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1. Metu konkurss par labāko priekšlikumu biroju ēkas jaunbūvei Rīgā, Miera ielā 30
1.1. Konkursa mērķis un priekšmets
Metu konkursa mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski augstvērtīgu skiču
priekšlikumu apbūves iecerei/metam, atbilstoši prasībām, kas izriet no konkursa Nolikuma,
objekta novietnes un projektēšanas uzdevuma.
Konkursa priekšmets ir arhitektūras mets, kas atspoguļo apbūves ieceri teritorijas
kompleksai attīstībai. Apbūves iecerei/metam jāietver objekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja Miera ielā 30, Rīgā” (kad.nr. 0100 023 0013) arhitektoniskie risinājumi un teritorijas
kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija.
Konkursā iegūtais labākais priekšlikums – 1. vietas ieguvušais meta risinājums - tiks ņemts
par pamatu, lai izstrādātu būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz piedāvāto būvapjomu,
arhitektonisko vīziju un funkcionalitāti.
1.2. Konkursa rīkotājs
Metu konkursa rīkotājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERRA SOFIA” (turpmāk –
Rīkotājs).
Konkursa rīkotājs:

SIA “TERRA SOFIA”

Juridiskā adrese:

Rīga, Dzirnavu iela 93, LV-1011

Reģistrācijas numurs:

40003771552

Kontaktpersonas tālruņa numurs:

+371 29191341

E-pasta adrese:

raitis.teivans@gmail.com

1.3. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs
Raitis Teivāns, žūrijas komisijas priekšsēdētājs, konkursa Rīkotāja pārstāvis, LBS biedrs
Dace Kalvāne, žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Mgr. arch. sertificēta arhitekte, LAS
pārstāve
Uldis Pastnieks, Pasūtītāja pārstāvis, sertificēts arhitekts
Agrita Maderniece, būvvaldes pārstāve, Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības
nodaļas vadītāja vietniece, sertificēta arhitekte
Elza Elīza Vītola, žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre (bez balss tiesībām)
1.4. Konkursa norise
Metu konkursa norise bija no 2020. gada 19. jūnijam līdz 2020. gada 31. augustam.
2020.gada 31. augustā tika saņemti desmit konkursa darbi ar sekojošām devīzēm:
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NR.P.K.

DEVĪZE

IESNIEGŠANAS
DATUMS, LAIKS

1

MI365

31.08.2020., 11:40

2

LV823

31.08.2020., 12:20

3

XL111

31.08.2020., 13:51

4

PE463

31.08.2020., 13:57

5

LA515

31.08.2020., 14:20

6

TT102

31.08.2020., 14:25

7

HH111

31.08.2020., 15:05

8

LE030

31.08.2020., 15:20

9

OO000

31.08.2020., 15:25

10

II111

31.08.2020., 15:30

11

BW302

31.08.2020., 15:37

2. Konkursā iesniegto darbu vērtējums
Metu konkursa jaunbūves projekta idejai un arhitektoniskajam veidolam ir jāiekļaujas Miera
ielas pilsētbūvnieciskajā ainavā, jāizpilda projektēšanas uzdevumā noteiktie būvapjomu
veidojošie nosacījumi un Rīgas vēsturiskā centra apbūves noteikumi. Īpaša vērība jaunā
būvapjoma arhitektoniskajos risinājumos bija jāpievērš būvapjomu pieslēgumam blakus
ēkām, kā arī to izvietojumam gruntsgabalā. Jaunbūves ēkas apdarē bija vēlams lietot esošajai
pilsētvidei raksturīgos apdares materiālus, kompozīcijas pamatprincipus, detalizāciju.
Atbilstoši RVC AZ TIAN Miera ielas 30 gruntsgabals atrodas perimetrālās apbūves teritorijā,
kur jaunbūve jāizvieto uz Miera ielas sarkanās līnijas bez atkāpes no būvlaides, no vienas līdz
otrai esošajai ēkai. Miera ielas 30 zemes vienības ielas fronte RVC AZ TIAN atzīmēta arī kā
kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska pilsētvides teritorija.
Pirms žūrijas komisijas vērtējuma, iesniegtos Metus izskatīja Rīgas pilsētas Būvvaldes
padome. Konkursa atbildīgā sekretāre izvērtēja iesniegto Metu atbilstību konkursa
nolikumam un projektēšanas programmas prasībām, sagatavojot ziņojumu žūrijas komisijai
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par iesniegtajiem Metu konkursa priekšlikumiem.
2.1. Rīgas pilsētas Būvvaldes padomes konkursa darbu ziņojums (A. Maderniece)
2.1.1 Darbs ar devīzi “MI365”


Jaunbūves arhitektoniskais risinājums atbilst Miera ielas vēsturiskās apbūves raksturam.
Fasādes arhitektoniskā kompozīcija un lietoto apdares materiālu kopums rada pievilcīgu
ēkas arhitektonisko tēlu, kas veiksmīgi iekļaujas ielas apbūves ainavā.



Blakus esošās apbūves mēroga kontekstā jaunbūves 6. stāva izbūve ir pārāk augsta.



Kaimiņu ēkas Miera ielā 32 pusē jaunbūves būvapjoma garums pārsniedz blakus ēkas
pretuguns mūra garumu (RVC AZ TIAN 281.7. p.).



6. stāvā jaunbūves būvapjoma daļa “neierakstās” 45 grādu leņķa veidotā telpā (RVC AZ
TIAN 268. p.) (Miera ielas platums šajā vietā ir mainīgs: daļā ir aptuveni 17 m, daļā - 19
m).



Jāprecizē telpu plānojums saistībā ar dzīvojamo telpu logu attālumu līdz robežām (RVC
AZ TIAN 296.5. p.).
Ieteikumi Meta turpmākai izmantošanai - Mets ieteicams pasūtītājam izmantošanai
turpmākam darbam.

2.1.2 Darbs ar devīzi “LV823”


Ielas fasādē ēkai veidoti pārāk masīvi erkeri.



Pārāk šaura (1,15 m) gaismas šahta (RVC AZ TIAN 307.4. p.)



Nav ievērota prasība, ka dzīvojamo istabu logiem jābūt 6,4 m attālumā no zemesgabala
robežas (RVC AZ TIAN 296.5. p.).



Ēka tipoloģiski nav atpazīstama kā dzīvojamā ēka. Piedāvātajā vizualizācijā ielas ainavā tā
izskatās smagnēja un konkrētajā vietā neiederīga.

Ieteikumi Meta turpmākai izmantošanai - Metu nevirzīt turpmākam darbam.
2.1.3 Darbs ar devīzi “XL111”


Jaunbūves būvapjoms mēroga ziņā iekļaujas ielas ainavā, bet fasādes arhitektoniskā
kompozīcija un dalījuma proporcijas neatbilst vēsturiskās apbūves raksturam.



Ēkas fasāde tipoloģiski vairāk atgādina biroju ēku.



Jāievēro, ka RVC teritorijā autostāvvietu skaits nedrīkst pārsniegt 30 % no normatīvi
aprēķinātā autostāvvietu skaita (RVC AZ TIAN 82.1. p.).

Ieteikumi Meta turpmākai izmantošanai - Metu nevirzīt turpmākam darbam.
2.1.4 Darbs ar devīzi “PE463”
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Jaunbūves arhitektoniskais risinājums atbilst Miera ielas vēsturiskās apbūves raksturam.
Fasādes arhitektoniskā kompozīcija rada pievilcīgu ēkas tēlu, kas veiksmīgi iekļaujas ielas
apbūves ainavā.



Atzinīgi vērtējams mākslinieciski veidotais 1. stāva fasādes fragments, kas atbilst “Miera
ielas Republikas” radošās apkaimes stilam un garam.



Slīpa (“slīpi lauzta“) fasādes forma ar ķieģeļu apdari arī slīpumā varētu būt sarežģīti
uzbūvējama, uzturama un apsaimniekojama (t.sk. sarežģīti risināma lietus ūdens
novadīšana).



Ķieģeļu apdare Miera ielas apbūves frontē konkrētā kvartāla robežās nav raksturīgs ēku
ielas fasāžu apdares veids.



Jāprecizē telpu plānojums saistībā ar dzīvojamo telpu logu attālumu līdz robežām. (RVC
AZ TIAN 296.5. p.).

Ieteikumi meta turpmākai izmantošanai - Mets ieteicams pasūtītājam izmantošanai
turpmākam darbam.
2.1.5 Darbs ar devīzi “LA515”


Labi pārdomāts dzīvokļu plānojums.



Zemesgabala Miera ielā 32 pusē jaunbūves būvapjoma garums gar robežu pārsniedz
blakus ēkas pretuguns mūra garumu (RVC AZ TIAN 281.7. p.).



Pagalma ēka izvietota pie blakus zemesgabala Miera ielā 28 robežas, līdz ar to nav
ievērota prasība veidot pagalmu pret pagalmu kaimiņu zemesgabalā (281.6. p.).



Vizuāli masīvais erkers un ielas fasādes apdares toņi pārāk kontrastē ar vēsturiskās ēkas
Miera ielā 28 fasādes arhitektonisko veidolu.

Ieteikumi meta turpmākai izmantošanai - Metu nevirzīt turpmākam darbam.
2.1.6 Darbs ar devīzi “TT102”


Jaunbūves arhitektoniskais risinājums atbilst Miera ielas vēsturiskās apbūves mērogam
un raksturam, ēka iekļaujas ielas apbūves ainavā.



Visveiksmīgākais dzīvokļu un autostāvvietu plānojums.



Kaimiņu ēkas Miera ielā 32 pusē jaunbūves būvapjoma garums pārsniedz blakus ēkas
pretuguns mūra garumu (RVC AZ TIAN 281.7. p.).



Pagalma ēka novietota pie blakus zemesgabala Miera ielā 28 robežas, līdz ar to nav
ievērota prasība veidot pagalmu pret pagalmu kaimiņu zemesgabalā (281.6. p.).



Jāievēro, ka RVC teritorijā autostāvvietu skaits nedrīkst pārsniegt 30 % no normatīvi
aprēķinātā autostāvvietu skaita (RVC AZ TIAN 82.1. p.).
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Ieteikumi meta turpmākai izmantošanai - Mets ieteicams pasūtītājam izmantošanai
turpmākam darbam.
2.1.7 Darbs ar devīzi “HH11”


Jaunbūves būvapjoms mēroga ziņā iekļaujas ielas ainavā, bet fasādes arhitektoniskā
kompozīcija un dalījuma proporcijas neatbilst vēsturiskās apbūves raksturam.



Zemesgabala Miera ielā 32 pusē būvapjoma garums pārsniedz kaimiņu ēkas pretuguns
mūra garumu (RVC AZ TIAN 281.7. p.), tāpēc mets būtu jākoriģē, vēl vairāk samazinot jau
tā nelielo būvapjomu.

Ieteikumi meta turpmākai izmantošanai - Metu nevirzīt turpmākam darbam.
2.1.8 Darbs ar devīzi “LEO30”


Piedāvātais mets izraisa smaidu.



Jaunbūvei plānota viesnīcas funkcija - nav ievērota RVC AZ TIAN prasība, ka centru
apbūves teritorijā JC3 ir jānodrošina dzīvojamās funkcijas īpatsvars vismaz 60 % .
Neatbilst konkursa nolikumam un projektēšanas programmai.



Nav ievērots zemesgabala apbūves blīvums līdz 60 %.



Blakus ēku apbūves mēroga kontekstā jaunbūve ir pārāk augsta.



Nav ievēroti normatīvie attālumi līdz zemesgabala robežām.



Neatbilst Miera ielas vēsturiskās apbūves mērogam, neiederas pilsētvides ainavā
konkrētajā vietā.

Ieteikumi Meta turpmākai izmantošanai - Metu izslēgt no tālākas izvērtēšanas, jo tas
neatbilst konkursa nolikumam, projektēšanas programmai un RVC AZ TIAN.
2.1.9 Darbs ar devīzi “OO000”


Jaunbūves meta arhitektoniskais risinājums atbilst Miera ielas vēsturiskās apbūves
raksturam. Fasādes arhitektoniskā kompozīcija un pielietoto apdares materiālu kopums
rada pievilcīgu ēkas arhitektonisko tēlu, kas veiksmīgi iekļaujas ielas apbūves ainavā. Ēku
mērogs, raksturs, teritorijas labiekārtojuma un apzaļumojuma risinājums rada pievilcīgu
dzīves vidi.



Caurbrauktuves augstums neatbilst – jāsaņem ugunsdzēsības dienesta atzinums.

Ieteikumi Meta turpmākai izmantošanai - Mets ieteicams pasūtītājam izmantošanai
turpmākam darbam.
2.1.10 Darbs ar devīzi “II111”


Ielas fasāde vienmuļa, neizteiksmīga. Neiederas pilsētvides ainavā konkrētajā vietā.
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Zemesgabala Miera ielā 32 pusē jaunbūves būvapjoma garums pārsniedz blakus ēkas
pretuguns mūra garumu (RVC AZ TIAN 281.7. p.).

Ieteikumi meta turpmākai izmantošanai - Metu nevirzīt turpmākam darbam.
2.1.11 Darbs ar devīzi “BW302”


Pievilcīgs ielas ēkas arhitektoniskais tēls. Ēka pēc rakstura iederas “Miera ielas
Republikas” teritorijā, bet ne konkrētajā vietā ielas apbūves ainavā.



Blakus esošās apbūves mēroga kontekstā ielas ēkas 6. stāva izbūve ir pārāk augsta.



Atsevišķu dzīvojamo telpu logi izvietoti tuvāk nekā 6,4 m no zemesgabala robežas (RVC
AZ TIAN 296.5. p.).



Pagalma ēka izvietota pie zemesgabala robežas, ēkas aizmugures fasādes garums
pārsniedz šobrīd pie robežas esošās ēkas garumu (7 m). Pagalma ēkas jumta kritums
veidots uz kaimiņu zemesgabala pusi (RVC AZ TIAN 82.1. p.), ēkas fasāde pie
gruntsgabala robežas būtu jāveido kā pretuguns mūris.

Ieteikumi Meta turpmākai izmantošanai - Metu nevirzīt turpmākam darbam.
2.2. Iesniegto Metu atbilstība konkursa nolikumam un projektēšanas programmai
Metu konkursa atbildīgā sekretāre E. E. Vītola informē žūrijas komisiju, ka, saskaņā ar
konkursa Nolikumu, visi Meti ir iesniegti laikā un sekojošajā apjomā:
NR.P.K. DEVĪZE

PLANŠETES
SKAITS

DOKUMENTU
SĒJUMS (SKAITS,
FORMĀTS)

DATU NESĒJS
(SKAITS,
FORMĀTS)

KVALIFIKĀCIJAS
APLIECINĀJUMA
APLOKSNE

1

MI365

6

-

-

√

2

LV823

3

-

-

√

3

XL111

4

-

-

√

4

PE463

6

-

-

√

5

LA515

2

-

-

√

6

TT102

2

-

-

√

7

HH111

2

-

-

√

8

LE030

1

-

1, ZIBATMIŅA

√

9

OO000

4

-

-

√
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10

II111

2

-

-

√

11

BW302

6

1, A4

1, CD

√

Projektēšanas uzdevumā noteikts, ka projektējamās ēkas galvenā funkcija ir dzīvojamā māja.
Vēlams pārsvarā paredzēt trīs istabu un divistabu dzīvokļus, atsevišķos gadījumos vienistabas
dzīvokļus. Visos dzīvokļos paredzams viens sanitārtehniskais mezgls. Projektējamo teritoriju
nepieciešams paredzēt norobežotu un noslēdzamu. Plānotās autostāvvietas paredzēt
projektējamajā teritorijā vai ēku pagrabstāvā, pirmajā stāvā.
Saskaņā ar Metos norādīto informāciju, tehniskie parametri ir sekojoši:
VIRSZEMES
STĀVU
PLATĪBA
(M2)

PAGRABSTĀVA
KOPĒJĀ
PLATĪBA (M2)

APBŪVES
INTENSITĀTE
(%)

APBŪVES
BLĪVUMS
(%)

BRĪVĀ
TERITORIJA
(%)

NR.P.K.

DEVĪZE

APBŪVES
LAUKUMS
(M2)

1

MI365

210.8

641.3

88.17

126%

33%

20.5%

2

LV823

198.0

830.0

82.0

146.8%

30.6%

18.5%

3

XL111

297,4

786.93

466.67

168%

46%

47%

4

PE463

291.0

895.0

161.0

190%

45%

25%

5

LA515

323.0

1159.9

449.6

186%

50%

10.5%

6

TT102

320.4

1294.0

277.8

247%

49.5%

5%

7

HH111

124.8

621.4

91.7

109.9%

33.1%

27%

8

LE030

345.0

1545.0

-

50%

-

-

9

OO000

321.7

1048.8

78.1

162.1%

49.7%

22.9%

10

II111

202.2

365.3

73.3

95.69%

31.26%

37.15%

11

BW302

257.4

663.7

521.25

102%

39.78%

-

2.3. Žūrijas komisijas iesniegto Metu vērtējums, kritēriji
Konkursa žūrija iesniegtos darbus vērtēja pēc sekojošajiem kritērijiem:
2.3.1. arhitektoniskais risinājums - konkursa objekta pilsētbūvnieciskās kvalitātes kritēriji,

būvapjoma iekļaušanās vides kontekstā, atbilstība Konkursā noteiktajam
Projektēšanas uzdevumam,
2.3.2. konkursa objekta funkcionālais risinājums, atbilstība apbūves noteikumiem,
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2.3.3. dzīvokļu lietderīgo platību un autostāvvietu apjoms.
2.4. Žūrijas komisijas individuālā vērtējuma apkopojums kokursā iesniegtajiem darbiem
2.4.1. Darbs ar devīzi „MI365“ (darbu iesniegšanas/saņemšanas secībā)
Atjautīgi un plastiski veidotais ēkas būvapjoma un galvenās fasādes arhitektoniskais
risinājums ir atbilstošs Miera ielas vēsturiskās apbūves raksturam. Artikulētā ķieģeļu flīžu un
dekoratīvo paneļu kompozīcija iederas pilsētas ainavā un rada pievilcīgu ēkas tēlu. Tomēr
jāatzīmē, ka izvēlētais ēkas augstums - 6 stāvi - disharmonē ar apkārtējo apbūves augstumu,
ir pretrunā ar Projektēšanas uzdevumā prasīto un neizpilda RVC AZ TIAN nosacījumus (blakus
esošās apbūves mēroga kontekstā jaunbūves 6. stāva izbūve ir pārāk augsta, kā arī kaimiņu
ēkas - Miera ielā 32 - jaunbūves būvapjoma garums pārsniedz blakus ēkas pretuguns mūra
garumu). Jaunbūves sešu stāvu būvapjoms “neierakstās” 45 grādu leņķa veidotajā telpā,
Miera ielas platums šajā vietā ir mainīgs: daļā ir aptuveni 17 m, daļā - 19 m. To būtu
iespējams izmainīt, tiesa, ar zaudējumiem ekonomiskajos rādītājos un funkcionālajos
risinājumos. Pozitīvi vērtējama pārdomātā un harmoniskā pagalma fasāde ar lielām
terasēm/balkoniem, kas kopā ar labiekārtojumu veido patīkamu pagalma atmosfēru.
Piedāvātajā metā veiksmīgi atrisināti Projektēšanas uzdevumā noteiktie plānojuma
nosacījumi - dzīvokļu lietderīgās platības ziņā diezgan labi izmantotas visas apbūves dotās
iespējas bez skaņojumiem ar trešajām personām, nodrošinot nepieciešamo dzīvokļu
izsauļojumu, taču nepārliecina atsevišķos dzīvokļos veidotie garie koridori un divstāvu
dzīvokļa risinājumi. Pārdomāts pagalma labiekārtojums, gruntsgabalā racionāli izvietojot
auto novietni un labiekārtojuma elementus. Diskutabls brauktuves izvēlētais novietojums ap
saglabājamo koku.
2.4.2. Darbs ar devīzi „LV823“
Miera ielas fasādes arhitektoniskais risinājums ar masīvajiem erkeriem šķiet smagnējs, pat
nedaudz agresīvs, kaut arī fasādes galvenais apdares materiāls ir stikls. Piedāvātā risinājuma
fasāžu plastika neiederas Miera ielas pilsētbūvnieciskajā ainavā un tipoloģiski atgādina nevis
dzīvojamo, bet administratīvo ēku. Lai veiksmīgāk izjustu ēkas vizuālo veidolu pilsētvidē,
trūkst fasāžu detalizācijas, kas pēc iesniegtā vizuālā materiāla šķiet masīvas un robustas, bet
pagalmā ārtelpu nomācošas (monotoni balkoni).
Kopumā ēkas plānojums ir izdevies (diskutablas ir virtuves nišas/zonas bez dienas gaismas),
piedāvājot racionālu un mūsdienīgu dzīvojamo vidi, tomēr nav ievēroti RVC AZ TIAN
nosacījumi par dzīvojamo telpu logu attālumu no gruntsgabala robežas, kā arī gaismas šahtas
gabarītiem un attālumu līdz Miera ielas 28 mājas pretugunsmūrī esošajiem logiem. Vides
pieejamība atrisināta tikai daļēji, paredzot liftu no paaugstināta pirmā stāva līmeņa.
Pārdomas raisa ieeja ēkā, kas izvietota tikai ielas pusē, ēkas iedzīvotājiem radot grūti
pieejamu iekšpagalmu. Pagalma labiekārtojums piedāvāts ļoti shematisks, uzrādot tikai auto
novietņu atrašanās vietu, kas veidota loģiski un ērti, bet nav paredzēti nekādi labiekārtojuma
elementi.
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2.4.3. Darbs ar devīzi „XL111“
Ēkas galvenā fasāde veidota ar mierīgu un skaidru fasādes ritmu, kas vairāk atgādina
modernisma stila arhitektūru. Ēkas būvapjoms mēroga ziņā iekļaujas Miera ielas apbūves
ainavā, bet fasādes arhitektoniskā formu valoda un dalījuma proporcijas neatbilst vēsturiskas
apbūves raksturam, piedāvātais atturīgais fasādes veidols būtu tipoloģiski atbilstošāks
administratīvai ēkai, nevis dzīvojamajai mājai. Pagalma fasādes logu artikulācija nedaudz
formāla, trūkst dekoratīvo elementu detalizācija, kā dēļ piedāvātais risinājums šķiet vēss,
neitrāls un mehāniski veidots, neatbilst vides specifikai.
Funkcionāli ir atrisināta vides pieejamība, dzīvokļu plānojumi veidoti loģiski un ērti.
Neraugoties uz to, ka projektēšanas uzdevumā uzsvars tika likts uz divu un trīs istabu
dzīvokļiem, vienistabas dzīvokļus paredzot tikai atsevišķos gadījumos, šajā metā piedāvāti
tikai vienas vai divu istabu dzīvokļi, kas samazina attītītāja iespējas piedāvāt dzīvokļus
jaunajām ģimenēm. Pilnā pagrabstāva izbūve vērtējama diskutabli, jo realizācijā radītu
dārgus un sarežģītus inženierkomunikāciju risinājumus, taču dotu iespējas autostāvvietas
izvietot pazemē, saglabājot pēc iespējas lielāku zaļo zonu pagalmā. Tā kā Miera iela 30
atrodas RVC teritorijā, tad autostāvvietu skaits nedrīkst pārsniegt 30% no normatīvi
aprēķinātā.
Pagalma labiekārtojuma koncepcija izveidota patīkami, piedāvājot plašu zaļo zonu,
respektējot saglabājamo koku un ievērojot pietiekamu distanci no tā. Pagalma korpuss
veiksmīgi ieguļ zemesgabalā, taču no attīstītāja viedokļa nav izdevīgs.
2.4.4. Darbs ar devīzi „PE463“
Viens no konkursa veiksmīgākajiem galvenās fasādes risinājuma piedāvājumiem. Fasādes
kompozīcija ir vizuāli atraktīva un oriģināla, arhitektoniski atbilst Miera ielas
pilsētbūvnieciskajai situācijai. Fasādēs labi izskatās ierāvumi un slīpās pārejas uz logailām. Lai
gan ķieģeļu flīžu apdare, kā vienīgais fasāžu dekoratīvās apdares materiāls, nav raksturīgs
attiecīgajā Miera ielas apbūves kvartālā, konkrētajā risinājumā tas šķiet pilsētvidē iederīgs.
Piedāvātie ierāvumi, izvirzījumi un slīpumi fasādē dod iecerēto efektu, projekta realizācijas
gadījumā ēka būtu apskates vērts objekts. Pozitīvi vērtējams mākslinieciski veidotais 1. stāva
fasādes fragments, kas atbilst “Miera ielas Republikas” radošās apkaimes stilam un garam.
Veiksmīgi risināta optimāla augstuma iebrauktuve pagalmā, paceļot 1.stāva dzīvokļa līmeni
virs ietves. Diskutabls ir ķieģeļu apdares lietojums slīpajās fasāžu daļās, kas sarežģīs lietus
ūdens novadīšanu un var radīt sarežģījumus ēkas ekspluatācijā.
Uz tā rēķina, ka būvapjomi veidoti izteiksmīgi un interesanti, dzīvokļu plānojumi ir samocīti un
sarežģīti, neatbilstoši attīstītāja koncepcijai un funkcionālajai loģikai. Viesistabas paredzētas mazas un
neērtas. Ieeja liftā atrodas tieši pie dzīvokļa durvīm. Dzīvokļu lietderīgās platības ziņā maksimāli
racionāli izmantotas visas apbūves dotās iespējas bez skaņojumiem ar trešajām personām, izņemot
ielas ēkas apjomu, kur 4. stāva līmenī nav ņemti vērā blakus mājas Miera ielā 28 ugunsmūrī esošie
divi logi. Nav skaidrs dzīvojamo telpu logu attālums līdz gruntsgabala robežām.

Harmonisks pagalma risinājums - pamatēka un pagalma korpuss veido pabeigtu kompozīciju.
Pievilcīgi izstrādāts pagalma labiekārtojuma konceptuālais risinājums, paredzot ērtas
automašīnu novietnes, ievērojot atbilstošu distanci no esošā koka.
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2.4.5. Darbs ar devīzi „LA515“
Atķirīga, koša fasādes koloristika, taču tā nelīdzsvaro robusto fasādes risinājumu ar diviem
iebraucamajiem vārtiem pirmā stāva līmenī. Masīvais erkers un fasādes spilgtie akcenti
disonē ar Miera ielas vidi, kontrastējot ar blakus esošo ēku vēsturisko veidolu, kopumā
neiederas Miera ielas ainavā.
Pozitīvi vērtējami ērtie un plašie dzīvokļu plānojumi, kas veidoti atbilstoši projektēšanas
uzdevumā noteiktajām prasībām. Dzīvokļu lietderīgās platības ziņā maksimāli racionāli
izmantotas visas apbūves dotās iespējas bez skaņojumiem ar trešajām personām, sasniedzot
visaugstāko lietderīgās platības rādītāju. Ieeja ielas majā risināta tikai no pagalma puses.
Pagraba izbūvei zem visa pagalma varētu būt nepieciešami specifiski un dārgi
inženierkomunikāciju risinājumi, taču piedāvātais autostāvvietu risinājums ir veiksmīgs.
Iekšpagalma labiekārtojums funkcionāli ir ērts, kaut paredz plašu asfaltētu/bruģētu laukumu
un šauru zaļo zonu. Pagalma ārtelpai pietrūkst cilvēciska mēroga klātbūtnes, taču izveidots
interesants un racionāls ansamblis. Pietiekami ievērtēta distance no esošā koka, taču
jaunbūves būvapjoma garums gar Miera ielas 32 robežu pārsniedz blakus ēkas pretuguns
mūra garumu.
2.4.6. Darbs ar devīzi „TT102“
Visas ēku fasādes veidotas loģiski un vienkārši, eleganti, bez liekām ārišķībām, taču vienlaikus
arī pietiekami interesanti. Šaubas rada atsevišķu ķieģeļu apdares fragmentu uzsvērti
aplikatīvais raksturs. Kopumā ēka labi iederas Miera ielas perspektīvā. Būvapjoms veidots
saprotams, loģisks un pārāk daudz nekontrastē ar esošo apbūvi. Harmonisks pagalma ēkas
fasādes risinājums.
Visveiksmīgākais konkursa dzīvokļu un autostāvvietu plānojums. Piedāvātie dzīvokļu
risinājumi ir ērti, funkcionāli un loģiski, nodrošinot nepieciešamo izsauļojumu. Dzīvokļu
lietderīgās platības ziņā maksimāli racionāli izmantotas visas apbūves dotās iespējas bez
skaņojumiem ar trešajām personām, sasniedzot gandrīz visaugstāko lietderīgās platības
rādītāju. Piedāvājuma trūkums - pilnībā nav nodrošināta vides pieejamība, jo lifts ir pieejams
no pusstāva, kā arī ieeja ielas mājā risināta tikai no pagalma puses. Savukārt, pagrabstāva
risinājums ir ļoti veiksmīgs - vienkārši realizējams, ērts un pietiekoši plašs konkrētajām
vajadzībām.
Ielas ēka un pagalma korpuss iekšpagalmā ir atrisināti ļoti pārdomāti un veiksmīgi, piedāvājot
optimālas autos novietnes. Tiesa, tā kā Miera iela 30 atrodas RVC teritorijā, tad
autostāvvietu skaits nedrīkst pārsniegt 30% no normatīvi aprēķinātā. Viens no retajiem
konkursa piedāvājumiem, kas risina teritorijas noslēgšanu. Ievērtēta apmierinoša distance no
saglabājamā koka. Piedāvājuma realizācijas gadījumā būtu jāpārbauda būvapjomu
izvietojums attiecībā pret Miera ielas 28 un 32 pretugunsmūriem un iekšpagalmu
nosacījumiem.
2.4.7. Darbs ar devīzi „HH111”
Fasādes risinājums ar plašajām vitrīnām ir mūsdienīgs un interesants, tomēr ēkas lietotājiem
- iedzīvotājiem 4. un 5. stāvā - varētu rasties problēmas ar šādu vitrīnu mazgāšanu ikdienā.
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Fasādes dekoratīvi plastiskie elementi – baložu skulptūriņas erkera ierāvumā - sevi
neattaisno. Tā kā Miera ielas būvapjoms risināts ar atkāpi no blakus ēkas (pārrāvums
perimetrālajā apbūvē), netiek izmantotas būtiskas platības, kas negatīvi ietekmē dzīvokļu
plānojumus. Mēroga ziņā būvapjoms iederas ielas ainavā, tomēr veidotais pārrāvums
pārtrauc Miera ielas perimetrālās apbūves raksturu, līdz ar to pati ēka uz blakus esošo ēku
fona izskatās nedaudz "vientuļa".
Dzīvokļu plānojums veidots loģisks un ērts, taču zemās lietderīgās platības dēļ projekts
realizācijas gadījumā attīstītājam nebūtu izdevīgs. Tā kā zemesgabala Miera ielā 32 pusē
būvapjoma garums pārsniedz kaimiņu ēkas pretuguns mūra garumu, realizācijas gadījumā
mets būtu jākoriģē, vēl vairāk samazinot jau tā nelielo būvapjomu un kopējās platības.
Piedāvātais iekšpagalms veidots plašs, ērti izvietotas automašīnas, taču tas neattaisno plašo
asfaltēto vai bruģēto laukumu, atstājot salīdzinoši šauru zaļo zonu. Neattaisnojas arī esošās
nojumes saglabāšana, kas, salīdzinot ar iecerēto dzīvojamo māju gruntsgabalā, aizņem pārāk
daudz platības. Nepamatoti ir piedāvāt saglabāt koku, kuram jau ir saņemta ciršanas atļauja.
2.4.8. Darbs ar devīzi „LE030”
Piedāvātais mets ir kolorīts un aci piesaistošs. Pozitīvi atzīmējama autora neordinārā pieeja
apjomu risinājumam, tomēr iecerētā viesnīcas ēka tipoloģiski neatbilst projektēšanas
uzdevumam un neizpilda virkni RVC AZ TIAN prasību, piemēram,
- centru apbūves teritorijā JC3 ir jānodrošina dzīvojamās funkcijas īpatsvars vismaz 60
%;
- nav ievērots zemesgabala apbūves blīvums līdz 60 %;
- salīdzinājumā ar blakus ēkām, piedāvātais jaunbūves apjoms ir pārāk augsts;
- nav ievēroti normatīvie attālumi līdz zemesgabala robežām;
- neatbilst Miera ielas vēsturiskās apbūves mērogam, neiederas pilsētvides ainavā.
2.4.9. Darbs ar devīzi „OO000”
Piedāvātais ēkas veidols, arhitektoniskā kompozīcija un lietoto apdares materiālu kopums ir
arhitektoniski pievilcīgs un atbilstošs Miera ielas apbūves ainavai. Fasādes risinājums ir
elegants un līdzsvarots, ar nelielu "vēsturisku piesitienu" un akcentētām logu ailu apmalēm.
Galvenā būvapjoma jumts un dzega veidoti nedaudz neveikli - ļoti tuvu blakus esošās ēkas
Miera ielā 28 dzegai, bet ne vienā līnijā. Caurbrauktuves augstums ir nedaudz par zemu (būtu
jāsaņem ugunsdzēsības dienesta atzinums). Pagalma ēkas būvapjoma un fasāžu risinājums
harmonisks un patīkams, izteiksmīgas vizualizācijas.
Miera ielas ēkas apjomā dzīvokļu plānojums funkcionāls, tiesa, viesistabas ir nedaudz par
mazu. Savukārt, ēkas pagalma būvapjomā terases un balkoni ir mazliet par plašu, kas
attīstītājam varētu sagādāt grūtības ar šo platību pārdošanu. Koki uz terasēm podos ir vizuāli
atraktīva un patīkama ideja, taču rastu papildus izmaksas apsaimniekošanā.
Teritorijas labiekārtojums, pagalma korpuss un pamatēka veido pilsētbūvnieciski pabeigtu
ansambli. Piedāvātais pagalma risinājums vizualizācijās rada ļoti pievilcīgas un ērtas dzīves
vides iespaidu, tomēr plānojumā saskatāma pavisam neliela koplietojama zaļā zona.
Brauktuves risinājumā nav ievērota pietiekami liela distance no saglabājamā koka.
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2.4.10. Darbs ar devīzi „II111”
Fasādes risinājums ar metāla režģi ir vienmuļš, smagnējs un neatbilst augstvērtīgas fasādes
prasībām RVC teritorijā, taču oriģināli veidota pieeja ēkas ugunsmūrim, paredzot vietu ielu
mākslas darbam, kas iederas Miera ielas ainavā. Ēkas apjoma risinājums pilsētbūvnieciskajā
ainavā ir pārāk kontrastējošs - tas ir šaurs un augsts pret blakus esošo apbūvi. Apbūves
pārrāvums pārtrauc Miera ielas perimetrālās apbūves raksturu, kā rezultātā nav pilnvērtgi
izmantotas pieļaujamās platības apjoms.
Ēkas plānojums ir elegants un rada ērtu dzīvojamo vidi, tomēr zemās lietderīgās platības dēļ
projekts realizācijas gadījumā attīstītājam nebūtu izdevīgs. Pozitīvi vērtējama zaļā bruģa
izvēle pagalma labiekārtojuma risinājumos, rezultātā iegūstot plašu zaļo zonu. Neattaisnojas
esošās nojumes saglabāšana, salīdzinot ar iecerēto dzīvojamo māju gruntsgabalā aizņemot
pārāk daudz platības, ka arī nav lietderīgi saglabāt koku, kura ciršanas atļauja jau saņemta
(skatāma konkursa izejas metriālos). Piedāvātais risinājums saduras vietā ar zemesgabalu
Miera ielā 32 neizpilda RVC AZ TIAN prasību, jo jaunbūves būvapjoma garums pārsniedz
blakus ēkas pretuguns mūra garumu.
2.4.11. Darbs ar devīzi „BW302”
Atjautīgi risināta un uzmanību piesaistoša ielas fasāde, kas pēc arhitektoniskā rakstura
iederas Miera ielas radošajā teritorijā, bet neiederas konkrētajā ielas ainavā. Piedāvātais
būvapjoms no fasādes plastikas viedokļa ir ļoti interesants, taču darbā ietvertā ielas
notinumu analīze neattaisno šādas fasādes un būvapjoma izveidi konkrētajā vietā. Ēkas
būvapjoms pilsētbūvnieciskajā vidē ir pārāk kontrastējošs - šaurs un augsts attiecībā pret
blakus esošo apbūvi, kā arī iecerētais 6 stāvu augstums neatbilst projektēšanas uzdevuma
prasībām. Atsevišķu dzīvojamo telpu logi izvietoti tuvāk nekā 6,4 m no zemesgabala robežas.
Apbūves pārrāvums pārtrauc Miera ielas perimetrālās apbūves raksturu, kā rezultātā nav
izmantots arī būtisks pieļaujamās platības apjoms. Pagalma ēka izvietota pie zemesgabala
robežas, tās aizmugures fasādes garums pārsniedz šobrīd pie robežas esošās ēkas garumu (7
m). Pagalma ēkas jumta kritums veidots uz kaimiņu zemesgabala pusi, tās fasāde pie
gruntsgabala robežas būtu jāveido kā pretuguns mūris.
Piedāvājuma funkcionālais plānojums ir salīdzinoši ērts un pietiekami plašs, tomēr vietām
nedaudz samocīts. Neraugoties uz to, ka projektēšanas uzdevumā bija akcentēta
nepieciešamība piedāvāt divu un trīs istabu dzīvokļus, vienistabas dzīvokļus izvietojot tikai
atsevišķos gadījumos, šī darba autori paredz tikai vienas vai divu istabu dzīvokļus. Divstāvu
dzīvokļi ar sanmezgliem zemākajā līmenī nav atbalstāmi. Nodrošināta vides pieejamība,
pirmo stāvu paredzot ielas līmenī, tomēr nepārliecina virkne noliktavu galvenās ieejas zonā.
Detalizēti izstrādāti pagalma labiekārtojuma risinājumi, kuros piedāvāts pievilcīgs brauktuves
seguma risinājums, izmantojot vairāku toņu bruģakmeni, tādējādi marķējot funkcionālās
zonas. Pagalma labiekārtojuma risinājumi rada pievilcīgas dzīvojamās vides iespaidu, kurā
būtu patīkami atrasties.
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“DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA MIERA IELĀ 30, RĪGĀ”
ŽŪRIJAS KOMISIJAS PROTOKOLS

3. Konkursa rezultāti
3.1. Konkursa žūrijas lēmums
Izvērtējot pretendentu piedāvātos arhitektoniskos un funkcionālos risinājumus, kā arī to
atbilstību RVC AZ noteikumiem, žūrijas komisija balsoja par vietu piešķiršanu iesniegtajiem
konkursa darbiem.
Žūrijas komisija nolēma piešķirt sekojošas godalgas:
- Darbam ar devīzi TT102 pirmo vietu un 2 500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti EUR) balvu,
- Otro vietu darbam ar devīzi PE463 un 1300.00 EUR (viens tūkstotis trīs simti EUR) balvu,
- Trešo vietu darbam ar devīzi OO000 un 1000.00 EUR (viens tūkstotis EUR) balvu.
3.2. Konkursa devīžu atšifrējums
Noslēdzoties žūrijas komisijas diskusijām, klātesot žūrijas komisijas locekļiem, tika atvērtas
aploksnes ar Konkursa dalībnieku devīzēm:
META
DEVĪZE

VIETA

AUTORS

TT102

1. vieta

SIA “G. Saknes arhitektu birojs”
(Reģ. nr.40003695009, adrese: Valguma iela 31-1, Rīga, LV-1048

PE463

2.vieta

OO000

3.vieta

SIA „Teeja arhitekti“
(reģ. Nr. 40203074362, adrese: Lavīzes iela 7-2, Rīga, LV-1002)
SIA “FREE ARCHITECTURE”
(Reģ.nr.40103873368, adrese: Kalnciema iela 105-31, Rīga, LV-1046)

