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Februārī norisinās 17 
Latvijas vadošo būvniecī-
bas sabiedrisko organizāci-
ju organizētās skates "Gada 
labākā būve Latvijā 2017" 
otrā kārta, kurā žūrija bū-
ves novērtē klātienē. Ap-
skati pagājušajā nedēļā sā-
ka ar Rīgu un Pierīgu.

"Esmu patiesi pār-
steigts," spriež žūrijas lo-
ceklis, arhitekts Uģis Bra-
tuškins, Rīgas Tehniskās 
universitātes profesors, 
"pagājušā gadā Rīgā nodots 
ekspluatācijā tik daudz 
augstākās kategorijas vies-
nīcu – "Pullman Riga Old 
Town", "Radisson PARK 
INN", "Grand Hotel Kem-
pinski RIGA" un citas... Tas 
ir vērā ņemams pienesums. 
Katrai no viesnīcām ir sa-
va darbības koncepcija, un 
no tās izriet atšķirības tel-
piskās vides akcentējumā 
– viesu numuru lielumā, 
piedāvāto servisa funkci-
ju, kā arī koplietošanas tel-
pu izmantošanas daudzvei-
dībā." Tā kā viesnīcu raža 
bijusi īpaši kupla, šajā rei-
zē par tām.

Minhauzena zirgi
Viesnīcu tīkla "Accor 

Hotels" viesnīca "Pullman 
Riga Old Town" izvietota 
Rīgas vēsturiskajā centrā 
Jēkaba ielā 20 un ir sagla-
bājusi savu 1789. gadā cel-
tās ēkas fasādi. Uzskata, ka 
tā toreiz bijusi pirmā ķie-
ģeļu celtne ārpus pilsētas 
nocietinājuma mūra. Ēkas 
iekšpusē saglabāta un veik-
smīgi iekļauta interjerā da-
ļa no Rīgas 17. gadsimta 
nocietinājuma vaļņa.

Leģenda vēsta, ka ēkas 
pagrabos 18. gs. atradušies 
leģendārā barona Minhau-
zena zirgu staļļi, tāpēc 
viesnīcas interjerā pārstā-
vēta ar zirgiem saistīta te-
matika. Robustais vaļņu 

mūrējums iekštelpās kon-
trastē ar dzīvo augu sie-
nām un brutālajām metā-
la – betona konstrukcijām. 
Stikloti iekšpagalmi savie-
no vēsturisko ēku ar divām 
mūsdienīgām ēkas daļām. 
Celtnes vēsturiskums ļoti 
veiksmīgi apvienots ar mo-
derno arhitektūru un ino-
vatīviem interjera risināju-
miem. Numuriņos nav pa-
klāju, bet ir eļļots vietē-
jā ozola parkets, tā ka ir 
bauda pa to staigāt basām 
kājām. 

SPA centra 20 metrus 
garais peldbaseins atrodas 
septītajā stāvā un tā stiklo-
tā siena paver efektīgu ska-
tu uz Bastejkalnu. Katrā 
objektā projektētāji cenšas 
radīt savas "rozīnītes". Ša-
jā viesnīcā tā ir stiklota du-
šas telpa prezidenta numu-
rā, kuras vienā pusē ir liels 
apaļš logs ar skatu uz Vec
rīgu. Dažiem no viesnīcas 
iemītniekiem liksies nozī-
mīgi, ka blakus mājā dzī-
vo leģendārais Raimonds 
Pauls. 

"Projektējot viesnīcu ar-
hitektiem bija ļoti sarežģīts 
darbs – iesēdināt tik mil-
zīgu apjomu (ap 9000 m2) 
Vec rīgā tā, lai no ārpuses 
tas nebūtu vizuāli agresīvs 
un neizjauktu vecpilsētas 
apbūves tradicionālo mēro-
gu un raksturu. Šāda sau-
dzīga pieeja ir ļoti atbalstā-

ma. Arī interjerā prasmīgi 
savietots modernais ar vēs-
turisko, radot mūsdienīgi 
daudzveidīgu vidi," spriež 
U. Bratuškins.

Pētera I pakavs
Vecrīgā, Kaļķu ielā 20, 

atvērta jauna viesnīca "Re-
lais le Chevalier" (bruņinie-
ku iebraucamā vieta – fran-
ciski), kuras dizains veidots 
franču stilā. Īpašo atmos-
fēru paspilgtina foajē ar 
spoguļu iekšpagalmu, aug-
stas vītņu kāpnes un bārs, 
kas izbūvēts brokastu tel-
pā zem paša jumta. Šajā 
ēkā 17. gadsimta vidū vā-
cu ārsts Bendžamins Fišers 
izveidoja aptieku, kas iegu-
va Karalisko statusu un iz-
pelnījusies Zviedrijas kara-
ļa Kārļa XII labvēlību. Ēkas 
fasādi rotā pakavs, kura iz-
celsmi saista ar Pētera Pir-
mā vizīti Rīgā. Braucot pa 
Kaļķu ielu, ķeizara zirgs 
pazaudējis pakavu. Kalējs, 
apkaldams zirgu, veco pa-
kavu pārmetis pār kreiso 
plecu un tā pakavs paau-
džu paaudzēs nonācis pie 
pašreizējiem īpašniekiem. 

Viesnīca atrodas pašā 
Vecrīgas sirdī un Valsts 
kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcija rūpī-
gi sekoja visam notiekoša-
jam. Pēc īpašnieku pārstāv-
ja stāstītā, inspekcija tik 
ļoti interesējusies par paka-

va likteni, ka to kādu laiku 
pat nācies glabāt bankas 
seifā. Telpas centrs ir ātrijs, 
kura augšpusē atrodas bal-
kons ar 81 mm biezu stikla 
grīdu. Tas īpašniekiem iz-
maksāja 300 000 eiro. 

Katrs grīdas detaļas mo-
delis tika veidots no finiera 
un tad vests uz Santgobē-
na ražotni Vācijā. Balkona 
stikla grīda iztur 60 minū-
tes atklātu liesmu iedarbī-
bu. Stiklus pēc 3D mode-
ļa locīja Spānijā, bet spogu-
ļus izgatavoja tepat Latvijā. 
Ēkā izmantoto ugunsdrošo 
logu un durvju prototipus 
paši celtnieki testēja – de-
dzināja un pārbaudīja, vai 
prasītā ugunsdrošība ir sa-
sniegta. Lai atbrīvotu tel-
pas, visas inženiertehniskās 
iekārtas novietoja uz jum-
ta. Tas bija liels profesiona-
litātes pārbaudījums, jo bi-
ja jāmaina visi pieslēgumi 
un jāpiemēro tie agresīvai 
āra videi.

"Atjaunot mazu ēku tik 
šaurā vietā bija diezgan 
komplicēti. Ātrijā pa vidu 
atradās lielas stalažas, rei-
zēm līdz pat 70 būvniecībā 
nodarbinātu cilvēku mē-
ģina gar tām samainīties 
un izpildīt sarežģītus dar-
ba uzdevumus. Piemēram, 
pirmās stāva vannas tel-
pā caur durvju aili bija jā-
ieliek 2,6x2,8 m liels spo-
gulis," smaida SIA "Merks" 

būvdarbu vadītājs Helmuts 
Ritums.

Ardievu, "Skapi"!
Daudzi atceras leģendā-

ri bohēmisko bāru "Skapis" 
un garšīgās maltītes viesnī-
cas "Rīga" restorānos. Šo-
brīd Vecrīgā, Aspazijas bul-
vārī 22, vēsturiskajās tel-
pās ir atvērta pieczvaig-
žņu viesnīca "Grand Hotel 
Kempinski RIGA". Viesnī-
cā ir 140 numuri un devi-
ņi ekskluzīvi apartamenti, 
SPA centrs, konferenču zā-
les, restorāni un bāri, jumta 
terase ar skatu uz Latvijas 
Nacionālo operu. Kā stās-
ta viesnīcas pārstāvji, pre-
zidenta numurs esot pats 
drošākais un labāk aprīko-
tais Baltijā. Viesi ir ieradi-
nāti, jo kopš 19. gadsimta 
otrās puses šajā kvartālā at-
radās slavenā "Romas" vies-
nīca, kas tika sagrauta Ot-
rā pasaules kara laikā. Pati 
ēka ir būvēta pagājušā gad-
simta 50. gados. 

"Viesnīcai "Rīga" pēdē-
jos gados bijis skarbs lik-
tenis un tā ilgi stāvēja, ne-
pienācīgi apsaimniekota un 
izmantota. Bijušā restorā-
na "Rīga" Lielās zāles vietā 
pret Aspazijas bulvāri ir iz-
veidotas trīs savstarpēji sa-
vienojamas konferenču tel-
pas ar skatu uz Kanālmalas 
apstādījumiem un Operu. 
Veiksmīgs klātpienesums 

ir jumta līmenī izbūvētais 
bārs, no kura paveras jauks 
skats uz Operu un kanāl-
malu. Kopumā sabiedrība 
ir ieguvusi sakārtotu Vecrī-
gas kvartālu," apmierināts 
U. Bratuškins.

Bohēma Iekšlietu 
ministrijā

Iekšlietu ministrijas bi-
jušajā ēkā Raiņa bulvārī ta-
pusi pieczvaigžņu dizaina 
viesnīca "Grand Poet Ho-
tel", kas ir iecerēta kā di-
zaina viesnīca, kur val-
da modernās mākslas un 
bohēmiskā dzīvesveida sin-
tēze. Viesnīcas ēkai ir se-
na vēsture, tajā ir saglabā-
tas daudzas autentiskas lie-
tas, piemēram, koka kāp-
nes piecu stāvu garumā 
un vēsturiskās podiņu krās-
nis. Jaunajā viesnīcā ir 168 
numuri, restorāns, pasā-
kumu un konferenču tel-
pas, "Wellness" centrs, kā 
arī trīs SPA procedūru tel-
pas. Pavisam cits stāsts ir 
Pārdaugavā. 

Kad Pārdaugavā sāka 
celt viesnīcu, arheologu iz-
pētes laikā būvlaukuma te-
ritorijā atraka nocietinā-
jumus un sarkanu ķieģe-
ļu būvi, ko nodēvēja par 
"Sarkano torni". Tagad ša-
jā vēsturiskajā vietā Kroga 
ielā 1 durvis vērusi viesnī-
ca "Park Inn by Radisson" 
Rīga. 

Atjaunots 
Minhauzena 
zirgu stallis
Pagājušajā gadā Rīgā bijis 
ekspluatācijā nodoto augstākās 
kategorijas viesnīcu bums

Tālr. 29679341 
E-pasts: sindavr@gmail.com 
www.sindavr.lv

BEZ MAKSAS VEIC 
l/s zemju un  grāvju  apauguma 

novākšanu Latgales, Vidzemes un 
Zemgales reģionā.

Attīrītās teritorijas rekultivācijai 
līdz 30 cm – atlaide 20%.

Viesnīcas "Pullman" 
restorāns.

Konkursā "Gada būve" apmeklētie objekti Rīgā un Pierīgā
Nominācijā "AINAVA"
l Daugavas labā krasta labiekārtošana. Pasūtītājs: Sa
laspils novada dome. Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Kvin
ta BCL". 
l Salaspils 1. vidusskolas teritorijas labiekārtojums. Pa
sūtītājs: Salaspils novada dome. Galvenais būvuzņēmējs: 
SIA "BUILDIMPEKS". 
l Vides objekts / bērnu laukums "Labirints" pie Rīgas 
Doma. Pasūtītājs: nodibinājums "Sineccura". Galvenais 
būvuzņēmējs: SIA "Glass & Wood".

Nominācijā "ATJAUNOŠANA"
l Rīga, Stigu iela 14. Darbnīcas fasāde un jumta seguma 
maiņa. Pasūtītājs: AS "Conexus Baltic Grid". Galvenais 
būvuzņēmējs: SIA "AG Consult". 
l Ēkas fasāde Rīgā, Šķūņu ielā 19. Pasūtītājs: SIA "Skunu 
19". Galvenais būvuzņēmējs: SIA "RMC Architectural Ma
nagement". 
l Latvijas Bankas ēkas daļa Rīgā, K. Valdemāra ielā 2a. 
Pasūtītājs: Latvijas Banka. Galvenais būvuzņēmējs: AS 
"Būvuzņēmums Restaurators".
l Ēkas fasāde Rīgā, Brīvības bulvārī 21. Pasūtītājs: SIA 
"BB 21". Galvenais būvuzņēmējs: SIA "BB 21". 

Nominācijā "DZĪVOJAMĀ JAUNBŪVE"
l Kvartāla apbūve Rīgā starp Jāņa Daliņa ielu, Vese
tas ielu, Jāņa Dikmaņa ielu un Grostonas ielu. Daudzstā
vu dzīvojamās mājas Jāņa Dikmaņa ielā 4. Pasūtītājs: SIA 
"Merks". Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Merks".
l Kvartāla apbūve Rīgā starp Jāņa Daliņa ielu, Vesetas 
ielu, Jāņa Dikmaņa ielu un Grostonas ielu. Daudzstāvu 
dzīvojamās mājas Vesetas ielā 15. Pasūtītājs: SIA "Merks". 

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Merks".
l Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ūnijas ielā 67, Rīgā. Pa
sūtītājs: SIA "AFC". Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Betlex".

Nominācijā "INŽENIERBŪVE"
l Rīgas ielas pārbūve Salaspilī no "Silavas" līdz dzelzceļa 
pārbrauktuvei. Autoceļa V33 "Saurieši–Salaspils" pārbū
ve posmā no km 5,163 līdz 6,613. Pasūtītājs: Salaspils no
vada dome. Galvenais būvuzņēmējs: SIA "RERE VIDE".

Nominācijā "PĀRBŪVE"
l Salaspils 1. vidusskolas 4. korpuss ar peldbaseinu. Pa
sūtītājs: Salaspils novada dome. Galvenais būvuzņēmējs: 
PS "Modus un Partneri". 
l VEF ražošanas korpusa rekonstrukcija, Brīvības ielā 
214i, Rīgā, 1. kārta. Pasūtītājs: SIA "STARJT". Galvenais 
būvuzņēmējs: SIA "Arčers". 
l Viesnīca "Pullman" Jēkaba ielā 24, Rīgā, Pasūtītājs: 
SIA "Wisher Enterprise LV". Galvenais būvuzņēmējs: SIA 
"FFB". 
l Ražošanas ēkas rekonstrukcija Rīgā (bijusī Rīgas Ta
bakas fabrika) Miera ielā 58a. Pasūtītājs: VAS "Valsts ne
kustamie īpašumi". Galvenais būvuzņēmējs: SIA "ABO
RA".
l Ēkas rekonstrukcija viesnīcas izbūvei Kaļķu ielā 20, 
Rīgā. Pasūtītājs: SIA "Kalku 20". Galvenais būvuzņēmējs: 
SIA "Merks". 
l Viesnīcas "Grand Hotel Kempinski Riga" rekonstrukcija, 
Aspazijas bulvārī 22, Rīgā. Pasūtītājs: SIA "Mira–G". Gal
venais būvuzņēmējs: SIA "Abora". 
l Viesnīca "Grand Poet Hotel by Semarah" Raiņa bulvārī 
5 un 6, Rīgā. Pasūtītājs: SIA "6.dimensija". Galvenais bū

vuzņēmējs: projekta vadība AS "Integral Management 
Group", ģenerāluzņēmējs SIA "IMG Constructor". 

Nominācijā "PUBLISKĀ JAUNBŪVE"
l Baltijas Industriālais parks Piedrujas ielaā 7A, Rīgā, III 
kārta. Pasūtītājs: SIA "BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS 
(BIP)". Galvenais būvuzņēmējs: AS "LNK Industries". 
l Biznesa centrs "KATRĪNAS OSTA" Katrīnas dambī 20, 
Rīgā. Pasūtītājs: SIA "CATRI". Galvenais būvuzņēmējs: 
SIA "WML"; SIA "WP CONSTRUCTION". 
l Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas Dārza 
ielā 5, Rīgā, jaunbūve. Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa univer
sitāte. Galvenais būvuzņēmējs: SIA "VELVE". 
l Viesnīcas "Park Inn by Radisson Riga Valdemara" ēkas 
2. kārtas būvniecība Krogus iela 1, Rīgā. Galvenais būv
uzņēmējs: AS "LNK Industries". 
l Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A kor
pusa jaunbūve Pilsoņu iela 13, 1. kārta. Pasūtītājs: VSIA 
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca. Galve
nais būvuzņēmējs: PS "SBRE" – SIA "Skonto Būve" un 
SIA "RE&RE".

Nominācijā "RESTAURĀCIJA"
l VEF ražošanas korpusu Brīvības iela 214i, fasādes. Pa
sūtītājs: SIA "STARJT". Galvenais būvuzņēmējs: a/s "Būv
uzņēmums "Restaurators".
l Dzīvojamā ēka Alberta ielā 5, Rīgā. Pasūtītājs: Krievi
jas vēstniecība Latvijā. Galvenais būvuzņēmējs: AS "LNK 
Industries".
l Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles altārdaļas fasādes un 
vitrāžas. Pasūtītājs: Rīgas Metropolijas Romas katoļu kū
rija. Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Aqua Latvia".
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Pelbaseins viesnīcas "Pullman" septītajā stāvā ar skatu uz Bastejkalnu.


