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1. Metu konkurss  “Vēsturiskā kokvilnas manufaktūras “Lenta” ēku ansambļa un teritorijas 
pārbūve par daudzfunkcionālu kvartālu Jelgavas ielā 68, Rīgā” turpmāk tekstā – Konkurss. 
Metu konkurss ir slēgts konkurss ar uzaicinātiem dalībniekiem vienā kārtā.  
 
1.1 Konkursa mērķis - iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski un pilsētbūvnieciski pārdomātus 
risinājumus vēsturiskā kokvilnas manufaktūras “Lenta” ēku ansambļa un teritorijas pārbūvei 
par daudzfunkcionālu kvartālu, izmantojot radošu sacensību, panākot brīvu konkurenci 
starp Konkursa dalībniekiem, ar mērķi – izvēlēties sadarbības partneri turpmākajai 
teritorijas būvprojekta izstrādei, kā arī lai nodrošinātu ekonomiski pamatotus tehniskos 
risinājumus būvdarbu veikšanas etapam 
 
1.2. Konkursa  uzdevums -  noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem, Nolikumā un 
Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajiem Metiem, ko ņemt par 
pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri/-es, kas tiks balstīta uz piedāvāto konkursa projekta 
teritorijas telpiskās attīstības vīzijas priekšlikumu. 
 
1.3. Konkursa objekts – konkursa projekta teritorijas (nekustamais īpašums Rīgā, Jelgavas 
ielā 68, ar kadastra Nr. 01000530013) telpiskās attīstības vīzija ar kopējā ģenerālplāna 
koncepciju. 
 
Kopējais Konkursa dalības maksas un godalgu fonds: 31 000,00 EUR (trīsdesmit viens 
tūkstotis eiro, 00 centi). 
 
2. Konkursa Rīkotājs – SIA “Lenta 12“, reģ. Nr. 40003252773, juridiskā adrese: Jelgavas iela 
68, Rīga, LV-1004, e-pasts: jelgavas68@metukonkurss.lv 
 
3. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs. 
 
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Dr. arch. Jānis Dripe, arhitekts. 
 
Žūrijas komisijas locekļi: 
Žūrijas komisijas locekļi: 
Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Edgars Grats, valdes loceklis; 
Žūrijas komisijas loceklis, RD PAD Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja 
vietniece – Kristīne Zīverte; 
Žūrijas komisijas loceklis - Liene Griezīte, sertificēta arhitekte;  
Žūrijas komisijas loceklis, Konkursa rīkotāja pārstāvis – Marina Nīlsene, valdes 
priekšsēdētāja; 
Žūrijas komisijas loceklis, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve - Dace Kalvāne, sertificēta 
arhitekte; 
Žūrijas komisijas loceklis, Konkursa rīkotāja pārstāvis - Viesturs Vārpiņš, būvuzņēmējs. 
 
Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre: 
Elza Elīza Vītola, arhitekte. 
 
 



METU KONKURSA 
“VĒSTURISKĀ KOKVILNAS MANUFAKTŪRAS “LENTA” ĒKU ANSAMBĻA UN TERITORIJAS PĀRBŪVE PAR 

DAUDZFUNKCIONĀLU KVARTĀLU JELGAVAS IELĀ 68, RĪGĀ” 
ŽŪRIJAS KOMISIJAS ATZINUMS 

 

 3 

 
4. Metu konkursa norise un Žūrijas komisijas darbs 

Konkursa norises laiks – no 2021. gada 27. oktobra līdz 2022. gada 24. janvārim. 
 
Metu konkursā tika iesniegti 3 darbi ar devīzēm “Manufaktūra”, “Fabrikas dārzi”,  
“Re-Lenta”.  
 
Žūrijas komisija konkursa darbu vērtēšanu veica klātienē. Pirms žūrijas komisijas darba 
metus izskatīja Konkursa Pasūtītāja izveidotā Tehniskā komisija, atzīmējot katra iesniegtā 
piedāvājuma atbilstību vai neatbilstību konkursa Projektēšanas programmā definētajām 
prasībām. Žūrijas komisija vērtēja iesniegtos metus īpašu uzmanību veltot 
kultūrvēsturiskajam mantojumam un pilsētbūvnieciskajai situācijai. Pēc žūrijas komisijas 
domām visos iesniegtajos darbos ir interesanti risinājumi un radošas, oriģinālas idejas. 
Komisijas sēdēs žūrijas pārstāvji atzina, ka dotais uzdevums bija pietiekami liels 
profesionālais izaicinājums, jo konkursa teritorijas perspektīvajā attīstībā bija jāievērtē ne 
tikai projekta attīstītāja definētās projektēšanas programmas prasības, bet arī jāmeklē 
kompromiss starp esošajiem apbūves noteikumiem, Jauktas apbūves teritoriju un apbūves 
aizsardzības teritoriju Torņakalns, bet ar skatu nākotnē jāievērtē arī teritorijas plānojumu 
līdz 2030. gadam. 

Konkursa žūrijas vērtējumam tika iesniegti trīs darbi ar izvērstu skaidrojošo un grafisko daļu. 
Visiem iesniegtajiem darbiem ir noteiktas vērtības un trūkumi, kā arī visi darbi atbildīgi 
risinājuši kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu un pilsētvides izveidi. 

Kopumā, žūrijas komisija vērtējot darbus daudz diskutēja par noslēgtas (perimetrālās) 
apbūves  aktualitāti un konkursā piedāvātajiem risinājumiem, par paņēmieniem, kādā veidā 
jaunveidotie apjomi var degradēt vēsturiskās vērtības.  

Žūrijas komisija 2022. gada 4. februārī beidza iesniegto Metu vērtēšanu un sagatavoja 
Žūrijas komisijas atzinumu.  

5. Žūrijas komisijas lēmums par Metu konkursa uzvarētāju, godalgu ieguvējiem un balvu 
sadalījumu:  

Žūrijas komisija nolēma piešķirt darbam ar: 
*devīzi “FABRIKAS DĀRZI” pirmo vietu un godalgu 7 000.00 EUR (septiņi tūkstoši eiro, 00 
centi) apmērā;  
*devīzi “RE-LENTA” otro vietu un godalgu 6 000.00 EUR (seši tūkstoši eiro, 00 eiro centi) 
apmērā; 
*devīzi “MANUFAKTŪRA” trešo vietu un godalgu 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 eiro 
centi) apmērā. 

6. Rezultātu paziņošana un Devīžu atvēršana 

Devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršana notika klātienē 2022. gada 
4. februārī, plkst. 13:00. 
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7. Ziņa par uzvarētājiem un godalgu saņēmējiem:  

META DEVĪZE GODALGA AUTORS 
FABRIKAS 

DĀRZI 
1. vieta un godalga 7 000.00 
EUR (septiņi tūkstoši eiro, 00 
centi) apmērā 

SIA “F.L.TADAO&LUKŠEVICS” 
(arhitektu birojs NRJA),  
Reģ. Nr. 40003723891 
Adrese - Miesnieku iela 12, Rīga, 
LV-1050 

RE-LENTA 2. vieta un godalga 6 000.00 
EUR (seši tūkstoši eiro, 00 
eiro centi) apmērā 

SIA „RUUME arhitekti“ 
Reģ. Nr. 44103103479,  
Adrese - Matīsa iela 46b-12, Rīga,  
LV-1009 

MANUFAKTŪRA 3. vieta un godalga 3 000.00 
EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 eiro 
centi) apmērā 

SIA „DEPO projekts” 
Reģ. Nr. 40003432834,  
Adrese – Ojāra Vācieša iela 4, Rīga, 
LV-1004 

8. Konkursa pretendentu kvalifikācijas pārbaude. 

Saskaņā ar konkursa Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām pēc Konkursa dalībnieku 
atbilstības pārbaudes visi iesniegtie meti bija atbilstoši un izvirzāmi tālākai vērtēšanai.  

9. Žūrijas komisijas locekļu konkursā iesniegto darbu vērtējuma apkopojums.  

9.1. Darbs ar devīzi „MANUFAKTŪRA“ 
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Būvapjomu iekļaušanās kopējā pilsētbūvnieciskajā ainavā un pilsētvides prasību 
nodrošinājums, t.sk.: 
 
1.1. Vēsturiskā industriālā mantojuma saglabāšanas koncepcija 

Metu konkursa piedāvājumā “Manufaktūra” izstrādāts izvērsts paskaidrojuma raksts ar 
konceptuālu apbūves un teritorijas plānojuma pamatojumu, kas pamatā balstīts uz 
uzņēmuma “Lentas” mežģīņu produkciju. Metam ir raksturīga saudzējoša pieeja 
industriālajam mantojumam, korekti saglabājot galvenos vēsturiskos būvapjomus un to 
savstarpējā izvietojuma ritmiku. Paredzēts demontēt vēlāku laiku apbūves uzslāņojumus, 
mazvērtīgās piebūves, kvalitatīvi attīrot teritoriju un atklājot vēsturisko ēku apjomus. 
Kopumā darba arhitektūras priekšlikums nefokusējas uz vēsturisko apjomu izcelšanu un 
integrēšanu jaunajā funkcijā, kas kvartālam piešķir neordināru, svaigu raksturu ar patīkamu 
vidi.  

Pozitīvi vērtējams bijušās rūpnīcas galvenā ražotnes korpusa ēkas kultūrvēsturiskā apjoma 
arhitektoniskais risinājums, kur saglabāts un akcentēts vēsturiskais būvapjoms, kā arī 
korekti un cieņpilni atjaunota vēsturiskā divu stāvu koka ēka un mūra ēka pret Jelgavas ielu. 

Pretēji pozitīvi vērtējamiem vēsturisko ēku saglabāšanas centieniem nav respektētas 
piebūvētā vienstāva ražotnes autentiskās metāla konstrukcijas, kas ir uzskatāmas par 
vēsturisko mantojumu - meta piedāvājumā tās demontētas. Arī nelielās vēsturiskās 
vienstāva koka ēkas pārvietošana nav pārliecinoša, tā aizsedz galvenās ēkas būvapjomu un 
neļauj vienoti uztvert vēsturisko ražošanas ēku ansambli. Negatīvi vērtējama pieeja 
vēsturiskajiem būvapjomiem pret Konrāda ielu - piedāvājuma autori paredzējuši demontēt 
vienstāva ražotnes metāla konstrukcijas, atstājot autentisko zāģveida fasādes fronti gar 
Konrāda ielu kā butaforiju, aiz kuras paredzēta jaunradītā arhitektūra. 

Divējādi vērtējama arī meta piedāvājumā oriģinālās 19. gs. beigu divu stāvu augstās 
apbūves papildinājums ar divslīpju jumtu būvapjomiem, vizuālajā tēlā balstoties uz 
vēsturiskajiem “Lentas” mežģīņu rakstiem, kas ir interesanta ideja, tomēr vizuāli noēno 
vēsturisko pamatapjomu – vēsturiskās vērtības nav jāpapildina ar “jaunradītu vēsturi”. 

1.2. Jauno būvapjomu iekļaušanās pilsētvides mērogā 

Darbā ar devīzi “Manufaktūra” jaunie būvapjomi ir izvietoti nosacīti brīvajos apbūves 
laukumos, rezultējoties jaunbūvējamo un pārbūvējamo (paaugstināto) ēku izteiktā 
īpatsvarā. Apjoma un stāvu skaita ziņā masīvākie ēku apjomi izvietoti nosacītā zemesgabala 
centrā. Respekts pret vēsturisko apbūvi un kultūrvēsturisko mantojumu rezultējies jauno 
apjomu izveidē bez skaidra laikmeta nolasījuma – īpaši apjomos pret Jelgavas un Konrāda 
ielas telpu. Piedāvātā jaunā arhitektūra vizuāli nomāc kultūrvēsturisko mantojumu, ar 
tendenci dominēt visa kvartāla koptēlā, kas vienlaikus ir interesanta, bet tomēr diskutabla 
pieeja. Tomēr kopumā piedāvājums respektē apbūves vienības vēsturiskā mēroga un 
arhitektūras (K.J. Felsko) kvalitātes. 

Mēģinājums risināt perimetrālo apbūves principu gar Jelgavas ielu nav uzskatāms par 
veiksmīgu - mēroga un detaļu attiecības Jelgavas ielas frontes perimetrālās apbūves 
atjaunošanas centienos ir problemātiskas, nepārliecina arī asimetriskais būvapjoma 
risinājums. Jaunbūve pret Jelgavas ielu ienes svešādi akcentētu, “izrautu no konteksta” un 
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pat atsvešinātu tēlu pret esošo apbūvi – tas izteikti kontrastē ar blakus esošo mūra ēku un 
nerespektē saglabājamā koka aizsardzības zonu. 

Meta piedāvājumā ir paaugstināta vēsturiskā apbūve uz teritorijas ziemeļaustrumu 
robežas, kur jaunā virsbūve dominē industriālās apbūves iekškvartālā ar arhitektoniski 
dekoratīvajām formām un fasādes detaļām. Jaunie apjomi ir saskaldīti, ar komplicētiem 
mezgliem, arī ugunsmūra risinājums gar zemesgabala  robežu ir diskutabls. 

Rindu māju būvapjomi gar Konrāda ielu veido konkrētajai vietai neraksturīgu pilsētvidi un 
kontrastē ar kultūrvēsturisko apbūvi. Jaunie apjomi atgādina Nīderlandes rindu mājas, kas 
nav aktuālas Torņkalna teritorijai. Jauno būvapjomu virziens risināts pretēji  vēsturiskajam 
ēku izvietojumam un jumta koru orientācijai. 

1.3. Apbūves ieceres teritorijas labiekārtojuma un vides pieejamības nosacījumu kvalitāte 

Piedāvātais teritorijas labiekārtojuma risinājums darbā ar devīzi “Manufaktūra” ir brīvs, 
atslogots un “elpojošs”. Teritorija ir pārskatāma, vides pieejamība ir pārdomāta visā 
konkursa teritorijā, veidojot segumus vienā līmenī, variējot ar bruģa rakstiem un plākšņu 
segumiem, tādējādi iezīmējot un nodalot atšķirīgās plūsmas, zonas. Bezbortu laukumu un 
zonu veidošanas princips pieļauj augstu fleksibilitāti. Ir izveidota patīkama, publiska gājēju 
pasāža-promenāde starp vēsturisko galveno ēku un apbūvi gar teritorijas 
ziemeļaustrumiem.  

Kopsummā teritorijā ir izveidoti trīs laukumi, kas izraisa sajūtu, ka nav vienotas publiskās 
ārtelpas sajūtas. Līdz ar to arī parādās automašīnu izvietojums vietās, kas būtu 
izmantojamas jaunai apbūvei vai papildus labiekārtojumam. Saskaldītais publisko zonu 
risinājums vedina uz funkciju pārklājumu un potenciālu interešu konfliktu. 

Diskutabli risināts sporta laukuma labiekārtojums - atpūtas zonas izvietojums virs 
autonovietnes.  Teritorijas zonējums ir problemātisks – rekreācijas zona ir atvērta 
valdošajiem dienvidu un dienvidrietumu vējiem, kas var radīt diskofortu. Negatīvi vērtējams 
teritorijā dominējošais cietais iesegums, neraugoties uz to, ka skaidrojošajā aprakstā 
minēts, ka cieto segumu nomaina stādījumi gruntī un augi konteineros.  
 

2. Būvapjomu arhitektoniskā kvalitāte, fasāžu izteiksmība, idejas oriģinalitāte un 
novatorisms, t.sk.: 

2.1. Būvapjomu arhitektoniskās idejas oriģinalitāte 

Darba ar devīzi “Manufaktūra” arhitektūra devusi svaigu, eiropeiskā dzīves stilā balstītu 
skatījumu uz vietas attīstību. Jauno apjomu arhitektoniskā kompozīcija sakņota Eiropas 
būvniecības, arhitektūras tradīcijās (Nīderlande, Apvienotā Karaliste) un rūpnīcas “Lenta” 
produkcijas specifikā. Dzīvojamo vienību ar vertikālajām komunikācijām un savdabīgo 
ornamentālo režģi lielais īpatsvars pret vēsturisko apbūvi ir riskants un diskutabls 
konkrētajā pilsētvidē. 

Metā piedāvāts moderns rindu māju ciemats, kas rada gan funkcionāli, gan vizuāli svaigu 
un mājīgu sajūtu. Jaunveidotie apjomi ir ar oriģinālu redzējumu, bet konkrētajā industriālajā 
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teritorijā tie konkurē ar esošo apbūvi. Iespējams, jaunradīto ēku tēls ar vertikāli strukturēto 
plānojumu būtu iederīgs kādas ūdensmalas apbūvē. 

Jauno būvapjomu arhitektūras dekoratīvo elementu izveidē ir interpretēti ̀ Lentas` mežģīņu 
raksti, vienveidīgi izmantojot “vecīša cimdiņa” motīvu ar etnogrāfisku piesitienu. Ideja ir 
neapstrīdami oriģināla, tomēr koks - kā dekoratīvo elementu galvenais būvmateriāls - nebūs 
ilgtspējīgs Latvijas klimatiskajos apstākļos. Arī ražotnes vēsturisko korpusu virsbūves ar 
zigzagveida ārsienu perimetrālo kontūru ir oriģināla ideja, tomēr šķiet pašmērķīga 
konkrētajā apbūvē. Kopumā darbā ar devīzi “Manufaktūra” ir radīts oriģināls, unikāls 
arhitektoniskais veidols, papildinot esošo teritoriju ar jaunu stilistiku, kas izraisa asociācijas 
ar Skandināvijas vai Nīderlandes arhitektūru, tomēr radītais veidols nav piemērots 
konkrētajai teritorijai un pilsētvidei. 

2.2. Būvapjomu arhitektoniskās formu valodas atbilstība ēku galvenajam izmantošanas 
mērķim un reprezentivitāte 

Metā piedāvātās arhitektonisko formu valodas atbilstība apjomu funkcijām nav apstrīdama 
- tās ir nolasāmas arhitektoniskajā veidolā un lietotie materiāli atbilst funkcijai (EQUITONE 
Linea plāksnes, termokoks un RUUKKI jumta segums). 

Kopumā izveidots izteikts dzīvojamais kvartāls, mazāk risinot komerciālo vai publisko 
ārtelpu. Ēkas virsbūves raksturs gar teritorijas ziemeļaustrumu robežu nomāc 
kultūrvēsturisko apjomu ar savu dekorativitāti un nemierīgo raksturu, koka režģu ekrāni 
neattaisno skaidrojošajā aprakstā minēto priekšrocību –lodžiju, balkonu margas un vizuālais 
noēnojums. Nenoliedzami, koka režģi ir dekoratīvi un vietu reprezentējoši, radot kvartālam 
raksturīgu dekoratīvo stilistiku. Jaunbūvējamo apjomu formveide ir divdomīga – tā nav ne 
īsti dzīvojamā apbūve, ne komerciālā vide.  

Galvenās ēkas arhitektoniskais veidols ir veiksmīgi risināts, attīrot to no uzslāņojumiem, 
akcentējot ražotnes industriālo raksturu un dominanti – torni. Arī jaunie objekti – rindu 
mājas – ir arhitektoniski atraktīvi un reprezentējoši, bet tomēr šajā vietā neiederīgi. 

Piedāvātais Jelgavas ielas jaunais būvapjoms aktīvi kontrastē ar kultūrvēsturisko ēku un 
neattaisno ne savu atrašanās vietu, ne arhitektonisko formu valodu. Risinājums neveicina 
industriālā mantojuma saglabāšanas ideju, jo vizuāli nomāc blakus esošo vēsturisko mūra 
apjomu. Arī piedāvātā būvapjoma stilistika neiederas teritorijas kopējā arhitektoniskajā tēlā 
un neveido teritorijas vienoto reprezentivitāti no Jelgavas ielas puses. 

 
3. Teritorijas un būvju funkcionalitāte, t.sk.: 

3.1. Teritorijas funkcionālais zonējums un plānojuma atbilstība ēku noteiktajam 
galvenajam lietošanas veidam; dzīvojamo ēku un rekreācijas zonu plānojuma efektivitāte 
un komerctelpu grupu un atbalstošās infrastruktūras objektu integrācijas risinājumi 

Teritorijas funkcionālais zonējums kopumā atbilst galvenajam lietošanas veidam – 
dzīvojamam kvartālam. Fleksibilitātes jeb brīvā plānojuma principu dominante plānojuma 
organizācijā dod plašas iespējas izvērsties. Teritorija ir sadalīta trīs zonās - publiskajā, 
dzīvojamajā un aktīvās atpūtas zonā. Zonējuma princips ir loģisks un vienkārši saprotams.  
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No inženiertehniskā aspekta pozitīvi vērtējama daļēji segtā, pa perimetru atvērtā, 
autostāvvieta, kas izvietota teritorijas reljefā, ar iebrauktuvi no Konrāda ielas, bet 
piedāvātais iežogotais sporta laukums virs autostāvvietas nav pārliecinošs risinājums. 
Kvartālā ir izvietotas vairākas atklātās auto novietnes, un šie fragmenti brīvā mijkārtojumā 
ar gājēju zonām skaidri nenenosaka autoru vērtības un prioritātes teritorijas 
izmantojumam. 

Teritorijā ir izveidoti trīs publiskie laukumi, kas izraisa sajūtu, ka nav vienotas publiskās 
ārtelpas sajūtas - saskaldītais publisko zonu risinājums vedina uz funkciju pārklājumu un 
potenciālu interešu konfliktu. Paredzētā rekreācijas zona krustojas ar autotransporta 
plūsmu un auto stāvvietām. 

No plānojuma viedokļa veiksmīgi risinātas komerciālās telpas ēku pirmajos stāvos, pārējos 
stāvos galvenokārt izvietojot dzīvojamās platības. Daudzās dzīvojamās vienībās paredzētas 
vertikālās komunikācijas – kāpnes, kas savieno pat trīs līmeņus, šāds risinājums nav 
ekonomisks un nav pieprasīts tirgū. Dzīvojamo telpu orientācija uz ziemeļiem ir diskutabla, 
kā arī telpu plānojums vēsturisko korpusu virsbūvēs veidots nepraktisks - ar šauriem, 
neizmantojamiem telpu stūriem. Kopumā dzīvojamām vienībām ir sarežģīti, sadrumstaloti 
plānojumi. 

3.2. Teritorijas labiekārtojuma un ainaviskās vides izveide 

Metā ar devīzi “Manufaktūra” labiekārtojuma un ainavas izveides principi ir loģiski pakārtoti 
autoru izvēlētajam funkcionālajam teritorijas zonējumam. Vide ir veidota samērā dabiska, 
mežģīnes raksta motīva izmantošana cietā seguma klājumā - simpātiska. Iecere izveidot 
gājēju ielu ar īpašu industriālās vides gaisotni starp ziemeļu daļas garo būvapjomu un 
galveno ēku ir laba, taču neizpratni rada tās telpiskais pārrāvums pie Jelgavas ielas, kuru 
noslēdz jaunais būvapjoms. 

Piedāvājumā nav veidota jauna ainaviskā vide, bet izmantoti vai labiekārtoti tikai laukumi 
starp ēkām. Detalizēta uzmanība apstādījumu un zaļo plakņu/elementu ainaviskajām 
kvalitātēm nav pievērsta. Atsevišķi lokalizētie labiekārtojuma un apzaļumojuma elementi 
nerada harmoniskas vides iespaidu. Kopumā nav pietiekami plaša zaļā zona, jo teritorija ir 
gandrīz pilnībā noklāta ar bruģi. 

Ne vizuāli, ne funkcionāli nepārliecina arī sporta laukuma un autostāvvietas risinājums 
gruntsgabala dienvidu zonā - tie neveido teritoriju noslēdzošu apbūvi, bet ielaiž kvartālā 
tieši no dienvidu puses nākošos valdošos vējus. Problemātiska šķiet pus-publiskā “atpūtas 
dārza” izveide blakus dzīvojamajiem apjomiem bijušās ražotnes ažūro un atraktīvo metāla 
konstrukciju vietā. 

3.3. Mobilitātes risinājumi kompleksā ar ārtelpas kvalitāti 

Mobilitāte konkursa teritorijā kopumā ir nodrošināta, tā risināta ievērtējot RD plānoto 
veloceliņu, esošā ielu tīkla īpatnības un kapacitāti, kā arī topošā LU centra tuvumu un citus 
būtiskus momentus. Ir domāts par velosipēdu novietnēm, tomēr teritorijas plānojumā tās 
ir grūti nolasāmas, atrodamas. Lai arī kopumā kvartālā mobilitāte ir nodrošināta, šaubas 
rada vairākas zonas, kurās krustojas auto, velosipēdu un gājēju plūsmas. 
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3.4. Transporta un gājēju plūsmu organizācija, autostāvvietu risinājumu racionalitāte 
būvapjomā un teritorijā 

Teritorijā risinātajām transporta un gājēju plūsmām trūkst gan skaidra nodalījuma, gan 
vēlamās labiekārtojuma un zaļās zonas struktūras artikulācijas - piedāvātā plūsmu 
organizācija nepārliecina. Diskutablas ir izkaisītās, nedaudz haotiski izvietotās 
autostāvvietas visā konkursa teritorijā, kas mazina publiskās ārtelpas kvalitāti.  

No inženiertehniskā aspekta daļēji segtā, pa perimetru atvērtā autostāvvieta teritorijas 
dienvidu daļā ir veiksmīgi risināta, izmantojot reljefa augstuma starpību, tomēr tā 
nerespektē apkārtējo pilsētvidi. Lineārais autostāvvietas pārsegums ar sporta laukuma 
nožogojumu kontrastē ar ainavisko pilsētvidi, iezīmējot jaunus, uzsvērti lineārus vaibstus 
reljefa krituma zonā. Lai arī ideja par automašīnu glabāšanu pirmajā stāvā šķiet 
iedzīvotājiem komfortabla, tomēr var izraisīt arī problēmas - auto novietņu atdalīšana no 
dzīvojamās funkcijas un apvienojums ar aktīvās atpūtas zonu ir diskutabla pieeja no lietotāju 
puses.  

3.5. Maksimālā atļautās teritorijas apbūves laukuma izmantojuma efektivitāte, ārtelpas 
funkcionalitāte un atraktivitāte, ieskaitot teritorijas, kuras daļēji atrodas brīvajā teritorijā 

Piedāvājums ar devīzi “Manufaktūra” kopumā teritoriju izmanto efektīvi - nojaucamo un 
saglabājamo apjomu piedāvājums ir izsvērts un atbilst esošās substances kvalitātēm, kā arī 
dod iespēju apbūves laukuma racionālai izmantošanai. Dzīvokļu un komercplatību attiecība 
ir veiksmīga, tāpat kā autoru priekšlikums par būvniecības sadalījumu kārtās. 

Darbā nav pietiekami apdomāta teritorijas dienvidu zonas izmantošana un lietojums – daļēji 
atvērtā auto stāvvieta un sporta laukums, kas kopumā atver publisko ārtelpu valdošajiem 
vējiem teritorijas dienvidu un dienvidrietumu daļā. Teritorijas dienvidu daļas ekstensīvs 
dzīvojamās apbūves izmantojums rada mērenu blīvumu citās plānojuma vienības daļās. 
Efektīvāk būtu izmantot jau esošos apjomus pret Konrāda ielu, nevis paredzēt pilnīgi jaunu 
apbūvi, kas tikai daļēji ievēro perimetrālās apbūves principus. Rindu ēku izveide aiz 
“butaforiskās” bijušā ražošanas korpusa sienas gar Konrāda ielu nav pārliecinošs risinājums. 

Publiskās ārtelpas zonas ir izkliedētas visā konkursa teritorijā un nerada harmonisku 
iekškvartāla atmosfēru. Jaunā apbūve ir koncentrēta teritorijas dienvidaustrumu daļā. 
Galvenās vēsturiskās ražošanas ēkas apjoms nav pilnībā izmantots – ēkas 4. stāvā nav 
izvietoti dzīvokļi vai citas telpas ar terasēm, kas atvērtu unikālo skatu uz Vecrīgu un citām 
tālajām perspektīvām. 

3.6. Insolācijas nodrošinājums/ risinājumi dzīvokļiem, apkārtējai apbūvei un teritorijai 

Darbā “Manufaktūra” piedāvātajai apbūvei ir tikai daļēji nodrošinātas insolācijas prasības. 
Nojaucamie būvapjomi rada papildus pozitīvu ietekmi uz insolācijas nodrošinājumu. 
Centrālajā vēsturiskajā ražošanas ēkas apjomā veidotā gaismas aka nodrošina ēkai dabīgo 
gaismu un ventilāciju, tomēr veidojot tik garenus, dziļus dzīvokļus, kas ir arī vienpusējas 
orientācijas, rodas šaubas par insolācijas prasību ievērošanu. 

Arī ne visām rindu mājām un teritorijas ziemeļrietumu būvapjomā izvietotajām 
dzīvojamajām platībām ir pietiekams dabīgais apgaismojums - 4 līmeņu rindu ēku 
piedāvājums gājēju ielas rajonā pretim esošajam galvenajam “Lentas” korpusam nav 
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uzskatāms par optimālu, tas rada arī nepietiekamu apgaismojumu pašā gājēju ielā. Pašu 
virsbūvju logu attālumi līdz zemesgabala robežai neatbilst normatīvajām prasībām. 
 
 
9.2. Darbs ar devīzi „FABRIKAS DĀRZI“ 

 

Būvapjomu iekļaušanās kopējā pilsētbūvnieciskajā ainavā un pilsētvides prasību 
nodrošinājums, t.sk.: 

1.1. Vēsturiskā industriālā mantojuma saglabāšanas koncepcija 

Metu konkursa darbā ar devīzi “Fabrikas dārzi” ir viegli nolasāma autoru attieksme pret 
apbūves vēsturisko substanci - skaidra nojaucamo un saglabājamo ēku attiecība un izvēles 
pieeja. Kultūrvēsturiskais industriālais mantojums ir saglabāts, paredzot demontēt vēlākos 
uzslāņojumus un mazvērtīgās piebūves. Ēku izvēlētā funkcija ir piedāvāta atbilstoši 
vēsturisko ēku apjomiem un teritorijai. Ir uzteicams, ka darbs “Fabrikas dārzi” ir vienīgais 
no konkursa pretendentiem, kas veiksmīgi piedāvā saglabāt vienstāva ražotnes autentiskās 
metāla konstrukcijas, daļēji tās integrējot būvapjomā un daļēji atsedzot iekškvartāla 
“vasaras dārzā”. Tāpat apdomīgi risināta “zāģzoba” jumta daļa, to veiksmīgi integrējot un 
saglabājot tā apjomu komerciālo telpu funkcijā. 
 
Formāli visas vēsturiskās ēkas ir saglabātas, tomēr to detaļas savienojumos ar jaunajām 
piebūvēm ir risinātas samērā robusti. Esošie vēsturisko ēku apjomi ir izmantoti maksimāli, 
pat pārspīlēti, tā norādot uz paaugstinātu stāvu skaitu. No arhitektoniskā aspekta ir 
diskutabls galvenā korpusa augšējā līmeņa telpiskais papildinājums. Neraugoties uz to, ka 
galvenās ēkas paaugstinājums ir veidots ar atkāpi no fasādes, kopējais augstums ir pretrunā 
ar apbūves noteikumiem un samazina autentiskās ēkas būvapjoma, it īpaši torņveida 
izbūves vizuāli kompozicionālo uztveri no Jelgavas ielas, no gājēju ielas un plašajā Konrāda 
ielas skatu perspektīvā. 



METU KONKURSA 
“VĒSTURISKĀ KOKVILNAS MANUFAKTŪRAS “LENTA” ĒKU ANSAMBĻA UN TERITORIJAS PĀRBŪVE PAR 

DAUDZFUNKCIONĀLU KVARTĀLU JELGAVAS IELĀ 68, RĪGĀ” 
ŽŪRIJAS KOMISIJAS ATZINUMS 

 

 11 

“Fabrikas dārzi” pārliecina ar labu analīzi, ar pārskatāmu projekta piedāvājuma tehnisko 
datu izklāstu. Kvartāla apbūves priekšlikumi ir pārdomāti no visiem aspektiem un risināti 
kompleksi. Vienīgi nedaudz trūkst jūtīguma tajā, kā jaunie apjomi tiek integrēti vēsturiskajā 
vidē, kā arī kopējā sajūta jaunizveidotajai apbūvei ir mazliet par blīvu un nevienmērīgu. 
Pārveidojot esošos vēsturiskos apjomus, tiek rekomendēts uzmanīgāk attiekties pret 
vēsturisko apjomu mūra detaļām, īpaši galvenā apjoma pakāpienveida zelmini. 

1.2. Jauno būvapjomu iekļaušanās pilsētvides mērogā 

Meta piedāvājums “Fabrikas dārzi” kopējā pilsētas mērogā ierakstās atzīstami. Jelgavas 
ielas perimetrālās apbūves risinājums liekas pārliecinošs - ir veiksmīgi risināti jaunie 
būvapjomi abās pusēs esošajai vēsturiskajai ēkai pie Jelgavas ielas, veidojot daļēji atvērtu 
perimetrālo apbūvi, tomēr jaunbūvei ziemeļrietumu daļā ir jāpārbauda, vai ir ievērtēta 
saglabājamā koka aizsardzības zona. Jāievērtē arī piezīme par vertikālā akcenta izteiksmes 
mazinājumu galvenās vēsturiskās ēkas būvapjomā pilsētas ainavā un tālajos skatos. 

Arhitektoniski veiksmīgi risināts garās ēkas būvapjoms gar teritorijas ziemeļrietumu robežu, 
respektējot ugunsmūri. Arī jaunās virsbūves uz agrākajiem industriālajiem korpusiem 
veiksmīgi iekļaujas industriālajā pilsētvidē. 

Jāatzīmē nekonsekvents Konrāda ielas telpas veidošanas princips kompleksa dienvidu daļā 
- būves ugunsmūris un tā virziens pret ielas telpu, dzīvojamo vienību fasādes līnija pret 
Konrāda ielu, kas neveido vienotu ielas telpisko fronti. Arī jaunbūvētie dzīvojamo ēku 
korpusi ar piedāvāto “habitat” struktūru šķiet pārāk “izplūduši” attiecībā pret konkrēto 
vietu, tie kontrastē ar industriālo mantojumu un esošo pilsētvidi. Projektētās jaunbūves 
būtu nepieciešams vienkāršot un uzlabot, pielāgojot industriālā mantojuma pilsētvidei, 
iespējams, apbūvi veidojot viengabalaināku. 

Kopumā šajā projektā ir pārdomāta un konsekventi īstenota nojaucamo un saglabājamo 
ēku attiecība. Kopējā apbūves panorāma pilsētvides kontekstā ir veiksmīga, bet uzlabojama, 
akcentējot kultūrvēsturiskā mantojuma akcentus. Risinājums ar standartizētu apbūvi un 
CLT pielietojumu ir interesants, tomēr, neraugoties uz CLT ražošanas un montāžas 
priekšrocībām, beicētu dēļu apdare Latvijas klimatā var izraisīt sarežģījumus ēku 
ekspluatācijas laikā. 

Piedāvājumam “Fabrikas dārzi” tiek rekomendēts veikt kvartāla jeb vienotas vienības 
telpiskās struktūras analīzi, lai precizētu augstuma un silueta, kā arī perimetrālās apbūves 
reģenerācijas principus Jelgavas un Konrāda ielas frontēs. Nepieciešams kompaktāk risināt 
jaunbūvējamos apjomus un samazināt formu un paņēmienu daudzveidību kvartālā 
kopumā.  

1.3. Apbūves ieceres teritorijas labiekārtojuma un vides pieejamības nosacījumu kvalitāte 

Meta piedāvājuma labiekārtojuma un vides pieejamības risinājumi ir kvalitatīvi, rūpīgi un 
konkrētajai vietai atbilstoši izstrādāti. Nav redzamu problēmu situāciju saistībā ar vides 
pieejamību. Kopumā vide ir daudzveidīga un atraktīva, izmantotas esošās vides kvalitātes, 
kuras `stabilizē` nosacītā lenšu kontūra, tā organizējot gan gājēju plūsmas un to virzienus, 
gan rodot iespēju labiekārtotas publiskas telpas attīstībai. 
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Konkursa teritorijas zonējums, vides pieejamība, plūsmu organizācija, kā arī piedāvātais 
labiekārtojums, veidojot galveno teritorijas laukumu atsaucoties uz “Lentas” perfokartes 
dizainu, ir radīts gana atraktīvi, piedāvājot gan rekreācijas zonas ar kokaugu stādījumiem, 
gan kustību joslas. Asprātīgi veidots un vizuāli atraktīvi ir marķēts “maratona celiņš” jeb 
“lielais aplis” un “mazais aplis”, tomēr jautājums – vai tiem ir jābūt realizētiem asfaltā - ir 
diskutabls.  

Projekta attīstības gaitā tā saucamā “suņu dārza” novietojums pie bērnu dārza, kā arī bērnu 
spēļu laukuma un “sporta dārza” novietojums teritorijas daļā, kur būs visvairāk jūtama 
valdošo vēju ietekme, projekta attīstības gaitā būtu jāpārdomā. 

 
2. Būvapjomu arhitektoniskā kvalitāte, fasāžu izteiksmība, idejas oriģinalitāte un 
novatorisms, t.sk.: 

2.1. Būvapjomu arhitektoniskās idejas oriģinalitāte 

Metā ar devīzi “Fabrikas dārzi” ir radīta oriģināla jaunbūvējamo un vēsturisko ēku piebūvju 
arhitektūra, kas balstās uz CLT paneļu arhitektoniskajām īpatnībām. Jaunradītās 
arhitektūras oriģinalitāte ir labā līdzsvarā ar industriālo mantojumu, kur ir skaidri nolasāmi 
apjomi – kas ir vecais un kas ir jaunais. Tāpat ir skaidri nolasāma 21. gadsimta arhitektūras 
valoda un ir loģiski, ka jaunizveidotās arhitektūras izteiksme vēsturisko ēku piebūvēs tieši 
nekonkurē ar vēsturisko substanci, tomēr būtu nepieciešams atrast šo līdzsvaru arī 
sadrumstalotajā jaunbūvējamo apjomu arhitektūrā.  

CLT paneļu izmantošanas priekšlikums  ir diskutabls - tas no vienas puses ir pozitīvs, jo 
piedāvā vairākas priekšrocības, tai skaitā standartizētu jauno apjomu risinājumu ar CLT 
atbilstoši šodienas tirgus tendencēm, tomēr, no otras puses, CLT materiāla lietojums Latvijā 
klimatisko apstākļu dēļ ir problemātisks, kas tiešā mērā ietekmē/nosaka arhitektūras vizuālo 
tēlu.  

Pozitīvi vērtējams autoru risinājums izmantot autentisko metāla konstrukciju starp 
vēsturiskajiem mūra ēku apjomiem – daļēji to iestiklojot, daļēji atsedzot vasaras dārza 
izveidei, tomēr kopumā darbā trūkst citu oriģinālu risinājumu, kas izceltu vēsturisko būvju 
detaļas un arhitektoniskās vērtības. 

2.2. Būvapjomu arhitektoniskās formu valodas atbilstība ēku galvenajam izmantošanas 
mērķim un reprezentivitāte 

Piedāvājumā “Fabrikas dārzi” praktiski visas būves atbilst to paredzētajai funkcijai savā 
telpiskajā interpretācijā. Ir skaidri nolasāms, kuras ēkas atbilst dzīvojamās vai komerciālās 
apbūves tēlam.  

Neraugoties uz dzīvojamo ēku būvapjomu sadrumstalotību, kas kontrastē ar bijušajām 
industriālajām būvēm, konkursa teritorijas dienvidu daļā tās veido blīvu un pat masīvu 
apbūvi. Jaunbūves netieši atgādina Expo 67 izstādes ietvaros realizēto kompleksu, kas ir 
nepamatots atskats modernās arhitektūras vēsturē un savas telpiskās sadrumstalotības dēļ 
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konfliktē ar visas projektējamās vienības apjomu izveides principiem. Kopumā teritorijā 
pārāk lielā formu daudzveidība varētu traucēt orientēties kvartālā. 

Tiek ierosināts apdomāt ideju par reprezentabla, publiski pieejama jumta telpu vai ārtelpu 
izveidi vēsturiskajā tornī galvenās ēkas korpusā. Arī Vasaras dārza zonā ieteicams apdomāt 
iespēju vēsturiski arhitektoniski vērtīgo telpu saglabāt kā iekštelpu. 

3. Teritorijas un būvju funkcionalitāte, t.sk.: 

3.1. Teritorijas funkcionālais zonējums un plānojuma atbilstība ēku noteiktajam 
galvenajam lietošanas veidam; dzīvojamo ēku un rekreācijas zonu plānojuma efektivitāte 
un komerctelpu grupu un atbalstošās infrastruktūras objektu integrācijas risinājumi 

Kopumā darba funkciju sakārtojums ēku grupās un teritorijas kopējais zonējums atbilst 
konkursa iecerei un dod potenciālajiem attīstītājiem plašas attīstības iespējas. Zonējums ir 
pārdomāts, piedāvājot teritorijas attīstītājam iecerēto daudzfunkcionālo struktūru 
harmoniskā jaunās un vēsturiskās arhitektūras sintēzē. Apbūve ir sadalīta skaidrās zonās – 
dzīvojamā, komerciālā un atpūtas zona. Publiskā ārtelpa gājēju ielā veiksmīgi kombinēta  ar 
labiekārtojuma elementiem un apgaismojumu, arī iekšpagalmā jeb vasaras dārzā ir 
izveidota mikrovide ar dārziņiem, kur atraktīvi risināta ieeja Vasaras dārzā no skulptūru 
dārza, atverot ēkas pirmo stāvu. 

Kopumā kvartāla dzīvokļu plānojumi ir komfortabli, tomēr atsevišķi dzīvokļi ir jāpārstrādā 
lietderīgākai platības izmantošanai - dzīvokļos jācenšas izvairīties no garajiem gaiteņiem, 
virtuves nišu dominances dzīvojamā zonā/istabā, kā arī no dzīvokļu vienpusējo logu 
orientācijas vai orientācijas tikai uz ziemeļiem. Lietojot standartizētus CLT risinājumus ir 
iespēja operatīvi risināt un mainīt dzīvokļu plānojumus pēc nepieciešamības. Atsevišķos 
korpusos būtu vēlams izvairīties no garajiem koplietošanas koridoriem. 

Turpmākajā projekta attīstībā jāpārskata telpu funkcionalitāte bijušajam ražošanas 
korpusam gar Konrāda ielu, , lai nodrošinātu tā pārplānojuma atbilstību sanitāri tehniskajām 
normām. Diskutabls ir arī galvenās ēkas ātrija augstums – 20 m, radot jautājumu, vai zemes 
līmenī būs pietiekama dienas gaisma, lai neradītu diskomfortu. 

3.2. Teritorijas labiekārtojuma un ainaviskās vides izveide 

Piedāvājuma “Fabrikas dārzi” teritorijas labiekārtojums veidots simpātiski, izmantojot 
Lentas perfokartes motīvu bruģējumam un koku stādījumiem gruntī. Konceptuālais 
apzaļumojuma sortimenta piedāvājums ir daudzveidīgs un interesants, projekta 
īstenošanas gaitā būtu jāpievērš uzmanību konkrēto augu un koku stādījumu izvēlei 
atbilstoši konkursa teritorijas videi un gruntīm, īpaši bijušo ražotņu zonās. 

Labiekārtojuma teritorijas laukumi ir pārdomāti un daudzveidīgi, piemēroti visām lietotāju 
mērķauditorijām. Piedāvātie risinājumi ir daudzpusīgi, laukumus un celiņus paredzēts 
izmantot dažādām iedzīvotāju grupām. Asprātīgs risinājums par maratonu pilsētā. 

Tomēr jāizceļ, ka piedāvātais gājēju ielas vizuālais tēls ar lielajiem kokiem diez vai būs 
realizējams īsā laika periodā un vai koki nekļūs par šķērsli mašīnu, tai skaitā operatīvā 
transporta kustībai pa gājēju ielu un/vai plānotajām autostāvvietām garajā korpusā. 
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3.3. Mobilitātes risinājumi kompleksā ar ārtelpas kvalitāti 

Mobilitāte kvartālā ir paredzēta gan lokālā projektētās teritorijas, gan kopējā pilsētvides 
kontekstā. Mobilitāte risināta ievērtējot deviņus dzīvīgas pilsētvides kritērijus (Gehl/Gēls).  
Pozitīvi vērtējamas velo novietnes, kas veiksmīgi risinātas gan zem nojumes pie Vasaras 
dārza, gan dzīvokļu un publiskās ārtelpas tuvumā, veidojot arī daļēji segtu un plašu auto 
stāvvietu. 
3.4. Transporta un gājēju plūsmu organizācija, autostāvvietu risinājumu racionalitāte 
būvapjomā un teritorijā 

Darbā ar devīzi “Fabrikas dārzi” kompleksi risināta kopējā funkcionālā gājēju un transporta 
plūsmu shēma, teritorijas labiekārtojums, asprātīgi izmantojot Lentas perfokartes principu. 

Transporta plūsmu organizācija ir pārdomāta, atsevišķi nodalot gājēju un velosipēdistu 
plūsmas, bet auto novietnes paredzot divstāvu apakšzemes stāvvietā ar iebrauktuvi no 
Konrāda ielas. Atsevišķas stāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir paredzētas arī 
pārējā teritorijā. Kopumā plānotā gājēju, velosipēdu un transporta plūsmu organizācija ir 
loģiska un savstarpēji nekonfliktē. 

Ideja par skriešanas jeb maratona cilpu ir vizuāli atraktīva un atjautīga, var kalpot kā 
teritorijas atpazīšanas zīme.  

Jāatzīmē, ja koplietošanas laukumi paredzēti arī apmeklētājiem no citām pilsētas 
apkaimēm, ir jādomā par apmeklētāju transporta novietnēm, īpaši par auto novietnēm no 
Jelgavas ielas puses, kā arī jārisina piegādes transporta jautājumi. 

3.5. Maksimālā atļautās teritorijas apbūves laukuma izmantojuma efektivitāte, ārtelpas 
funkcionalitāte un atraktivitāte, ieskaitot teritorijas, kuras daļēji atrodas brīvajā teritorijā 

Kopumā darbā ar devīzi “Fabrikas dārzi” ir pārdomāts, efektīvi un maksimāli izmantots 
apbūves laukums. Konceptuāli piedāvāts funkcionāli atraktīvs risinājums, maksimāli izpildot 
projektēšanas prasības dzīvokļu un komerciālo platību proporcijai. 

Ideja par privāto terašu un publisko laukumu mijiedarbību ir pozitīva, jo personīgo terašu 
lietojums ir ļoti pieprasīts un atbilstošs šī brīža epidemioloģiskajai situācijai Latvijā. Pietāte, 
ar kuru domāts par vēsturiskajām metāla konstrukcijām (šēdes jumtiem) ir atzīstama, risinot 
šeit vasaras dārzus, kas arī ir šobrīd aktuāla un pieprasīta tendence pilsētnieku mājokļos. 

Jautājums par Jelgavas ielas 18m atkāpi no koka saistībā ar perimetrālo apbūvi ir diskutabls. 
Kopumā perimetrālās apbūves veidols gar Jelgavas ielu uzteicams, bet tās parametri ir 
precizējami atkarībā no dižkoka aizsardzības joslas parametriem. Dzīvojamās ēkas 
būvapjoma (teritorijas dienvidu daļā) atrašanās attālums no kaimiņu zemes gabala robežas 
ir jāpārbauda, lai tas atbilstu ugunsdrošības prasībām, tas pats attiecināms arī uz terasēm. 

Projekta autori snieguši pārliecinošu analīzi, pārskatāmu projekta grafisko un tehnisko 
izklāstu, tai skaitā projekta sadalījumu kārtās, kas ļauj attīstītājam efektīvāk strādāt. Tomēr 
īstenojamā projekta turpmākajā attīstībā ir jāizstrādā pilsētbūvnieciskā analīze konkrētajā 
kvartālā, lai noteiktu maksimālos rādītājus stāvu skaitam un apbūves tehniskajiem 
rādītājiem. Atļauto stāvu skaitu un apbūves tehniskos rādītājus nosaka atbilstoši 
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iedibinātajam stāvu skaitam un apbūves tehniskajiem rādītājiem, saskaņā ar RTIAN 398.4. 
apakšpunktā noteikto. 

3.6. Insolācijas nodrošinājums / risinājumi dzīvokļiem, apkārtējai apbūvei un teritorijai 

Piedāvājumā “Fabrikas dārzi” ir ievērtētas teritorijas un konkrēto būvju īpatnības, un tās 
adekvāti izmantotas labas insolācijas nodrošinājumam. Daļai dzīvokļu ir veidota abpusēja 
gaisma – būtu vēlams palielināt šādu dzīvokļu kopskaitu kvartālā. 

Segtā ātrija maksimāla izmantošana (neaizbūvējamība) labākai insolācijai ir rūpīgi 
izvērtējama - dienas gaismas plūsma un nodrošinājums zemes līmenī ir jāmodelē un 
japārbauda, vai tā ir pietiekama. Ieteicams vienkāršot caurejošo ātriju galvenajā 
vēsturiskajā korpusā, lai nodrošinātu labāku dabisko apgaismojumu pirmā un otrā stāva 
zonā. 

Arī atsevišķu dzīvokļu insolācija ir jāprecizē, jo starp ēku būvapjomiem vietām ir tikai 
aptuveni 7m. Tāpat arī ziemeļu puses gājēju ielā nepieciešams pārbaudīt insolācijas 
pietiekamību. 

 

9.3. Darbs ar devīzi „RE-LENTA“ 

 

Būvapjomu iekļaušanās kopējā pilsētbūvnieciskajā ainavā un pilsētvides prasību 
nodrošinājums, t.sk.: 
 
1.1. Vēsturiskā industriālā mantojuma saglabāšanas koncepcija 
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Projekts ar devīzi „Re-Lenta“ piedāvā kompleksi pārdomātu un konceptuāli pamatotu 
industriālā mantojuma saglabāšanas un tālākas izmantošanas redzējumu. Tas ir  līdzsvarots, 
labi izbalansēts priekšlikums, attīrīts no padomju laika uzslāņojumiem, saglabājot vēsturiski 
vērtīgākos un telpiski nozīmīgākos būvapjomus.  

Vēsturiskā industriālā arhitektūra un jaunizveidotās piebūves ir skaidri nolasāmas. 
Savienojumu vietas ir risinātas profesionāli, respektējot vēsturisko mantojumu. 
Vēsturiskajiem korpusiem ir paredzētas virsbūves, kas veiksmīgi papildina kvartāla apbūvi 
un nodrošina teritorijas attīstītāju iecerēto telpu programmu. 

Piedāvātā “zāģzoba jumta” atjaunošanas koncepcija ir problemātiska, jo arhitektoniski ir 
pārprasts jumtu virziens.  Atklātajā publiskajā telpā izmantota kolonnu struktūra no vēlāka 
laika uzslāņojuma, nevis respektēta oriģinālā čuguna konstrukcija, kas nav pozitīvi 
vērtējams. 

1.2. Jauno būvapjomu iekļaušanās pilsētvides mērogā 

Darbā “Re-Lenta” ir teicami analizēti un risināti pilsētas ainavas aspekti, izņemot Jelgavas 
ielas fronti, kur nav piedāvāta perimetrālās apbūves principu reģenerācija, kas no otras 
puses ir arī pozitīvi, jo tiek saglabāti koki potenciālās apbūves vietā. Kvartālā risināto apjomu 
korektais un konkrētais novietojums saprotami iezīmē zemesgabalu, kā arī pietiekoši 
maksimāli izmanto teritoriju, lai gan ir nedaudz par shematisku. Kopumā darbs iekļaujas 
pilsētvides mērogā. 

Piedāvājuma autori ar pietāti risinājuši jauno būvapjomu izveidi kultūrvēsturiskā industriālā 
mantojuma ietvaros, īpaši uzteicama ir galvenās ēkas vaiņagojošā daļa un fasādes 
risinājums. Arī jaunās vietzīmes – fabrikas skursteņa – izveide jaunos materiālos ir 
uzteicama. 

Veiksmīgi vērtējama agrākās ražotnes fasādes un zelmiņu ekspozīcija gar Konrāda ielu, kas 
risināta ļoti pārliecinoši, radot mājīgu sajūtu, bet ir diskutabla jaunprojektēto rindu māju 
koru orientācija, kas ir veidota perpendikulāri autentiskajai.  

Veiksmīgi risināti jauno daudzdzīvokļu ēku būvapjomi teritorijas dienvidu daļā – tie ir labi 
integrēti, dabīgi iekļaujas projektētajā kvartālā un tā siluetā. Jaunbūvējamie apjomi ir 
mierīgi un saskan ar esošo apbūvi. Pretēji vērtējams no jauna veidotais objekts pie 
teritorijas ieejas no Jelgavas ielas, kas nav ne arhitektoniski, ne pilsētbūvnieciski iederīgs 
teritorijā – tas konkrētajā vietā ir vientuļš un no attīstītāju viedokļa nav nepieciešams.  

Arī ziemeļrietumu daļas vēsturiskās apbūves virsbūves ir konkrētajai vietai par masīvu un 
neiederas kopējā kvartāla veidolā. Ugunsmūrī izveidotās logailas un jaunbūves daļa ar 
terasēm uz ziemeļu pusi nav īstenojama saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un 
ugunsdrošības prasībām.  

 

1.3. Apbūves ieceres teritorijas labiekārtojuma un vides pieejamības nosacījumu kvalitāte 

Darba ar devīzi “Re-Lenta” projektētais labiekārtojums un vides pieejamība ir risināta 
pārdomāti un atbilstoši kvartāla funkcionālajam kārtojumam. Vide ir mierīga un saprotama. 
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Redzams, ka dienvidu zonā paredzēti pandusi kā labiekārtojuma sastāvdaļa, kas ir ļoti 
pozitīvs vides pieejamības aspekts. 

Ir labi nolasāma labiekārtojuma un apzaļumojuma struktūra, kas organiski iekļaujas 
funkcionālajā piekļuves risinājumā ar skaidri nodalītu gājēju un transporta plūsmu. Ir ļoti 
atbalstāms vietzīmes “skursteņa” novietojums, kas organizē gan publiskās ārtelpas, gan 
skatu punktu piesaisti visam objektam. 

Piedāvājumā respektēta dižkoka aizsargjosla, vizuāli neveidojot perimetrālo apbūvi tiek 
atvērta konkursa teritorija pret Jelgavas ielu. Teritorijas labiekārtojums paredz saglabāt 
esošos kokus un papildus piedāvā daudz zaļo struktūru. Pozitīvi vērtējama galvenā laukuma 
izveide pie saglabājamās koka ēkas un galvenā būvapjoma, kas ar jauno vietzīmi rada tādu 
kā kompleksa centru jeb sirdi.  

 
2. Būvapjomu arhitektoniskā kvalitāte, fasāžu izteiksmība, idejas oriģinalitāte un 
novatorisms, t.sk.: 

2.1. Būvapjomu arhitektoniskās idejas oriģinalitāte 

Darba ar devīzi „Re-Lenta“ autori loģiski un pamatoti nav centušies izcelties ar jaunās 
arhitektūras oriģinalitāti, to pakārtojot industriālā mantojuma izteiksmīgumam. Prioritāte 
ir industriālais mantojums. Nav izteikti oriģinālu risinājumu, bet tas nemazina priekšlikuma 
kvalitāti - ir panākta pārdomāti līdzsvarota vide starp veco un jauno, tajā pašā laikā labi 
izceļot vēsturiskos apjomus – bijušās ražotnes galvenās ēkas priekšējo fasādi un torni, 
saglabājot pāreju no torņa uz dzīvojamo korpusu. 

Kopumā jaunie būvapjomi labi iederas industriālajā vidē, eleganti papildinot rūpniecības 
ražotņu būves. Pozitīvi vērtējams piedāvājums veidot zaļos jumtus jaunajām daudzdzīvokļu 
ēkām. Risinājums ar centrālās ēkas jumta izbūvi ir interesants, ļoti vienkāršots, taču rodas 
šaubas par tā izmantošanu un insolācijas nodrošinājumu.  

Neraugoties uz askētisko un mūsdienīgo arhitektūras formu valodu garenās ēkas apbūves 
(pie teritorijas ziemeļu robežas) izbūvēm trešā stāva līmenī, tās tomēr vizuāli kontrastē ar 
pārējiem teritorijā paredzētajiem jaunajiem būvapjomiem un kultūrvēsturisko mantojumu.  
Rindu māju piedāvājums gar Konrāda ielu izjauc autentisko ražotnes jumtu ainavu - jumta 
plakņu virziena maiņai attiecībā pret vēsturisko patiesību nav pārliecinoša pamatojuma. 
Mainītais jumtu virziens arī atver it kā rekreācijai paredzēto intīmāko iekšpagalmu un rindu 
māju terases publiskai apskatei. 

2.2. Būvapjomu arhitektoniskās formu valodas atbilstība ēku galvenajam izmantošanas 
mērķim un reprezentivitāte 

Piedāvājumā „Re-Lenta“ galvenās ēkas jaunais veidols un centrālā laukuma publiskā ārtelpa 
rada harmonisku un aicinošu vidi gan kvartāla iedzīvotājiem, gan viesiem. Daudzdzīvokļu 
ēku veidols nepretenciozi ierakstās esošajā pilsētvidē, noslēdzot konkursa teritorijas 
dienvidu daļas apbūvi reljefā, to veiksmīgi izmantojot. Jaunizveidotie būvapjomi un citi 
arhitektūras risinājumi pilnībā atbilst paredzētajām izmantošanas funkcijām. 
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Īpaši uzteicami Konrāda ielas telpas izveides principi ar vēsturiskās substances reģenerācijas 
un jauno apjomu integrācijas paņēmieniem – vēsturiskais motīvs ir cieņpilni izmantots 
jaunajā apbūvē. Tomēr rindu ēku arhitektoniskais veidols, funkcionalitāte un novietojums 
nepārliecina – tās vairāk atgādina komerciālas funkcijas ēkas, nevis dzīvojamās vienības, kas 
ir lielākā daļa no šīm ēkām. 

 
3. Teritorijas un būvju funkcionalitāte, t.sk.: 

3.1. Teritorijas funkcionālais zonējums un plānojuma atbilstība ēku noteiktajam 
galvenajam lietošanas veidam; dzīvojamo ēku un rekreācijas zonu plānojuma efektivitāte 
un komerctelpu grupu un atbalstošās infrastruktūras objektu integrācijas risinājumi 

Darbā ar devīzi “Re-Lenta” izveidotais teritorijas plānojums ir organisks un pārdomāts. 
Funkcionālais zonējums ir risināts nodrošinot daudzfunkcionālu ēku izmantošanu, veiksmīgi 
organizējot plūsmas publiskajā ārtelpā, kur zaļā zona harmoniski mijas ar labiekārtotiem 
laukumiem. Komerciālo platību un biroju telpu izvietojums veiksmīgi risināts ēku pirmajos 
stāvos. Kopumā funkciju kārtojums ēku grupās un teritorijas kopējais zonējums atbilst 
konkursa iecerei.  

Piedāvātais dzīvokļu plānojums ērts un komfortabls, tomēr dzīvokļu plānojumi turpmākās 
projekta izstrādes gadījumā būtu jāpārskata, lai izvairītos no telpām ar šaurleņķu stūriem 
vai gariem gaiteņiem, kā arī no latviešu kultūrai netradicionālā risinājuma veidot dzīvojamo 
istabu ar integrētu virtuvi. 

Gar Konrāda ielu risināta mājīga un patīkama atmosfēra, kas vedina domāt par publisku 
gājēju ielu, taču skatoties plānojumos, aiz lielajiem skatlogiem gar ielu ir paredzēti dzīvokļi. 

Jaunā un izteiksmē neitrālā, nesaskaņotā ar pārējo projektēto apbūvi, būvapjoma izveide 
pie Jelgavas ielas ieejas kvartālā ir rūpīgi pamatojama un izvērtējama no funkcijas un 
telpiskajiem aspektiem, jo būvapjoms ir nesaistīts ar perimetrālās apbūves principiem, 
brīvstāvošs, bez konkrētas kvartālā nepieciešamās funkcijas.  

3.2. Teritorijas labiekārtojuma un ainaviskās vides izveide 

Kvartāla ainavas izveides principi plānojumā un vizualizācijās ir risināti pārliecinoši. 
Konkursa teritorijas vide ir risināta mūsdienīgi un simpātiski, izmantojot reljefa augstuma 
starpību, saglabājot teritorijā esošos kokus un paredzot jaunus dekoratīvos stādījumus un 
labiekārtojuma elementus. Gruntsgabala dienvidos un pie Jelgavas ielas saglabātas esošās 
zaļās zonas ar kokiem, kas ir vērtējams pozitīvi. 

Kopumā labiekārtojums nav pietiekami detalizēts, kas pārliecinātu par radīto patīkamo un 
mājīgo vidi kvartāla iedzīvotājiem. Laukumos varētu būt integrēti vairāk apstādījumi – augi 
un koki.  Jaunizveidotā iekšpagalma labiekārtojuma risinājums starp galvenajām bijušās 
ražotnes ēkām nepārliecina, kur piedāvāts eksponēt padomju laika metāla konstrukcijas, 
likvidējot autentiskās čuguna konstrukcijas, kā arī papildus atverot šo iekšpagalmu uz 
apkārtējo teritoriju.  
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3.3. Mobilitātes risinājumi kompleksā ar ārtelpas kvalitāti 

Darbā ar devīzi “Re-Lenta” mobilitāte Kvartāla ietvaros un pilsētas mērogā ir atrisināta. Ir 
padomāts par gājējiem un riteņbraucējiem, paredzot piekļuvi visām teritorijas zonām.  

Kvartāla apmeklētājiem izveidota nojume - info punkts, kas palīdzētu orientēties teritorijas 
ietvaros, tomēr nav pārliecības par tā nepieciešamību kvartālā, kas orientēts galvenokārt uz 
dzīvojamajām platībām. Salīdzinoši nelielajā teritorijā šo ēku būtu iespējams aizvietot arī ar 
atbilstošu labiekārtojumu – norādēm, zīmēm un tamlīdzīgiem elementiem. 

Nav uzskatāmi redzamu risinājumu par velosipēdu novietni, ja neskaita novietnes pie 
informācijas centra, kā arī nav pietiekami detalizēti uzrādītas auto stāvvietas.  

Projekta realizācijas gadījumā Satiksmes departamentā būtu jāprecizē iebrauktuves 
nosacījumi no Konrāda ielas puses. 

3.4. Transporta un gājēju plūsmu organizācija, autostāvvietu risinājumu racionalitāte 
būvapjomā un teritorijā 

Darbā ar devīzi “Re-Lenta” ir skaidri nodalītas gājēju un transporta plūsmas, ir labi nolasāma 
labiekārtojuma un apzaļumojuma struktūra. Pārvietošanās plūsmas risinātas loģiski un 
saprotami. Domāts arī par pandusiem reljefa pārvarēšanai. 

Plūsmu, tai skaitā operatīvā transporta, organizācija ir pārdomāta, veidojot “publisko loku” 
un gājēju plūsmas, kā arī paredzot pazemes autostāvvietas ar iebrauktuvi no Konrāda ielas. 
Atsevišķas stāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir paredzētas arī teritorijā. 
Simpatizē velosipēdu stāvvietu piedāvājums, tomēr paredzētie risinājumi nav pietiekoši 
detalizēti. Nav domāts par piegādēm un apmeklētāju transportu. 

3.5. Maksimālā atļautās teritorijas apbūves laukuma izmantojuma efektivitāte, ārtelpas 
funkcionalitāte un atraktivitāte, ieskaitot teritorijas, kuras daļēji atrodas brīvajā teritorijā 

Projekta priekšlikumā “Re-Lenta” teritorija izmantota racionāli, ievērtējot attīstītāja 
intereses un apbūves struktūras kapacitāti. Apbūve izvietota vienmērīgi, tajā ir viegli 
orientēties. Galvenie skatu punkti ir pārdomāti ar dažādām detaļām un vertikāliem 
akcentiem.  

Daudzdzīvokļu ēku brīvstāvošie apjomi labi ierakstās ainaviskajā pilsētvidē, nodrošinot 
labāku telpu izsauļojumu, bet varbūt pilnībā neizpildot teritorijas attīstītāju ieskicēto 
dzīvokļu daudzumu un proporciju attiecību pret komercplatībam. Kopumā trūkst 
pilnvērtīgu tehnisko datu, kas ļautu pilnvērtīgāk novērtēt apbūves laukuma izmantojuma 
efektivitāti. 

Īstenojot augstvērtīgu konkursa teritorijas un kultūrvēsturisko ēku revitalizāciju, netiek 
pilnībā realizēta projekta attīstītāja iecerētā telpu programma. Ir dažādi aspekti, kas 
ietekmē reālo teritorijas apbūves laukuma izmantojuma efektivitāti - ēkas gar teritorijas 
ziemeļu robežu piedāvātais būvapjoma risinājums nav īstenojams no ugunsdrošības un 
apbūves noteikumu aspekta, kā arī projekta autori nav piedāvājuši risinājumu Jelgavas ielas 
perimetrālajai apbūvei, kā dēļ nav maksimāli izmantots apbūves laukums. 

3.6. Insolācijas nodrošinājums/ risinājumi dzīvokļiem, apkārtējai apbūvei un teritorijai 
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Piedāvājuma “Re-Lenta” insolācijas jautājumi risināti pārdomāti un optimāli. Lielā daļā 
dzīvokļu plānojumu dabīgais apgaismojums paredzēts no vairākām debespusēm, tomēr 
atsevišķu dzīvokļu insolācija būtu vēl jāprecizē. Arī gājēju ielā kvartāla ziemeļu pusē varētu 
būt nepietiekams izsauļojums. 

 

10. Tehniskās komisijas un žūrijas komisijas apliecinājums/paraksti: 

Tehniskās komisijas eksperte: Inese Maurāne, arhitekte. 

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Dr. arch. Jānis Dripe, arhitekts. 
 
Žūrijas komisijas locekļi: 
Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Edgars Grats, valdes loceklis; 
Žūrijas komisijas loceklis, RD PAD Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja 
vietniece – Kristīne Zīverte; 
Žūrijas komisijas loceklis - Liene Griezīte, sertificēta arhitekte;  
Žūrijas komisijas loceklis, Konkursa rīkotāja pārstāvis – Marina Nīlsene, valdes 
priekšsēdētāja; 
Žūrijas komisijas loceklis, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve - Dace Kalvāne, sertificēta 
arhitekte; 
Žūrijas komisijas loceklis, Konkursa rīkotāja pārstāvis - Viesturs Vārpiņš, būvuzņēmējs. 
 
Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre: 
Elza Elīza Vītola, arhitekte. 
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