Gada Labākā būve Latvijā 2017
PUBLISKĀ JAUNBŪVE

Objekts: Biznesa

centrs “KATRĪNAS OSTA”

Adrese: Katrīnas dambis 20, Rīga, LV-1045
Prezentētājs: Jānis Zolbergs

● Objekta pasūtītājs:

SIA «CATRI»

● Objekta funkcija:

BIROJU ĒKA

● Objekta apjoms:

7 stāvi; 2805,8 kv.m

● Arhitekts/Projektētājs:
- AR daļas izstrādātāja un idejas autore Aija Morica;
Vladimirs Volkovs, SIA “AUGEO INTERNATIONAL”
-BK daļas izstrādātājs: Igors Mihailovs;
Vadītājs Viktors Kitajevs, SIA “AUGEO INTERNATIONAL”
● Mikroklimata projekta izstrādātāji:
SIA «RSAP» Raitis Straumanis
● Būvnieks, projekta vadītājs:
SIA «WP Construction» Sergejs Jerohins, Sergejs Barčuks
● Būvuzraudzība:
SIA «FORMA 2» Jānis Zolbergs, Intars Rēveliņš

Objekta tapšanā nodarbinātie apakšuzņēmēji:
SIA «WML»
SIA «WP Construction»
SIA «SUIS-Rīga»
SIA «KONE Lifti Latvija»
SIA «Eco Grīdas»
SIA «AEZ»
SIA «Friteks»
SIA «Krāsu serviss»
SIA «LUTOR»
SIA «Metāla Studija»
SIA «ŪK Meistars»
SIA «Pilnstikla studija»,
SIA «Riko RF» un citi...

Nodarbināto skaits objekta tapšanā: ~ 150
Būvniecības ilgums: 2014. gada jūnijs – 2017. gada jūnijs

Būvkonstrukciju risinājumi:
Ēka ir balstīta uz monolīta dzelzbetona
statņpāļiem (28 metri). Ēkas konstrukcijas –
pamati, sienas, pārsegumi galvenokārt ir veidotas
no monolīta dzelzbetona.
- Starpstāvu pārseguma veids - monolīta
dzelzbetona plātņu pārsegums bez sijām;
- Nenesošo ārsienu materiāls - pasnesošs mūra
aizpildījums;
Galvenie izaicinājumi projektēšanas procesā:
Izaicinājums iekļauties esošajā arhitektūras
ansamblī; sarežģīti pamati, t.sk. pamatu konsole;
monolīta dz/b plātņu pārsegums bez sijām;
ierobežots būvniecības laukums.

Objekta īss apraksts, arhitektonisko un veikto darbu
konstruktīvo risinājumu konceptuāls apraksts:
Biroju ēka ar 6 virszemes un vienu pazemes stāvu.
Pagrabstāvā un ēkas pirmajā stāvā atrodas
autostāvvietas. Ēkas stāvi risināti pēc kaskādes principa
ar ceturtajā un sestajā stāvā izvietotajām terasēm. Ēkas
fasādē no zemes gabala ziemeļu puses akcentēta
stiklota kāpņu telpa, kas virs ēkas galvenās dzegas
noslēdzas ar stiklotu virsgaismu, nodrošinot izeju uz
jumta virsmu. Ēkas fasādes risinātas ar pamīšu logu un
dekoratīvu fasādes apdares paneļu izvietojumu. Katru
stāvu noslēdz horizontāla dzega ar dekoratīvu fasādes
paneļa apdari.
Ņemot vēra to, ka ēka atrodas ostas tuvumā, kā arī vēsturiski ēkas vietā bija ūdens kanāls kas savienoja
Sarkandaugavu ar Rīgas centru, ēkas arhitektūras koncepcija tika pietuvināta kuģniecības tematikai.

Objekta mikroklimata nodrošināšanas risinājumu
apraksts:
Ēkas ventilācija tiek nodrošināta ar Zviedrijas
ražojuma ventilācijas iekārtām “SWEGON GOLD”
PX40 un PX11. Ēkas dzesēšānā ir izmantotas
FUJITSU VRF Airstage iekārtas (Japāna).

Inovatīvu risinājumu īss apraksts:
Lai panāktu ēkas noapaļotu stūru vizuālu pievilcību un atrisinātu
hidroizolācijas problēmas tika izstrādāts mezgls ar kompozītmateriāla
NEOBOND izmantošanu.

Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums:
Ēkas hermētiskuma risinājumi:
-Līmjava uz keramzītbetona mūra, kura nodrošina
mūra hermētiskumu;
- Energo efektīvi SHUECO sistēmas logi un vitrīnas,
blīvējošās lentas;
- Rūpīgi izvēlēti fasādes siltināšanas risinājumi;
- Energoefektīvs apgaismojums un klimata iekārtas.
Ēkas komforts, funkcionalitāte:
Biznesa centrs “Katrīnas Osta” ir A klases biroju
ēka, maksimāli ergonomiska un funkcionāla, kurā
tiek nodrošināts komforts un iespējas pielāgot telpas
individuālām vēlmēm. Tā atrodas 10 minūšu attālumā
no Rīgas aktīvā centra. Pagrabstāvā un pirmajā stāvā
klientu un nomnieku ērtībai atrodas plaša
autostāvvieta.

Iebūvēto materiālu kvalitāte:
Visi risinājumi paredz pielietot tikai ražotāju gatavās sistēmas.
Netika pieļauta būvizstrādājumu aizvietošana ar “analogiem”.

Darbu izpildes kvalitāte:
Būvdarbi veikti augstā kvalitātē.
Ēka tiek veiksmīgi ekspluatēta. Pasūtītājs ir apmierināts ar rezultātu.

Sabiedrības ieguvums:
• Sakārtota vide
• Labs paraugs kvalitatīvai būvniecībai
• A klases biroji
• Uzmanības piesaiste mikrorajonam,
kurš nav tik labi attīstīts

• Mikrorajona tēla veidošana un
modernizācija

Uzņēmuma kontaktinformācija:

Prezentētāja kontaktinformācija:

SIA “WML”
Reģ. Nr. 40103434649
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045
mob. 26335050

SIA “FORMA2”
Reģ. Nr. 50003883681
Graudu iela 61B, Rīga, LV-1058
mob. 29422110

Paldies par uzmanību!

