
Viesnīca Grand Poet, 5 zvaigznes
Raiņa bulvāris 5 un 6, Rīga

Vasilijs Surņins



Konstruktīvie risinājumi
• Saglabātas ēkas nesošās sienas, vēsturiskie 

koka un mūrētie velvju pārsegumi
• Lobby zonā ieejas mezgla kolonnas 

pastiprinātas ar metāla konstrukcijām, kas 
notur galvenās ieejas jumtiņu

• Pamatu pastiprināšana un padziļināšana 
(baseinam un griestu augstumam)

• Plānojuma izmaiņas – funkcionalitāte 
viesnīcas prasībām

• Pastiprinātas nesošās konstrukcijas – ailas 
8 liftiem un jauna kāpņu telpa

• Jaunajā korpusā – grunts un blakus esošo 
ēku pamatu nostiprināšana, jaunu pāļu 
pamatu izbūve

• Jauna jumta konstrukcija un segums
• Pirms jumta seguma montāžas uzstādītas 

ventiekārtas un Drycooler
• Nomainīti un rekonstruēti logi



Inovatīvie risinājumi
• Katrā numurā WiFi rūters, ātrums 100 

Mbit/ sek
• Ūdens dezinfekcijas iekārta Grundfos 

Oxiperm Pro – efektīvi attīra ūdeni un 
iznīcina Legionella baktērijas

• Virtuves ierobežoto griestu augstuma 
dēļ – ventilējamo griestu sistēma no 
ražotāja Vianen - nepieciešamais 
klimats virtuves darbiniekiem un 
tvaika nosūcēja funkcija



Moderna ventilācijas un 
aukstumapgādes sistēma

• 15 ventiekārtas apkalpo numurus,
virtuvi, konferenču telpas un SPA zonu

• Systemair iekārtas gaisu regulē pēc CO2
daudzuma

• SPA zonā Menerga ventilācijas sistēma –
SPA zonai nepieciešamais klimats un
darbs specifiskos režīmos

• Atsevišķās telpās Komfovent ventilācijas
iekārtas

• Numuros Refrion dzesēšanas torņi un
Climaveneta centrālie ūdens dzesētāji
un Flakt woods griestu kasetes

• Ēkas vadības un automatizācijas sistēma
BMS

• Integrēti augstas klases IT risinājumi –
nodrošina augsta līmeņa servisu, WI-FI,
TV un citu tīklu pieejamību



Energoefektivitāti veicinoši risinājumi

• Tika restaurēti logi ielas fasādēs 
(Reimersa iela un Raiņa bulvāris) 

• Ārējās vērtnēs tika nomainīts 
stikls pret energoefektīvāku un 
iekšējās vērtnēs tika uzstādītas 
stikla paketes:
– logu stikla paketes izvēlētas, 

izvērtējot to gaismas caurlaidību 
un siltuma atstarošanas 
koeficientu

• Ēkas iekšpagalma fasādes 
siltinātas ar akmens vati

• Viesnīcā tiek izmantoti 
energoefektīvie LED gaismekļi



Ēkas komforts, funkcionalitāte
• Inženiersistēmu procesa vadīšana un kontrole ar 

BMS 
• Izbūvētas jaunas kāpnes un liftu šahta, lai 

nodrošinātu  efektīvo un funkcionālo vertikālo 
apkalpošanu stāvos

• Nodrošināta maksimāla dienas gaismas piekļuve 
publiskām telpām izbūvējot virsgaismas  griestus

• Pārdomāta skaņu  izolācijas metožu 
izmantošana , gan griestu un sienu materiālos, 
gan durvju konstrukcijās 



Materiālu kvalitāte
• Jauni materiāli un integrēti vēsturiskie 

materiāli
• Atbilstam augstajiem standartiem viesnīcu 

būvniecībā
• Liela uzmanība skaņas izolācijai no 1. stāva 

publiskas zonas savienojuma ar 2.stāva 
viesnīcas numuru zonu

• Sertificētas ģipškartona akustiskās un 
ugunsdrošās sistēmas

• Mēbeles:
– Baltijas mēbeļu ražotāji Woodart un 

Standard
– Itāļu Porada un Busetto un šveiciešu ražotājs 

Homeline

• Neordināras, stilīgas un gaisīgas pēc formas 
lustras un gaismekļi: 
– Itāļu ražotāji Arketipo, Il Pezzo Mancante, 

Frascella, Lielbritānijas ražotājs Heathfield & 
Co

– Atsevišķi gaismekļi – Itālijas meistaru roku 
darbs

• Akmens flīzējumu variācijas – kvalitatīvas un 
piemērotas lietošanā sabiedriskās telpās, to 
raksti un mozaīkas veidoti speciāli objektam, 
saskaņā ar dizaina koncepciju



Darbu izpildes kvalitāte
• Darbi izpildīti visaugstākos standartos gan būvniecības 

normas , gan izveidojot augstas kvalitātes interjera 
risinājumus (Diplohemia)

• Veikti sarežģīti restaurācijas darbi (dekoratīvais 
apmetums, koka kāpnes, metāla margas, vēsturiskie 
logi)

• Rūpīgi un kvalitatīvi atjaunoti vēsturiski kamīni, 
izmantojot atlasītās oriģinālās detaļas 

• Ņemot vērā 1.stāva publiskās zonas 
daudzfunkcionalitāti, izmantojot skaņas izolācijas 
materiālu, kvalitatīvus konstruktīvos risinājumus un 
izmantotos materiālus, visas telpas var izmantot  
netraucēti viena otrai, un var arī veiksmīgi apvienot 
telpas palielinot ieņemto viesu skaitu . 



Sabiedrības ieguvums
• Sakoptas 15 gadus neizmantotas ēkas Rīgas 

vēsturiskajā centrā – nozīmīgā vietā
• Kvartālā augusi cilvēku plūsma
• Ēkas pārbūvētas par viesnīcu – kļuva 

publiski pieejamas
• Iespēja sabiedrībai  iepazīties ar 19.gs. 

vēsturisko mantojumu – atjaunotas  un 
restaurētas vēsturiskas nozīmes detaļas 
(vēsturiski krāsojumi, koka kāpnes, metāla 
un koka margas, koka logi uc.)

• Uzsver vēsturisko ēku restaurācijas nozīmi –
jaunā dizaina Diplohemia un vēsturisko ēkas 
detaļu integrācija

• Ārzemju viesu piesaiste – valsts tēla 
atpazīstamības vairošana 

• Infrastruktūra biznesam un atpūtai – 5 
konferenču zāles, augstas kvalitātes 
restorāni un kafejnīcas, atpūtas centrs ar 
SPA, baseinu un pirti

• Vairāk nekā 90 darba vietas vietējam tirgum, 
jaunu speciālistu izaugsmes platforma 
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