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KONSTRUKTĪVIE RISINĀJUMI
•

•
•
•
•

Ēkas konstrukcijās izmantots monolītais dzelzsbetons, saliekamais dzelzsbetons un metāla
konstrukcijas.
Monolītais dzelzsbetons izmantots ēkas pagrabstāva konstrukcijām un peldbaseiniem.
Ēkā izmantotas saliekamā dzelzsbetona kolonnas, pārseguma plātnes un jumta sijas
baseina zonā.
Metāla konstrukcijas izmantotas sporta zāles pārsegumam un skrejceļa pārsegumam.
Galvenie laidumi - sporta zāles jumta pārseguma laidums ir 30,8 m un baseina daļā
izmantotie laidumi ar dzelzsbetona sijām - 18 m un 15 m.

INOVATĪVU RISINĀJUMU IZMANTOJUMS

• Ārsienu norobežojošām
konstrukcijām izmantoti TRIMO
(ražotāja) sendviča paneļi ar
gludu virsmu un šuvju
savienojumiem bez uz āru
izvirzītām uzlikām.

• Sporta zāles akustiskais sienu
apšuvums ir ar perforēta
saplākšņa paneļiem.

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, MIKROKLIMATS
Siltumapgāde - ir nodrošināta no pilsētas siltumtrases.
Ventilācija - 7 vēdināšanas iekārtas.
Aukstuma apgāde – čilleris.
Tehnoloģiskās sistēmas – baseinu ūdens filtrācija.
• Izbūvēta siltuma atgūšanas sistēma no kanalizācijas ūdeņiem.

ENERGOEFEKTIVITĀTI VEICINOŠU RISINĀJUMU
PIELIETOJUMS
•
•
•
•

Visās zālēs un darba kabinetos tiek nodrošināts dabīgais apgaismojums.
Ņemot vērā, ka ēkā ir divas mikroklimata zonas – baseinu daļa, kur tiek uzturēta
plus 33 grādu temperatūra, ir izmantoti sendvičpaneļi 240 mm biezumā, savukārt
pārējā ēkas daļā izmantoti 200 mm biezi sendvičpaneļi.
Enerģijas taupīšanas nolūkos, baseini, to izmantošanas starplaikos, tiek pārklāti ar
termoplēvēm.
Izbūvēta siltuma atgūšanas sistēma no kanalizācijas ūdeņiem (ražotājs
Menerga).

ĒKAS KOMFORTS, FUNKCIONALITĀTE
Siguldas Sporta centrs ir daudzfunkcionāla sporta ēka, kas iebūvēta starp esošo stadionu un
vidusskolas ēku, savienota ar stiklotu pāreju.
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Sporta spēļu zona – lielā zāle (basketbols, telpu futbols, volejbols, badmintons);
Vieglatlētikas zona – 100m skrejceļš ar 6 celiņiem, tāllēkšanas un trīssoļa bedre;
Fitnesa zona – svaru zāle, trenažieru zāle, 2 aerobikas zāles;
Baseinu zona - 25 metrus garš peldbaseins ar četriem celiņiem, bērnu peldētapmācības baseins;
SPA zona - hidromasāžas baseins, bērnu ūdens atrakciju baseins, 2 ūdens slīdrenes, 4 pirtis,
hidromasāžas dušas, aukstā ūdens baseins;
Esošais skolas stadions – iespējas izmantojot sporta centra ģērbtuvju telpas, stadionam izbūvētas
jaunas tribīnes 200 vietām.

Ņemot vērā to, ka sporta zāles apdrei ir izmantoti akustiski materiāli, telpu iespējams izmantot
arī kultūras pasākumiem. Zālē ir uzstādītas transformējamas tribīnes 200 skatītājiem. Vēl 100 skatītāji var
izmatot zālei piekļaujošās galerijas.

IEBŪVĒTO MATERIĀLU KVALITĀTE
Ēkas apjomi un fasādes izstrādātas atbilstoši Latvijas
normatīvo aktu, pasūtītāja un PAU noteiktajam, iekļaujot
ēkas apjomu kopējā vidē, respektējot līdzās pastāvošās
skolas ēkas apjomu, kā arī apkārtējo mazstāvu dzīvojamo
apbūvi.
Ekoloģisko materiālu izmantošana:
• saplākšņa sienu akustiskie paneļi,
• ziemeļu kļavas masīvkoka sporta grīdas,
• melnalkšņa pirts apdare un lāvas.
Latvijā ražoto materiālu izmantošana:
• SIA ''CEMEX'' – transportbetons;
• SIA "CONSOLIS LATVIJA'' - saliekamā
dzelzsbetona konstrukcijas;
• SIA ''Vikom'' - metāla konstrukcijas;
• AS ''Latvijas Finieris'' - sienu akustiskie
paneļi;
• SIA ''Siguldas Bloks'' - bruģakmens,
starpsienu betona bloki;
• SIA ''ABSystems" alumīnija logi un durvis;
• SIA ''KVILLER'' - kompozītmateriāla kasetes
ieejas mezgla fasādes apdarei;
• SIA ''ABI 2" - ēkas nosaukuma uzraksts, logo.

DARBA IZPILDES KVALITĀTE

• Iegūta ļoti kvalitatīva un
daudzfunkcionāla sporta zāle;
• Ļoti kvalitatīvs sporta zāles
aprīkojums;
• Izcila akustika, ko garantē
saplākšņa akustiskie paneļi.

SABIEDRĪBAS IEGUVUMS
Multifunkcionāla sporta ēka:
• paredzēta skolēnu sporta nodarbībām zālē, peldbaseinā, stadionā, terasē ar jumtu pie stadiona
• treniņu bāze augstu sasniegumu sportistiem;
• Siguldas iedzīvotājiem un viesiem treniņu nodarbībām un atpūtai SPA kompleksā.
Profesionāļiem domātās treniņu telpas veidotas, konsultējoties ar ekspertiem, un galarezultāts ļauj
Siguldai konkurēt kā nopietnai pasaules līmeņa treniņu bāzei. Līdz šim sporta centrā jau ir notikušas
starptautiska mēroga badmintona sacensības, kā arī jau šobrīd ir zināms, ka nākamgad Siguldā notiks
Pasaules kausa posms bobslejā un skeletonā, un Sigulda kopā ar Stokholmu ir starp pretendentēm uz
2026.gada Ziemas olimpisko un paraolimpisko spēļu rīkošanu.

PALDIES!
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