo informāciju, 
ieskicējās plašāka digitalizācija un 
BIM aizmetņi.
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vadība: piekļuve informācijai jebkurā vietā un jebkurā laikā; 
dokumentu kontroles mehānismi; uzdevumu nodošana; statu-
su kontrole; komunikācija; automātiska ziņojumu sastādīšana; 
kvalitātes kontroles akti; defektu akti. Turpinot attīstīties di-
gitalizācijas ietvaros, 2020. gadā uzņēmumā tika radīta jauna 
nodaļa – BIM inženieri, lai attīstītu un uzlabotu uzņēmuma 
BIM iekšējos procesus (BIM būvdarbu kvalitātes kontrole) un 
sniegtu pakalpojumus citiem nozares dalībniekiem – BIM va-
dība; BIM koordinēšana, BIM konsultācijas un BIM ekspertīze, 
BIM būvdarbu kvalitātes kontrole.

Uzņēmuma Forma 2 BIM nodaļas atslēgas personas ir 
Dāvis Graudiņš un Emīls Stīpnieks, tehniski un tajā pašā laikā 
radoši speciālisti ar arhitektūras, inženierijas un projektu 
vadības specializāciju, domājoši ārpus rāmjiem, bet atcero-
tie arī par detalizētu precizitāti. Zināšanas un pieredze tiek 
izmantota visdažādāko BIM procesu konfigurāciju izmanto-
šanā ikdienas darbā: konsultāciju procesos, projektēšanā un 
būvdarbu kvalitātes kontrolē, lai paaugstinātu un nodrošināt 
būvniecības procesa un gala produkta kvalitāti. BIM izman-
tošanas spektrs ir neiedomājami plašs: no projektēšanas 

un pasūtītāja prasību noformulēšanas un kontroles līdz pat 
ēkas ekspluatācijas procesu pārskatāmai vadībai. Taču BIM 
kā jēdziens nav un nebūs panaceja būvniecības procesu kva-
litātei, tas ir labs instruments, kas apvieno tehniskos datus, 
digitālās tehnoloģijas, analīzi, aprēķinus un izpildmehānis-
mu kontroli.

BIM būvdarbu kvalitātes kontrole un būvdarbu 
izpildmodeļa radīšana – izaicinājums

Uzņēmumā Forma 2 Dāvis Graudiņš un Emīls Stīpnieks 
ir uzņēmušies attīstīt BIM izmantošanu arī būvdarbu kvali-
tātes kontroles un būvdarbu izpildmodeļa nišā, kas ir viena 
no svarīgākām būvniecības procesa sastāvdaļām. Un ne vien 
attīstīt sava uzņēmuma ietvaros, bet sniegt to arī kā pakalpo-
jumu būvniecības nozares dalībniekiem, daloties zināšanās 
un pieredzē ar citu uzņēmumu speciālistiem. Tiek apgūta 3D 
modeļa analīze tieši no būvdarbu kvalitātes kontroles aspekta, 
informācijas izmantošanas metodoloģija, datu darba plūsmas 
izveide tipizētas informācijas radīšanai, kas palīdz sistematizēt 
būvdarbu kvalitātes kontroles laikā veicamos darbus.

Kvalitatīva un efektīva BIM instrumentu lietošana būvnie-
cības procesā sākas ar kvalitatīvu un ar pasūtītāja vajadzībām 
sabalansēta uzdevuma izstrādi projektēšanas pašā sākumā. 
Šim uzdevumam jācaurvij viss būvniecības process – visas pro-
jektēšanas stadijas, būvdarbu un būves ekspluatācijas stadija. 
Forma 2 speciālistiem ir liela praktiskā pieredze visās stadijās, 
jo inženieru komanda piedalās tajās un spēj sniegt atgriezenis-
ko saiti visiem procesā iesaistītajiem speciālistiem.

BIM ieviešana būvdarbu kvalitātes kontrolē, piemēram, 
tiek sākta jauna būvlaukuma ģeodēzisko uzmērījumu 
veikšanas laikā, veidojot sistemātiskas darbplūsmas (attēlā), 
kā šie uzmērījuma rezultāti tiek pārbaudīti un pārtop par 
izpildmodeļiem (As-Built BIM models).

 
No būvlaukuma līdz izpildmodelim

 Digitālajā vidē iespējams ļoti ātri konstatēt kādas neatbils-
tības vai nobīdes, ļaujot ātri definēt uzdevumus projekta neat-
bilstību labošanai. BIM modeļi nav tikai 3D grafisks attēlojums, 
bet ietver visu nepieciešamo papildus informāciju būvniecības 
un apsaimniekošanas vajadzībām. Ja agrāk būvdarbu kvalitātes 
kontroles akta izveidei bija diezgan apjomīga darbplūsma – ar 
fotoaparātu fiksēt defektu; uz rasējuma veikt piezīmes ar roku; 
pēc tam pārnest bildes un piezīmes uz kvalitāte kontroles aktu; 
izveidot kvalitātes kontroles reģistru un beigās izsūtīt visām 
iesaistītajam pusēm. Tad tagad tiek izmatotas dažādas vienotās 
datu vides, kur visa ar projektu saistītā informācija un dažādas 
darba plūsmas atrodas vienā centrālā serveri. Informācijai var 
piekļūt jebkurā vietā un jebkurā laikā no dažādām digitālām 
ierīcēm – telefona planšetes vai datora. Viena no galvenajām 
priekšrocībām izmantojot digitālos būvuzraudzības procesus 
ir laika ekonomija veidojot un apstrādājot dokumentus, ātra 
un vienkārša komunikācija ar būvdarbu veicējiem uz vienota 
digitāla aktīva bāzes. Izpildmodeļi atspoguļo reālo situāciju 
būvlaukumā. Ar izpildmodeļu palīdzību iespējams pārbaudīt 
elementu izbūvi, montāžas procesu izpildi sasaisti ar būvapjo-
miem, kas iegūti no 3d modeļiem.

Forma 2 BIM nodaļas speciālistu uzmanības lokā ir orien-
tēšanās uz informācijas tehnoloģiju lietošanu efektivitātes 
un produktivitātes paaugstināšanai. Tehnoloģiju izmanto-
jums nedrīkst būt pašmērķīgs, mērķis ir iegūtais rezultāts 
būvlaukumā. Digitālie rīki tiek izmantoti kvalitatīva darba 
radīšanā. Nemitīgi tiek sekots līdzi starptautiskajām IT attīstī-
bas tendencēm, īpaši tām, kuras iespējams lietot būvniecībā.

Pašlaik būvdarbu kvalitātes kontrolē jau tiek izmantoti di-
gitāli sagatavoti kvalitātes kontroles akti un defektu akti, kuros 
integrējami objektā uzņemtie fotoattēli, norādāma precīza 
vieta, un, tikko digitālais dokuments sagatavots, kas aizņem pā-
ris minūtes, tā acumirklī ar aplikāciju tas nonāk pie būvdarbu 
veicēja, kam gadījies defekts. Tālāk jau ir procedūra ar defekta 
novēršanu un atkārtotu kontroli.
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Būvdarbu 
kvalitātes 
kontrole 
būvuzraudzības 
veicējam no 
būvuzrauga 
viedokļa

Biroja ēku komplekss 
Business Garden Riga 
ir viens no pirmajiem 
projektiem, kurā FORMA 
2 veica digitālu būvdarbu 
kvalitātes kontroli vienotā 
datu vidē.
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Ikdienā uzņēmuma iekšienē tiek izmantota programmatūra 
Fieldwire, un tās sniegtie ieguvumi ir:

• digitāli dokumentēts un attālināti pārbaudīts būvdarbu kvalitā-
tes kontroles process;

• datu kvalitāte un datu konsekvence; 
• dokumentēta komunikācija ar būvdarbu veicējiem;
• izveidots digitāls informācijas aktīvs – piekļuve visam būvdar-

bu procesa arhīvam;
• digitāli kvalitātes kontroles akti un defektu akti;
• laika ekonomija, veidojot un apstrādājot dokumentus.
Arī laika resursu aprēķinot, tiek secināts, ka ar viedo tehnoloģi-

ju gudru izmantojumu speciālisti dienā, salīdzinot ar tradicionālo 
būvdarbu kvalitātes kontroli, tajā skaitā būvuzraudzības veikšanu, 
var ietaupīt stundu, mēneša laikā tās ir 40 stundas, kas ir būtiska 
cilvēkresursu ekonomija.

Forma 2 BIM pakalpojumi

Dāvja Graudiņa un Emīla Stīpnieka pieredze ir mērāma ar aug-
stu kompetenci, līdz ar to iespējams pilnvērtīgi sniegt pakalpoju-
mus būvobjektu galveno ciklu ietvaros (BIM koordinēšana) –  
atbalsts būvprojektēšanas komandai (lielākoties arhitektiem); pro-
jekta koordinēšana; kolīziju un sadursmju konstatēšana un informā-
cijas nodošana projekta dalībniekiem.

Otrs būtisks pakalpojumu virziens ir atbalsts pasūtītājam pro-
jektēšanas un/vai visā objekta īstenošanas laikā (BIM vadība, BIM 
prasību izstrāde). Pasūtītāji, kuru izglītība un ikdiena nav attiecinā-
ma uz būvniecību, nespēj izvērtēt projektus, nosakot to kvalitāti un 
lietderību. Taču ar BIM speciālistu piesaisti iespējams jau sākotnēji 
procesu veidot produktīvu, vērstu uz kvalitāti, jau ar pirmajiem 
soļiem pasūtītājam palīdzot noteikt pilnvērtīgu prasību kopumu 
projektētājiem. Pirmkārt, tiek izstrādātas vadlīnijas projektēšanai un 
kritērijiem. Pasūtītājam ir iespēja izvēlēties BIM lietošanas areālu – 
vai pilna procesa aptveršanai, tas ir, no kritēriju izvēles projektam 
līdz pat ekspluatācijai, vai arī tikai atsevišķām sadaļām. Saskaņā ar 
pasūtītāja mērķiem tiek izveidota aprites dokumentācijas struktūra, 
kur noformulētas prasības, piemēram, projektētājiem, būvniekiem 
un apsaimniekotājiem, kā arī tiek pārbaudīts, vai aktuālajās fāzēs 
visas prasības tiek ņemtas vērā. Šo darbu spēj veikt tikai pieredzē-
juši speciālisti, tāpēc pasūtītājiem, kuru mērķis ir kvalitatīvs gala 
produkts, būtu jāuzticas kompetencei un konsultācijām.

Pakalpojumos vēl ietilpst konsultācijas, projektēšanas koman-
das atbalsts (BIM koordinācija), vienotas datu vides (VDV) pie-
mērošana projektam, BIM kvalitātes kontrole un prasību izpildes 
analīze. Nereti BIM projektēšanas pasūtītāju lomā ir arhitektu biroji, 
jāteic, ka, ņemot vērā Dāvja un Emīla izglītības un pieredzes saistību 
ar arhitektūru, tā ir pareizā izvēle, jo arhitektiem raksturīgā radošā 
domāšana ir apvienota ar racionāliem faktiem. Jā, BIM sākuma 
posmā sadārdzina procesu un cilvēkresursu izmaksas, maldinoša 

 EMĪLS STĪPNIEKS 

Studējis inženierzinātnes RTU 
Būvniecības fakultātē un arhitektūru 
RISEBA arhitektūras programmā. 
Karjeru sāka studiju gados, strādājot 
par arhitekta palīgu un projektētāju, 
pakāpeniski izaugot līdz arhitektam un 
BIM vadītājam. Strādājis dažādos Latvijas 
projektēšanas uzņēmumos, piemēram, 
Jonika un Arhis Arhitekti. Tieši Arhis 
Arhitekti guvis nenovērtējamu pieredzi 
projektēšanā un BIM koordinēšanā. Emīls 
pielicis roku ievērības cienīgu projektu 
tapšanā: Preses nams, Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, Rail Baltica centrālā stacija, 
Rail Baltica lidosta Rīga, Latvijas Gaisa 
satiksmes vadības tornis, Zaķusalas labā 
krasta attīstības koncepts u.c. Regulāri 
pilnveido savas iemaņas un zināšanas, 
piedaloties dažādos pasākumos 
profesionāļiem. Kopš 2022. gada sākuma 
Forma 2 BIM vadītājs.

DĀVIS GRAUDIŅŠ

Arhitekts / BIM vadītājs ar 18 gadu 
profesionālo pieredzi būvniecības 
nozarē, no tiem 10 gadu pieredze 
saistītā ar BIM – projektu izstrāde, 
vadība un koordinēšana. Profesionālā 
izglītība – bakalaura grāds un arhitekta 
kvalifikācija iegūta RTU APF fakultātē, 
pēc tam profesionālā pilnveide tika 
papildināta LU, kur ieguva profesionālo 
maģistra grādu projektu vadīšanā 
un projektu vadītāja kvalifikāciju. 
Maģistra darba tēma – Ēkas informācijas 
modelēšanas ieviešana arhitektu birojā, 
maģistra darbā tika padziļināti pētītas 
daudzas BIM iespējas un priekšrocības. 
Profesionālā pieredze – maģistra darbs 
bija pagrieziena punkts profesionālajā 
attīstībā, pamazām no arhitekta 
pārkvalificējas uz BIM koordinatoru 
arhitektu biroja ietvaros. Pēc tam 2016. 
gadā pieņēma jaunus profesionālos 
izaicinājumus un pārgāja uz būvniecības 
nozari, sākotnēji būvniecības uzņēmumā, 
kur pildīja BIM vadītāja / koordinatora 
funkciju, atbalstot būvniecības komandas 
būvlaukumā un tehnisko daļu apjomu 
noteikšanā, tāmēšanā. Kopš 2020. gada 
profesionālie izaicinājumi saistīti ar 
inženierkonsultāciju uzņēmumu SIA 
Forma 2, pildot BIM vadītāja funkcijas, lai 
nodrošinātu BIM principu, tehnoloģiju un 
metodoloģiju lietošanu būvuzraudzības 
un projektu vadības procesos.
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ir koncentrēšanās uz to bez konteksta, jo ar katru nākamo posmu 
BIM ietekmē samazinās izmaksas un arī laika patēriņš, materiālu 
aprites dati ir ērti apkopojami, defektu riski tiek likvidēti ļoti sav-
laicīgi un visi procesi ir viegli pārskatāmi. Pēc vispasaules prakses 
un pētījumiem pilnas aprites BIM izmantojums būvniecībā var 
samazināt kopējās izmaksas teju par 10–20%, kas miljonu vērtos 
objektos veido vērā ņemamu ietaupījumu.

Lielākie BIM vadības pakalpojuma pasūtītāji: Rail Baltica lid-
ostas Rīgas stacija, Linstow Baltic attīstītais Satekles ielas biznesa 
centrs, Vastint Latvia attīstītais Magdelēnas kvartāls.
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EKONOMIKAS 

MINISTRIJA BRĪNĀS, 

KA STRAUJAIS CENU 

KĀPUMS TURPINA 

NEGATĪVI IETEKMĒT 

BŪVNIECĪBAS NOZARI

EKONOMIKAS MINISTRIJA 

2022. GADA 9. NOVEMBRĪ

B
ūvniecības nozarē izlaides apjomi samazinās 
piekto ceturksni pēc kārtas. 2022. gada 3. 
ceturksnī būvniecības produkcijas apjomi 
samazinājās par 13,6%, salīdzinot ar 
2021. gada attiecīgo ceturksni. Lejupslīde ir arī 

kopumā 3 ceturkšņos, būvniecības produkcijas apjomi 
gada griezumā ir par 12,5% mazāki nekā 2021. gada 
3 ceturkšņos. Var redzēt, ka būvizmaksu pieaugums 
aizvien negatīvāk ietekmē nozares aktivitāšu dinamiku. 
Pieaugošās cenas nozarē bremzē esošos būvniecības 
projektus un jaunu projektu sākšanu.

2022. gada 3. ceturksnī būvniecības produkcijas 
izlaide saruka visās būvniecības apakšgrupās. 
Samazinājuma temps ir diezgan vienmērīgs visās 
apakšgrupās, un lielākais samazinājums vērojams ēku 
būvniecībā. 

Ēku būvniecības apjomi 2022. gada 3. ceturksnī bija 
par 14,2% mazāki nekā iepriekšējā gada 3. ceturksnī. 
Samazinājumu noteica nedzīvojamo māju būvniecības 
sarukums.

Inženierbūvniecība 2022. gada 3. ceturksnī saruka  
par 12,2%, salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni.  
Aktivitāte samazinājās visās inženierbūvniecības 
jomās.

Specializēto būvdarbu apjoms šajā periodā 
samazinājās par 13,3% salīdzinājumā ar 2021. gada 
3. ceturksni. Sarukums vērojams visās apakšnozares 
jomās, īpaši strauji samazinoties būvdarbu 
pabeigšanas darbu, kā arī ēku nojaukšanas un 
būvlaukumu sagatavošanas segmentiem.

Par būvniecības aktivitāšu mazināšanos liecina 
arī būvatļauju dati. 2022. gada 3. ceturksnī izsniegto 
būvatļauju skaits sasniedza 1303 būvatļaujas, kas bija  
par 3,6% mazāk nekā 2021. gada atbilstošajā periodā.  
To noteica komerctelpu un citu nedzīvojamo telpu 
būvniecībai izsniegto būvatļauju samazinājums. 
Savukārt šajā periodā paredzamā platība saruka daudz 
straujāk – par 56,2%.

Tuvākajos mēnešos būvniecības nozarē saglabāsies 
sarežģīta situācija, jo esošais cenu kāpums turpinās 
ietekmēt būvniecības izmaksas, kā arī ģeopolitiskā 
situācija un nenoteiktība ietekmēs privātās investīcijas. 
Šajā situācijā liela loma nozares izaugsmē būs valsts 
investīcijām – ES fondu un Atveseļošanas un noturības 
mehānisma projektu ieguldījumiem.

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja
Jānis Ušpelis,
EM Analītikas dienesta ekonomists

L
iels paldies par vērtīgo ziņu! Šo jau teju 
pusotru gadu zina visi būvniecībā iesaistītie 
speciālisti Latvijā, esam ar speciālistiem to 
stāstījuši EM jau gadu iepriekš, bet EM ierēdņi 
izturējušies visai advancēti – nav ņēmuši 

galvā. Un tagad lielisks paziņojums no EM, vai ne? 
Baigais jaunums, vai ne? Tāda sajūta, ka EM guļ 
uz krāsns un reti kad iziet ārā paostīt gaisu. Būtu 
smieklīgi, ja ne traģiski, zinot, ka institūcija, kurai 
būtu jābūt būvniecības nozares avangardā, velkas 
kā nopērts suns no pakaļas. Arī ES fondu uzraugošā 
CFLA uz jautājumu, kā tad būt krīzes apstākļos, 
tikai pasmējās. Pēc tam piedāvāja neizpildāmus 
padomus. Taču ar laiku arī šī iestāde saprata 
jautājuma nopietnību.
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Stils Gunita Jansone, foto Madara Pumpure

CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!

JAUNAJĀ 2023.GADĀ  

MĒS JUMS VĒLAM IEDVESMU  

UN LAIKU SVĒTKIEM! RADIET TOS 

SEV, SAVIEM DOMUBIEDRIEM! 

NOVĒRTĒJIET ARĪ CITU RADĪTOS 

SVĒTKUS JUMS UN APMEKLĒJIET 

TOS! DAUDZ LABU VĀRDU  

UN LABU DARBU!  

DOT LABO UN ARĪ SAŅEMT! NĀKAMAIS APSKATS 

AR KVALITATĪVI ATLASĪTU 

INFORMĀCIJU UN 

ORIĢINĀLRAKSTIEM – 

MARTA BEIGĀS



Sedna
Design &
Elements

Jaunā slēdžu un kontaktligzdu sērija izstrādāta, 
ņemot vērā mūsu klientu vēlmes. Sedna 
piedāvā neatvairāmu stilu plašā krāsu un 
variāciju salikumā. Mūsdienīga interjera 
neatņemama sastāvdaļa un iedvesmas avots.

se.com/lv

http://se.com/lv
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