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Nr.2

Konkursa žūrijas sastāvs:
Nr.

Vārds, uzvārds

Statuss

Amats/ nodarbošanās

1

Reinis Sproģis

Priekšēdētājs

Pasūtitāja SIA „Merks“ pārstāvis

2

Dace Celmiņa

Priekšsēdētāja
vietnieks

Rīgas Būvvaldes pārstāvis

3

Uģis Zābers

Loceklis

Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis/Arhitekts

4

Nauris Piļāns

Loceklis

VKPAI pārstāvis

5

Ivo Aizupietis

Loceklis

SIA „Merks“ pārstāvis/Arhitekts

6

Juris Jirgens

Loceklis

SIA „Merks“ pārstāvis/Arhitekts

7

Ludmila Šakurova

Loceklis

SIA „Merks“ pārstāvis

8

Arnis Ivuškāns

Atbildīgais
sekretārs

SIA „Merks“ pārstāvis

Žūrijas komisijas dalībnieki sniedz savu vērtējumu par konkursam iesniegtajiem darbiem:
Meta devīze RP020
N.Piļāns – Kopējais iespaids, ka apbūve līdzīga pilsētas vecajiem mikrorajoniem, vai arī
asociējas ar ostas apbūvi. Rodas iespaids, ka vispirms rūpīgi piestrādāts pie plānojumiem un
pēc tiem veidotas fasādes.
Meta devīze RU333
N.Piļāns – Principiālu iebildumu nav, bet smagnēja struktūra. Fasādes režģotā struktūra
pastiprina smagnējumu. Ja tos noņemtu, varbūt, būtu labāk.
Meta devīze RK573
N.Piļāns – Iebildums ka ir atkāpe no Rūpniecības ielas apbūves līnijas. Kopējā kontekstā
fasādes un apjoms ir pieskaņots esošajai VVD ēkai. Vairāk vajadzēja pieskaņoties vēsturiskaji
apbūvei šai zonā. Vērtējot godalgotajā trijniekā neliktu.
Meta devīze IR707
N.Piļāns – Radošs, interesants darbs. Fasāžu risinājumi labi, iederas esošajā apbūvē. Labi
izvērtēta ielas apbūve, ēku augstumi. Var virzīt tālākai projekta turpināšanai. Nekādu
negatīvu ietekmi uz vēsturiskā centra apbūvi nerada ne šis ne arī pārējie priekšlikumi.
Vislabākais piedāvājums, piešķiru pirmo vietu.

Meta devīze VS527
N.Piļāns – Iekļaujas apkārtējā vidē. Atgādina jauno dzīvojamo apbūvi. Patīk, ka rasts
risinājums fasādēs savienojot jauno ar senatnīgo. Interesants apjoms ar ķieģelīšu apdari
fasādē. Otrs labākais darbs.
Pārējo žūrijas komisijas locekļu vērtējumu par konkursam iesniegtajiem darbiem skatīt
27.07.2017. protokolā Nr.1.
Ņemot vērā izteiktos viedokļus un diskusijas, izvērtējot visus vērtēšanas kritērijus, komisijas
locekļi atklātā balsojumā, saskaņā ar savu izvēli, nobalso par pirmajām trīs vietām:
1. Par konkursa uzvarētāju atzīt un pirmo vietu piešķirt priekšlikumam ar devīzi
“IR707”;
2. Otro vietu nepiešķirt;
3. Piešķirt divas trešās vietas, priekšlikumam ar devīzi “VS527” un priekšlikumam ar
devīzi “RU333”.
Tiek atplēstas aploksnes un nosaukti konkursa uzvarētāji – piedāvājumu autori:
“IR707”

SIA “RUUME arhitekti“;

“VS527”

SIA “MARK arhitekti“;

“RU333”

SIA “BB Studija“.

Pasūtītājs,
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs

R.Sproģis

Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve,
Priekšsēdētāja vietniece

D.Celmiņa

Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis,
Arhitekts

U.Zābers

VKPAI pārstāvis

N.Piļāns

SIA „Merks“ pārstāvis, arhitekts

I.Aizupietis

SIA „Merks“ pārstāvis, arhitekts

J.Jirgens

SIA „Merks“ pārstāvis

L.Šakurova

Konkursa atbildīgais sekretārs

A.Ivuškāns

