NOMINĀCIJA: PĀRBŪVE

KANDAVAS
MĀKSLAS UN MŪZIKAS
SKOLA
ADRESE: SABILES IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS
PIETEICĒJS: KANDAVAS NOVADA DOME, DĀRZA IELA 6, KANDAVA
PĀRSTĀVIS: BŪVUZŅĒMĒJA PROJEKTU VADĪTĀJA ILZE NIKOLĀJEVA

Vēsture
• Ēkas pirmreizējā ekspluatācija uzsākta
1961.gadā kā Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma mācību korpuss
• No 1973. gada uz ēku tika pārcelts Kandavas
sovhoztehnikuma diennakts bērnu dārzs
• 1991. gadā bērnu dārzs tika likvidēts un ēka
piešķirta topošajai Kandavas Mākslas skolai
• 1992. gada 25. aprīlī tika atklāta Mākslas
skola, kuru apmeklēja 120 bērni
• 1994. gadā ēkas 1. stāvā tika ierīkota Kandavas centrālā bibliotēka
• 2016. gada rudenī Kandavas centrālā bibliotēka tika pārcelta uz citām telpām un ēka pilnībā
nodota Kandavas Mākslas un mūzikas skolai
• 2016. gada rudenī tika uzsākti ēkas pārbūves darbi... Pārbūves projekta mērķis - izveidot
ilgtspējīgu energoefektīvu skolas ēku

Pārbūves procesā sasniegtie mērķi
•

•

•

Paaugstināta ēkas energoefektvitāte, sasniedzot C klases enerģijas patēriņa būvi:
•

veikta ēkas ārsienu mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana, norobežojošo konstrukciju siltināšana ar
minerālo siltumizolāciju (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,039 W(m*K)) un fasādes apdare ar
dekoratīvu tvaiku caurlaidīgu apmetumu

•

veikta cokola siltināšana zem sasaluma līmeņa 1,2m dziļumā ar ekstrudēto putupolistirolu
(siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W(m*K)) un apdare ar dekoratīvu tvaiku caurlaidīgu apmetumu

•

veikta visu logu nomaiņa un iznešana uz ķieģeļu sienas malas siltinājuma zonā. Jauno PVC logu ar
selektīvo stiklu konstrukcijas U vērtība U≤1,1 W(m*K)

Uzlabots ēkas arhitektoniskais izskats:
•

risinājumi saskaņoti ar VKPAI, jo skolas zemes gabals atrodas Abavas senlejas - dabas parka zonas
teritorijā, valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorijā, aizsargjoslas teritorijā ap Baznīcas kapsētu

•

veikta fasādes apdare ar stilizētām izgaismotām joslām vārpu veidolā

•

ieejas mezglam izbūvēta jauna, arhitektoniski pievilcīga nojume

Uzlabots teritorijas reljefs un labiekārtota teritorija:
•

•

izveidots pieguļošās teritorijas kritums nost no ēkas pamatiem, lai uz tiem nenonāktu virsūdeņi un
ieklāts jauns bruģakmens segums

Darbi veikti saskaņā ar ETAG 004 pamatnostādnēm, izmantojot normatīvo aktu prasībām
atbilstošus būvizstrādājumus, kuru tehniskie un ekspluatācijas rādītāji atbilst publiskām ēkām

Konstruktīvie risinājumi
Nodrošināta vides pieejamība, pielāgojot ēku cilvēkiem ar
kustību traucējumiem
pie centrālās ieejas ēkā izbūvēta jauna
nojume un ārējais vertikālais pacēlājs

izbūvēta jauna
piebūve pasažieru
lifta izvietošanai

izbūvētas īpaši
pielāgotas
labierīcības
ratiņkrēsla
lietotājiem
Atbilstoši telpu pārplānojumam veikti sienu konstrukciju pārbūves risinājumi iekštelpām

Iekštelpu pārplānojums un komforta līmenis
• Mācību klases
• Keramikas klase
• Kokapstrādes kabinets
• Mūzikas klases
• Ģērbtuve
• Administrācijas un
darbinieku telpas
• Tualetes
• Kamerzāle
• Aktu zāle
• Gaiteņi

Inovatīvi dizaina risinājumi
Dizaineres Baibas Rulles dizainēti
gaismekļi un interjera skices

Izbūvējot dažādu līmeņu griestus,
veiksmīgi paslēptas AVK caurules un
iekārtas, telpas kļuvušas vizuāli plašākas

Iebūvētas Latvijā ražotas
funkcionālas mēbeles

Akustiskie risinājumi
Pielietojot skaņas izolējošus
materiālus sienām, griestiem,
grīdām un durvīm,
mācību klases un zāles
transformētas par akustiski
kvalitatīvām, normatīvo aktu
prasībām atbilstošām telpām

Aktu zālē

Inženierkomunikācijas
Vecais malkas apkures katls aizstāts ar jaunu
mūsdienīgu apkures sistēmu un siltummezglu
Lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās, izbūvēta
ventilācijas - rekuperācijas sistēma ar zemu
trokšņu līmeni
Siltummezglā
iebūvētas
vadības pultis,
kas
elektroniski
regulē
ventilāciju,
apkuri un
karstā ūdens
sagatavošanu
atbilstoši
ievadītajai
programmai

Izbūvētas jaunas inženiersistēmas,
tai skaitā:
• ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēma, ugunsdzēsības ūdensvads,
• elektroapgāde, zibensaizsardzība,
• apsardzes un ugunsdrošības
signalizācija,
• datoru un telefona komutāciju
iekārtas,
• videonovērošanas sistēma

Pirms un pēc pārbūves
• Kopējā platība: 1366,4 m2
• Stāvu skaits: 3 virszemes un bēniņi
• Būves grupa: III

Būvniecības valsts kontroles birojs
ēku pieņēmis ekspluatācijā
2017. gada 30. oktobrī

Atsauksmes
Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls Dude:
«Manas, kā pašvaldības pārstāvja šajā projektā, attiecības ar būvnieku
– personu apvienību SIA Campaign un SIA Delpro bija lietišķas,
korektas un vērstas uz rezultātu sasniegšanu. Projekta realizācijas
gaitā radās arī dažādas nestandarta problēmas, kuras kopīgi ar
būvnieku veiksmīgi risinājām. Būvnieks bija atsaucīgs un izpildīja
daudzas pasūtītāja vēlmes, kā arī ar savu lielo pieredzi būvniecībā,
izteica priekšlikumus par lietām, kas būtu darāmas savādāk un labāk.
Darbu kvalitāti izmantojam kā labās prakses piemēru citiem
būvniekiem, kas strādā mūsu pasūtītajos objektos.»

Sabiedrības ieguvums
• Izmantojot vienkāršus inovatīvus risinājumus, askētiskus krāsu salikumus un
praktisku pieeju mēbelēm un aprīkojumam, pēc pārbūves izveidota mūsdienīga
Kandavas Mākslas un mūzikas skola, kura var uzņemt līdz 200 apmeklētājiem
un audzēkņiem, nodrošinot mācību iespējas gan Latvijas mazpilsētas Kandavas, gan tuvāko pagastu iedzīvotāju bērniem un jauniešiem
• Kandavas Mākslas un mūzikas skolā izbūvētā aktu zāle var tikt izmantota
plašizklaides mūzikas un mākslas pasākumiem
• Ēka pārbūvēta ar akcentu uz personību, lai arī turpmāk izaudzinātu jaunus
un talantīgus mūziķus un māksliniekus, līdzīgi kā Kaspars Znotiņš, Reinis
Suhanovs, Kārlis Lācis un daudzi citi
• Galvenais būvdarbu veicējs sadarbībā ar citiem darbuzņēmējiem un
apakšuzņēmējiem ēkas pārbūves darbos nodarbināja Latvijas darbaspēku,
nodrošinot darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un tādējādi papildinot iekšzemes
budžeta ieņēmumus

Kontaktinformācija
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA «DELPRO»

Sadarbībā ar darbuzņēmēju:
SIA «TELMS»

Adrese: Smārdes iela 3, Tukums

Adrese: Smārdes iela 3, Tukums

E-pasts: delpro@delpro.lv

E-pasts: telms@telms.lv

Tārunis: +371 63182275

Tārunis: +371 63182277

Paldies par uzmanību!

