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Sporta skolas pārbūve



Objekts: Kuldīgas novada Sporta skolas pārbūve un peldbaseina būvniecība.
Adrese: Kalna iela 6, Kuldīga
Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība.

Projekts: “Diānas Zalānes projektu birojs”, arhitekte Diāna Zalāne, tehniķi Lauris Seļava, Toms
Tovstuļaks, projekta vadītāja Aija Jansone, būvkonstruktori Kaspars Kurtišs, Nauris Inovskis, Jānis
Ozolnieks; inženieri Māris Reinfelds, Indulis Pakalnītis, Andris Zemke. Autoruzraudzība:
SIA “TEEJA”. Interjera risinājumi: SIA “ZOFA”, Mārcis Šakauskas.

Būvnieks: “Abora”, projektu vadītājs Aigars Priednieks. Būvuzraudzība: “Būves un Būvsistēmas”.
Apakšuzņēmēji: "Būvfirma INBUV", vispārceltnieciskie un elektroinstalācija; "PAVLGAR",
vispārceltnieciskie; "BST Rīgas baseini", baseinu un SPA vannas tehnoloģijas; "AVK Būve",
ventilācija, apkure, kanalizācija, ūdensapgāde; "Archeo", arheoloģija; "AVA", labiekārtošana;
"Railway Systems Solutions", vājstrāvas, ugunsgrēka signalizācijas; "Sauna serviss", sauna, tvaiku
pirts, sāls istaba.

Realizētāji

Presenter
Presentation Notes
Vēsturiskais aspekts, būvapjoma meklējumi:Būves komplekss veidojies 19. gs. otrajā pusē kā baltvācu biedrības nams, pilsētas kinoteātris, kas vēlāk piedzīvojis vairākas pārbūves padomju periodā. 



Projekts:  SIA «Diānas Zalānes projektu birojs»
Būvniecības laiks: 2015-2017.g.
Būvnieks: SIA «Abora»
Izmaksas: 1060,95 eiro/m2

«.. projekta izstrāde sākās krīzes laikā, kad dominēja zemākās cenas princips, kas ir 
degradējoši gan arhitektūras kvalitātēm, gan būvniecībai.»

Presenter
Presentation Notes
Pamatinformācija



Presenter
Presentation Notes
Projektēšanas vieta:Sporta skola atrodas Kuldīgas vecpilsētas centrālajā daļā - pilsētbūvniecības pieminekļa un arheoloģijas pieminekļa teritorijā, kā arī  6 atsevišķu arhitektūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijās. Kuldīgas Sporta skolas trīs savstarpēji bloķētās vēsturiskās ēkas veido veselu kvartālu.



«.. atlika domāt, kāda arhitektūras valoda varētu būt šādai būvei, kura jāintegrē 
kvartālā, turklāt zemesgabalā ar izteiktu reljefu.»

Presenter
Presentation Notes
Vēsturiskais aspekts, būvapjoma meklējumi:Būves komplekss veidojies 19. gs. otrajā pusē kā baltvācu biedrības nams, pilsētas kinoteātris, kas vēlāk piedzīvojis vairākas pārbūves padomju periodā. 



«Arheologi lika apstādināt darbus un rakšanu turpināja, saudzīgi un pamazām izņemot 
zemes slāņus ar roku instrumentiem.»

Presenter
Presentation Notes
Arheoloģija, mazuta sanācijas pasākumi…



Projektēšanas vieta, būvperiodi, funkcija (1)

Presenter
Presentation Notes
Projekta vieta ir ar izteiktu reljefu, iekštelpās esošām līmeņu starpībām, laika gaitā izmantotas kombinētas būvniecības tehnoloģijas un materiāli. 



Projektēšanas vieta, būvperiodi, funkcija (2)

Presenter
Presentation Notes
Ēkas bija savstarpēji savienotas, taču ne ar veiksmīgākajiem risinājumiem, jo reljefa dēļ telpu savienojumi atrodās dažādos līmeņos, arī telpu apdare laika gaitā bija nolietojusies. Kopš 2013.gada baseins kā sporta infrastruktūra Kuldīgā nav pieejams un kopš 2014. gada korpuss ar sporta zāli un veco baseinu novērtēts kā ekspluatācijā bīstams;Pēc pārbūves kompleksu  veido 4 ēkas, kas ietver telpas riteņbraukšanas nodaļai, dambretes nodaļai, atjaunotu sporta zāli, kas piemērota basketbolam, telpu futbolam, volejbolam, dienesta viesnīcas telpas, telpas administrācijai un 25 m baseins ar 4 celiņiem, kas piemērots arī starptautiskām sacensībām, SPA zona ar 2 pirtīm, SPA procedūru telpām un baseinu pirmsskolas vecuma bērniem.



«No ārpuses jaunā ēka atgādina šķūni, un nezinātājs pat nevarētu iedomāties, ka tā ir 
speciāli būvēta ēka baseinam. Neierasti.»

Presenter
Presentation Notes
Iebūvēto materiālu kvalitāte:Vēsturiskie būvmateriāli vai tiem atbilstoši mūsdienu analogi: kaļķu javas apmetums, lineļļas krāsas, māla kārniņi, skārda jumta iesegums. Monolītās dzelzbetona konstrukcijas, māla ķieģelis, kas nosaka nianses saderības nodrošināšanai ar jau esošajiem materiāliem objektā. Daudz izmantots koks, bet skaidri un uzskatāmi ar arhitektūras valodu nodalīts, kur ir vēsture un kur ir mūsdienas. Interjerā tika strādāts arī ar atgūtiem materiāliem, piemēram, interjera dizainā ir integrēts vēsturiskais ķieģelis, koka dēļi,  lai panāktu harmonisku sasaisti un mijiedarbību ar vietu, kurā ir tik daudz oriģinālas izcelsmes detaļu un būvelementu.Ēkas ārējā apdarē un interjerā izmantoti augstvērtīgi trešās grupas kokmateriāli, kuri atbilst noteiktām ugunsdrošības prasībām. Konstrukciju galvenie elementi un apdares materiāli izgatavoti Latvijā, t.sk. Kuldīgas novadā, objektā strādājuši Kuldīgas vietējie meistari un amatnieki (piemēram, skārda jumta iesegums, būvgalniecība utt.)



«.. jābūvē vēl ceturtā ēka, kas savstarpēji saslēgtos ar visu kompleksu, jo tam jādzīvo 
viena kopēja dzīve.»

Presenter
Presentation Notes
Inženierrisinājumi, mikroklimats:Vēsturisko ēku pārbūve ietvēra logu, druvju maiņu, sporta zāles grīdas nomaiņu pret jaunu segumu, atjaunota iekšējā apdare, lielākajai ēkai tika veikts apmetuma remonts un tā pārkrāsošana, ēkām ieklāti jauni jumta segumi. Tika mainītas arī iekšējās inženiersistēmas, uzstādīta jauna ventilācija.Ēkā izvietotas 3 rekuperācijas iekārtas, kas nodrošina visas ēkas mikroklimatu. Baseinam paredzēta īpaša rekuperācijas sistēma, kas spēj nodrošināt attiecīgo mitruma stāvokli baseina un SPA zonā.Siltuma avots – centralizētā siltumapgāde, kas pieslēgta Kuldīgas pilsētas siltumtīkliem. Ēkā zem ieejas mezgla izveidots siltummezgls, kas nodrošina visas ēkas siltumapgādi. Ūdensvads un kanalizācija – centralizētie pieslēgumi.



«Tādu detaļu, kas bija gudri jāpaslēpj, bija bez sava gala.»

Presenter
Presentation Notes
Energoefektivitāti veicinošie pasākumi:Pārbūves laikā visu plakņu apmetuma atjaunošana.Jaunu dubulto vērtņu koka logu izgatavošana atbilstoši vēsturiskiem logiem. Baseina daļā izmantotas dubultās paketes stikla sienas alumīnija karkasā. Logu iestrāde vēsturiskajā apjomā  ar pakulām un difūzo lelntu izmantošana.Visas jumta plaknes siltunātas tādejādi paaugstinot energoefektivitāti.Jaunbūves daļā izmantoti AEROC 300mm sienas bloki, siltināti ar 75mm akmens vati;Apgaismojuma sistēmas ar LED, rekuperācijas gaisa sagatavošanas sistēmas, lai veicinātu energoefektīvu ēkas ekspluatāciju.



«..ikdienā savu veselību uzlabo un nostiprina vairākas paaudzes.. Vairākos sporta 
veidos un atpūtā vecpilsētas sirdī.. »

Presenter
Presentation Notes
Iedzīvotāji: jauns baseins un iespēja bērniem apgūt peldēšanu; SPA zona ar pirtīm, burbuļvannu un baseins bērniem, pilnībā sakārtots kvartāls. Vidēji dienā 150 apmeklētāju un 4500 mēnesī – lielākā daļa no tiem ir skolēni;Būvvalde: izdevies saglabāt publisko funkciju vēsturiskām centra ēkām, pēc atjaunošanas vēsturiskās ēkas ir publiski pieejamas;Kuldīgas novada pašvaldība (pasūtītājs): sporta skola ieguvusi modernu izskatu un ieguvusi mūsdienīgu funkciju – peldbaseinu;Projektētājs: baseins ir atšķirīgs no tradicionālas funkcijas ēkām, izmantoti Kuldīgai raksturīgi materiāli un motīvi.



Vides veidošanas attieksme: mūsdienīga būvniecība, kas pakārtota vēsturiskajām 
arhitektūras tradīcijām un autentiskajai pilsētbūvnieciskajai substancei kā 

stratēģiska pieeja vecpilsētai

Laika faktors: pamatojums kā prioritāte mērķu un ieguvumu izvērtēšanā, 
iesaistīto pušu spēja iedziļināties esošajā situācijā, būvnieka izpratne un 
iecietība pret neparedzamiem un nestandarta darba apstākļiem objektā 

Finanšu faktors: procesa gaitā rasta iespēja pēc papildus finansējuma, kas ļāvis 
uzlabot PU programmas īstenošanu, efektīvi risinājumi un atgūstamo materiālu 

atkārtota izmantošana

… likumsakarīgi veidojis kopējā rezultāta kvalitāti.

Presenter
Presentation Notes
�Teksts no slaida ..



«..radīja izaicinājumu gan
veicot papildus aprēķinus gan šo konstrukciju izbūvi..»

Presenter
Presentation Notes
Konstruktīvie risinājumi:Saglabātas esošās nesošās konstrukcijas – pamati, sienas, pārsegumi, kas pielāgoti jaunajam telpu plānojumam un inženierkomunikācijām. Projekta gaitā tika doti risinājumi jaunu aiļu izbūvei esošajās sienās, jaunu kāpņu izbūvei un atsevišķu pārseguma iecirkņu izbūvei; Jaunais apjoms būvēts no BAUROC blokiem uz monolīta dzelzsbetona trīsslāņu lentveida pamatiem, lai saglabātu vēsturiskās ēkas būvapjoma proporcijas jumta konstrukcijas balstītas ekscentriski uz dzelzsbetona kolonnām, jumta konstrukcijā izmantotas koka šķautņu konektoru kopnes. Būvapjoma uzbūve un konstrukcijas ir eksponētas interjerā. Zem jaunizbūvējamām pamatu konstrukcijām veikta vājo un nevienmērīgo slāņu izrakšana (uzbērta grunts, augsne) un sasniedzot smilts slāni būvbedre tika  izstrādāta individuāli zem atsevišķām pamatu konstrukcijām līdz projektā uzrādītajām augstuma atzīmēm. 



«Šim baseinam līdzīgu nav visā Latvijā - pārējie baseini ir jaunbūves, un tādas būvēt ir 
vienkāršāk.»

Presenter
Presentation Notes
Inovatīvi risinājumi:Kuldīgas novada pašvaldības politika ir veidot Kuldīgas vecpilsētā sakārtotu vidi un vecpilsētā koncentrēt sabiedriski nozīmīgas iestādes. Šī pieeja paredz atjaunot vecpilsētas degradētās teritorijas un būvapjomus integrējot tajos jaunu funkciju. Kuldīgas baseins ir vienīgais no jaunajiem basieniem, kas izbūvēts kādas vecpilsētas vēsturiskajā centrā un harmoniski integrēts esošajā apbūvē.Saskaņā ar vēsturiskā centra apbūves noteikumiem jaunbūvējmā ēkas daļa veidota kā šķūnis, ar šim būvapjoma tipam raksturīgu apdari un proporcijām - būvapjoma apdare risināta kā retināts dēļu klājs, aiz kura ārsienas plakni veido sltikla sienas nodrošinot dienas gaismu telpā un interesantu būvapjoma pieteikumu pilsētvidē diennakts tumšajās stundās. Kompleksa inženiertehniskā apgāde vēsturiskajos apjomos risināta «slēpti» (piemēram, rekuperācijas iekārtas nav nolasāmas ēkas fasādēs), savukārt jaunajā apjomā ēkas konstruktīvā uzbūve un tehniskais aprīkojums savā veidā stāsta par ēkas uzbūvi;Pārbūves gaitā bija daudz ierobežojošo apstākļu, kas veiksmīgi pārvarēti. Šeit var papildināt ar informāciju, ka rūpīgi bija jāveic monolītās betonēšanas darbi, izbūvējot baseina apjomu. Nedrīkstēja pieļaut nevienas plaisas parādīšanos, apjomam bija jābūt pilnībā hermētiskam. Tā kā apjomu izbūvējām rudens pusē, to ieziemojām, piepildot ar ūdeni (no Alekšupītes) 1,2 m dziļumā. Tas ļāva topošajam baseina apjomam, ziemas laikā gruntsūdenim spiežoties uz augšu, saglabāt sākotnējo stabilitāti. 



«.. viss ir kontrolējams, pārskatāms, lai cilvēkiem ir saprotama navigācija ēkā..»

Presenter
Presentation Notes
Ēkas komforts, funkcionalitāte:Šis bija projekts, kas pieprasīja ļoti rūpīgu autoruzraudzību, jo pārbūve, kā jau ierasts, mēdz sagādāt pārsteigumus, kas savukārt liek meklēt citus risinājumus, atšķirīgus no tiem, kas ieplānoti projektā, vēl nezinot, kādas ziņas sniegs atsegumi būvdarbu laikā. Vides veidošanas attieksme: mūsdienīga būvniecība, kas pakārtota vēsturiskajām arhitektūras tradīcijām un autentiskajai pilsētbūvnieciskajai substancei kā stratēģiska pieeja vecpilsētai;Laika faktors: pamatojums kā prioritāte mērķu un ieguvumu izvērtēšanā, iesaistīto pušu spēja iedziļināties esošajā situācijā, būvnieka izpratne un iecietība pret neparedzamiem un nestandarta darba apstākļiem objektā. Finanšu faktors: procesa gaitā rasta iespēja pēc papildus finansējuma, kas ļāvis uzlabot PU programmas īstenošanu, efektīvi risinājumi un atgūstamo materiālu atkārtota izmantošana;… likumsakarīgi veidojis kopējā rezultāta kvalitāti.



Sajūti Kuldīgu arī baseinā!

Paldies par uzmanību

Foto: Gints Astičs
Citāti: autora un būvnieka publikācijā «Latvijas 
būvniecība», 2017
Prezentācija: Inta Jansone un Jana Jākobsone
Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes vadītāja
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