
Objekta nosaukums:  Cēsu pilsētas stadiona 
1. kārtas pārbūve

Adrese:  Valmieras iela 6 un Uzvaras bulvāris 15 
Cēsīs, Cēsu novadā

Prezentāciju sagatavoja:
Atbildīgais būvdarbu vadītājs Toms Rancāns

Būvdarbu vadītājs Ģirts Striebulis

Rīga, 2018



Objekta foto (ārskats)

VISPĀRĪGIE DATI:

Objekta pasūtītājs: Cēsu novada pašvaldība

Objekts nodots ekspluatācijā: 

• 2017. gada 29. novembrī (būvniecības ilgums 14 mēneši)

Arhitekts/Projektētājs: SIA «BM-Projekts»  

• Atbildīgais autoruzraugs: Didzis Dāle
• Būvkonstrukciju daļas autors: Deniss Mišēņins

Ģenerāluzņēmējs: PS «RERE VIDE 1»

• Projekta vadītājs: Edvīns Puduls
• Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Toms Rancāns
• Būvdarbu vadītājs: Ģirts Striebulis
• Būvdarbu vadītāja palīgs: Toms Muzikants
• u.c.

Būvuzraudzība: SIA «Jurēvičs un Partneri»

• Atbildīgais būvuzraugs Arvis Zemītis
• Būvuzraugs Jānis Reiniks



PROJEKTA MĒRĶIS:

Pārbūvēt pagājušā gadsimtā izbūvēto esošo Cēsu pilsētas stadionu, kas
ilgus gadus kalpoja kā sportistu treniņu un sacensību bāze, par modernu
stadionu, kas nodrošina mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus
plašam sportistu un aktīvās atpūtas cienītāju lokam

CELIŅI UN LAUKUMI:

Izbūvēti 14 segumu veidi ar dažādām funkcijām un konstrukcijām:

• 7 bruģa segumu tipi:
Dažādas krāsas, materiāls, raksts – skalota bruģa segums, klinkera bruģakmens,
u.c., kas kalpo kā stāvlaukums, ietves un laukumi (atbilstoši vides pieejamības
prasībām– cilvēkiem ar kustības traucējumiem), kā arī autobusa pieturas izbūve uz
Valmieras ielas

• 6 sintētiskie sporta seguma tipi:
Sintētiskie segumi skrejceļiem, vieglatlētikas sektoriem, futbola laukumam,
vingrošanas laukumam, bērnu rotaļu laukumama, multispēļu laukumama

• Smilts segums:
Pludmales volejbola laukumi, tāllēkšanas smilšu bedres

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI:

Izbūvētas sporta, rotaļu un atpūtas aprīkojums ierīkoti stādījumi

Visi materiāli piegādāti atbilstoši LR un ES normatīvām  prasībām, 
nodrošinot augstu funkcionālo un dizaina kvalitāti, lietošanas drošību
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BŪVES RAKSTURĪGĀKIE LIELUMI

• Būvniecības kopējās izmaksas: 3 556 572.85 EUR

• Objekta funkcija: Sporta un atpūtas būve

• Objekta apjoms (platība) - 27 784 m2

• Sintētiskais segums – 8 184 m2

• Asfaltbetona segumi un pamata kārtas – 12 776 m2

• Betona bruģa segums – 5 081 m2

• Mākslīgā sporta zāliena segums – 7 936 m2

• Pludmales volejbola un tāllēkšanas smilts segums - 2 042 m2

• ACO Sport polimērbetona kanāli – 814 m

• Paneļu žogs (H=2;4;5m) – 1 123 m

• Zālājs – 4 382 m2

• Apstādījumi (koki, krūmi) – 450 gab.

• Ūdens un kanalizācijas tīkli – 279 m

• Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli – 2 545 m

• Apgaismojuma tīkli – 3 329 m

• Gaismekļi – 165 gab.

• Futbola laukuma apgaismojuma masti (H=25m) – 4 gab.

• Vājstrāvas tīkli – 3 421 m, t.sk. video kameras 24 gab. 

• Sporta aprīkojums – augstlēkšanai, kārtslēkšanai, futbolam, volejbolam,lodes 
grūšanai,basketbolam, tenisam u.c. sporta veidiem

• Vingrošanas trenažieri un rotaļu iekārtas

• Labiekārtojuma elementi – norāžu zīmes, urnas, soliņi u.c.
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IZMANTOTIE MATERIĀLI

Latvijā ražotie:
• Minerālmateriāli – SIA «Virāža», SIA «DSG karjeri», SIA 

«Valkvarcs»,  SIA «Nikov», SIA «Mark Invest A», SIA «Siguldas 
būvmeistars»

• Asfaltbetons  - SIA «Mark Invest A»
• Bruģis, apmales - SIA «Brikers», SIA «Siguldas Bloks», SIA «LODE»
• Apgaismojuma masti – SIA «Tecnopali North Europe»
• Caurules, akas – SIA «EVOPIPES»
• Betons – SIA «Vidzemes betons»
• Elektroiekārtas – SIA «Jauda»
• Labiekārtojuma elementi – SIA «Baltic Signs»,», u.c.

Citi:
• Vingrošanas tenažieri un bērnu  iekārtas trenažieri: 

• «Proludic» no Francijas; 

• «Lappset» no Somijas; 

• «Kolmek» no Čehijas

• Saliekamās alumīnija tribīnes- «Belson» no  ASV
• Sintētiskie segumi- «Polytan» no Vācija
• Žogs – «Betafence» - piegādātājs SIA «Onninen»
• Sporta aprīkojums- piegādātājs SIA «RANTZOWS SPORT» 
• U.c.



IESAISTĪTIE BŪVUZŅĒMUMI

• Objekta tapšanā nodarbinātie apakšuzņēmēji: 12

• Nodarbināto skaits objekta tapšanā: 90

Specializēto darbu izpilde:

• Mākslīgā zāliena un sintētisko gumijas segumu izbūve
• SIA «Arēna Sports», tālr. +371 26651310

• Pāļu pamatu izbūve
• SIA «Tilts», tālr. +371 67467919

• Futbola apgaismojuma mastu ražošana
• SIA «Tecnopali North Europe», tālr. +371 67148855

• Futbola apgaismojuma mastu uzspriegšana
• «MERITREID OÜ», tālr. +372 7402407

Citi darbi:

• Vispārceltnieciskie darbi, Zemes darbi, Inženierkomunikāciju izbūve
• SIA «TecPro Construction» – Vispārceltnieciskie darbi
• SIA «Aris būve» – Vispārceltnieciskie darbi
• SIA «Universelectric» – ELT, VST sadaļas darbi
• SIA «Valkas Melorācija»- TS sadaļas darbi
• SIA «Sanart» – UKT sadaļas darbi



OBJEKTA APRAKSTS UN NOZĪMĪGĀKIE RISINĀJUMI

• Futbola laukuma apgaismojuma mastu izbūvē pielietoti Peikko 
M30 enkurojuma bloki ar skrūvju pēcuzspriegšanas tehnoloģiju

• Moderna ACO Sport lietusūdens savākšanas un novadīšanas 
sistēma

• Mūsdienīgi sintētiskie sporta segumi (ūdens caurlaidīgs un 
necaurlaidīgs segums) 

• Videnovērošanas sistēma stadiona teritorijai un tuvējiem 
krustojumiem (t.sk. videokameras, kas reaģē uz kustīgiem 
objektiem)



IEGUVUMI

• Futbola laukuma mākslīgais segums atbilst LFF prasībām
• Skrejceļa līnijas ir sertificētas atbilstoši IAAF prasībām 
• Stadiona teritorijas apgaismojums, kurš reaģē uz ārējās vides 

apgaismojumu intensitāti ieslēdzoties/izslēdzoties 
• Teritorijas LED apgaismojums, kas nodrošina augstu 

energoefektivitāti
• Stadiona infrastruktūra piesaista plašu auditoriju
• Vairāk cilvēku, kuri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm
• Stadionā var nodarboties vairāk kā 10 sporta veidiem un disciplīnām 

–futbolu, skriešanu, tāllēkšanu, kārtslekšanu, augstlēkšanu, lodes 
grūšanu, pludmales volejbolu, tenisu, basketbolu u.c. 

• Stadiona infrastruktūra ir publiski pieejama ikvienam- gan Cēsu 
iedzīvotājiem, gan viesiem

• Reģionālas nozīmes sporta infrastruktūra, kur var rīkot oficiālas 
sacensības

• Vieta, kur pavadīt labi laiku, fiziski aktīvi nodarbojoties visai ģimenei 
vai vienkārši apsēsties uz soliņa un vērot apkārtējo ainavu



GALVENIE IZAICINĀJUMI

• Sadarbība starp Autoru, Pasūtītāju, Būvuzraugu, Būvniekiem

• Ekspertu un iesaistīto pušu viedokļu uzklausīšana un realizēšana

• Apgaismojumu mastu risinājums 

• Mālainas esošās gruntis, lietaina vasara

• Būvniecība publiskā vietā- blakus tirgus laukums, ielas, ietves, 
veikali u.c. ēkas

Objekta foto (ārskats)



BŪVNIECĪBAS PROCESS



Paldies par uzmanību!

Ģenerāluzņēmējs:

PS „RERE VIDE 1”

K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, 

Mārupes nov., Latvija

tālr. + 371 67063700, 

e-pasts info@reregrupa.lv

Kontaktinformācija:

Pasūtītājs:

Cēsu novada pašvaldība

Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu 

novads, Latvija

tālr.: +371 64161800

e-pasts: dome@cesis.lv

Autors:

SIA "BM-projekts", 

Pārslas iela 3B, Rīga,

Latvija

tālr.: +371 29762257

e-pasts: info@bm-projekts.lv

Būvuzraugs:

SIA "JURĒVIČS UN PARTNERI"

Kr. Valdemāra iela 100, Rīga

tālr.: +371 67362100

e-pasts: jurevicsunpartneri@junp.lv
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