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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Paralimpiskā komiteja
Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) ir biedrība, kas atbild par sportu cilvēkiem ar
invaliditāti Latvijā, ar mērķi attīstīt un popularizēt paralimpisko kustību. Tās uzdevums ir
nodrošināt paralimpisko sportistu dalību nacionālās un starptautiskās sacensībās, kā arī
pārstāvēt to intereses gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī. Par paralimpisko sportu tiek
uzskatīti visi paralimpiskie, kas šobrīd kopā ir 28, kā arī neparalimpiskie sporta veidi un
pielāgotais sports cilvēkiem ar garīgu invaliditāti un dzirdes traucējumiem. Latvijas
Paralimpiskā komiteja ir Starptautiskās un Eiropas Paralimpiskās komitejas locekle.
Šobrīd Latvijas Paralimpiskā komiteja sastāv no 23 sporta federācijām, piedāvājot
interesentiem nodarboties ar 27 atšķirīgiem sporta veidiem. Katrai federācijai ir arī klubi,
kas darbojas dažādās Latvijas pilsētās, apvienojot sporta veidus un sportistus. Latvijas
Paralimpiskā komiteja aptver arī Nedzirdīgo un vājdzirdīgo olimpiādi, kā arī Speciālo
olimpiādi (cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem). Pašlaik Latvijas Paralimpisko
komiteju vada un tās darbu organizē prezidente Daiga Dadzīte.
2. Paralimpiskās komitejas vēsture
Paralimpiskā sporta kustība pasaulē aizsākusies 1948. gadā, kad neiroķirurgs Ludvigs
Gutmans (Ludwig Guttmann) organizēja sacensības loka šaušanā cilvēkiem ar dažādām
invaliditātēm. Tas bija sākums paralimpiskajai kustībai, kas sākotnēji veidojusies kā
rehabilitācija II Pasaules karā ievainotajiem, taču jau 1960. gadā pāraugusi par pirmajām
Paralimpiskajām spēlēm pasaules vēsturē. Pielāgotais sports iedalās paralimpiskajos un
neparalimpiskajos sporta veidos. Par paralimpisko pielāgoto sportu sauc loka šaušanu,
vieglatlētiku, badmintonu, boccia, kanoe airēšanu, riteņbraukšanu, golbolu (goalball),
džudo, para poverliftingu, airēšanu, šaušanu, sēdvolejbolu, para peldēšanu, galda tenisu,
teakwondo, triatlonu, ratiņbasketbolu, para dejošanu, ratiņpaukošanu, ratiņregbiju,
ratiņtenisu, biatlonu, snovbordu, ratiņkērlingu, para hokeju, para kalnu slēpošanu,
distanču slēpošanu. Pie neparalimpiskajiem sporta veidiem pieskaitāmi tādi sporta veidi
kā, piemēram, burāšana un stājhokejs.
Latvijā paralimpiskā sporta pirmsākumi meklējami 20. gs. 80. gados. 1984. gadā Jānis
Iluss kopā ar domubiedriem dibināja Vislatvijas invalīdu sporta klubu “Optimists”. Klubs
“Optimists” ilgu laiku Padomju Savienībā bija viena no lielākajām sporta organizācijām,
kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti. Jau pirmajā darbības gadā “Optimists” pulcēja vairāk
nekā 250 dalībniekus, kopīgi rīkojot gan kultūras, gan sporta pasākumus Latvijā un
ārvalstīs, kā arī piedaloties dažādu sporta veidu starptautiskās sacensībās. Pirmie
paralimpiskie sporta veidi, kas attīstījās Latvijā, ir sēdvolejbols, loka šaušana un
vieglatlētika, kurā īpaši lielu popularitāti ieguva tāllēkšanas, lodes grūšanas un diska
mešanas disciplīnas.
Latvijas Paralimpiskā komiteja tikusi dibināta 1995. gada 5. februārī. Laikā no 1995.
gada līdz 2009. gadam tās pirmais prezidents bija Valdis Nagobats. Līdz ar Latvijas
Paralimpiskās komitejas dibināšanu 1995. gadā, tā ir pievienota arī Starptautiskās
Paralimpiskās komitejas un Eiropas Paralimpiskās komitejas tīklam. Latvijas
Paralimpiskajai komitejai kopumā ir bijuši divi prezidenti: Valdis Nagobats (1995–2009)
un Daiga Dadzīte (2009–pašlaik).
Par pirmajām oficiālajām starptautiskajām sacensībām, kurās piedalījās Latvijas sportisti,
var uzskatīt 1989. gadā notiekošo Pasaules čempionātu vieglatlētikā; savukārt, pirmās
paralimpiskās spēles, kurās startēja Latvijas sportisti, norisinājās 1992. gadā Spānijas
galvaspilsētā Barselonā, kur piedalījās divi vieglatlēti no Latvijas – Aldis Šūpulnieks un
Armands Ližbovskis. Kā neatkarīga valsts Latvija pirmo reizi uz paralimpiskajām spēlēm
sportistus sūtīja 1996. gadā – tās bija Vasaras paralimpiskās spēles Atlantā.

Līdz 2016. gada septembrim Latvija tikusi pārstāvēta kopumā septiņās vasaras
paralimpiskajās spēlēs un divās ziemas paralimpiskajās spēlēs. Visplašāk pārstāvētās bija
Pekinas Paralimpiskās spēles 2008. gadā, kad no Latvijas piedalījās 17 sportisti un ieguva
3 medaļas. Visveiksmīgākās Latvijas paralimpiešiem ir bijušas Riodežaneiro Vasaras
paralimpiskajās spēles 2016. gadā, kad startēja 11 sportisti 6 dažādos sporta veidos,
izcīnot 4 medaļas.
Paralēli paralimpiskajām sporta disciplīnām, Latvijā ir attīstījušies arī adaptīvie jeb
pielāgotie sporta veidi, kas nav iekļauti paralimpisko spēļu programmā, tomēr ir
pietiekami populāri. Latvijā regulāri norisinās Latvijas Neredzīgo sporta savienības
(LNSS) rīkoti turnīri šaudaunā (sporta veids, kurā tiek izmantots galda tenisa galdam
līdzīgs galds, kur bumbiņa ir aprīkota ar skaņas elementiem un dalībnieku acis ir pilnībā
aizsegtas), dambretē un šahā, kā arī tandēma riteņbraukšanā. Ar šiem pielāgotajiem
sporta veidiem var nodarboties arī starptautiskā līmenī.

3. Nozīmīgākās sporta organizācijas cilvēkiem ar invaliditāti
Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) šobrīd ir visnozīmīgākā sporta organizācija, kurā
darbojas cilvēki ar invaliditāti, Latvijā.
Latvijas Neredzīgo sporta savienība (LNSS) organizē sporta un brīvā laika aktivitātes
cilvēkiem ar dažādiem redzes traucējumiem. Šī ir neatkarīga sporta organizācija,
biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas neredzīgo sporta klubus un
apvienības. LNSS ir Latvijas Paralimpiskās komitejas un Starptautiskās Neredzīgo sporta
(IBSA) asociācijas biedre.
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF) ir neatkarīga sporta organizācija, biedrība,
kas atbildīga par sportu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. LNSF reģistrēta 2006. gada
2. februārī, bet oficiāli par sporta organizāciju atzīta 2010. gada 11. augustā. LNSF ir
Latvijas Paralimpiskās komitejas un Starptautiskās Nedzirdīgo sporta federācijas (ICSD)
biedre. Tā ir nozīmīgākā organizācija Latvijā, kas apvieno visus pielāgotā sporta veidus
cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, piemēram, šahs, peldēšana, boulings. Latvijas
Nedzirdīgo sporta federācija nodrošina sportistus dalībai Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs
(Deaflympics).
Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija (LBJISF) ir dibināta 1993. gadā. Šī
organizācija atbild par pielāgotā sporta popularizēšanu starp bērniem ar dažādu
invaliditāti. Tajā ir vairāk nekā 40 biedru. Šīs organizācija mērķis ir sekmēt bērnu un
jauniešu fiziskās un garīgās veselības uzlabošanu un iesaisti sabiedriskajā dzīvē, tam par
pamatu izmantojot paralimpisko un pielāgoto sportu. LBJISF arī izveidojusi mācību centru
“A Sports”, kas regulāri organizē dažādus specializētus tālākizglītības kursus un
seminārus profesionāļiem, kas vēlas specializēties konkrēti uz jauniešiem ar invaliditāti.
LBJISF prezidentes amatu šobrīd pilda Aija Kļaviņa. LBJISF ir Latvijas Paralimpiskās
komitejas biedre.
Nozīmīgākie interneta resursi.
1.
Latvijas Paralimpiskās komitejas tīmekļvietne: http://www.lpkomiteja.lv
2.
Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas tīmekļvietne:
http://www.asports.lv
3.
Tīmekļvietne “Latvijas sēdvolejbols”: http://sedvolejbols.lv/
4.
Latvijas Neredzīgo sporta savienības tīmekļvietne: http://lnssinfo.lv/lv/parmums.html
5.
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas tīmekļvietne: http://lnsf.lv/
6.
Latvijas Ratiņbasketbola tīmekļvietne: http://www.ratinbasketbols.lv/
7.
Informatīvā resursa „Aktīvs.org” tīmekļvietne: http://www.aktivs.org/

4. LATVIJAS PARALIMPISKĀ CENTRA STRATĒĢIJA
Īstenojot Paralimpisko sporta centru, plānots attīstīt mūsdienīgu multifunkcionālu sporta
centru cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti un sporta nozarēm atbilstošu infrastruktūru
Rīgā, Zemgales priekšpilsētas Bišumuižas apkaimē starp Gulbju, Padures ielām,
Ceraukstes ielas abās pusēs.
Attīstot Bišumuižas apkaimē Paralimpisko sporta centru, plānots piesaistīt vairāk dažāda
mēroga sporta pasākumu apmeklētājus, tādējādi veicinot arī apkaimes iedzīvotāju
plūsmas pieaugumu un sociālekonomiskās vides uzlabošanos.
Paralimpiskajā sporta centrā paredzēts izvietot šādas būves:
1.
Multifunkcionālo sporta halli ar naktsmītnēm un sporta laboratoriju;
2.
Kērlinga halli;
3.
Pludmales volejbola laukumus;
4.
Basketbola laukumu ar tribīnēm;
5.
Vieglatlētikas sacensību un futbola stadionu, kas atbilst IAAF III konstrukcijas
kategorijas prasībām un II kategorijas LFF prasībām. Stadionā paredzēts izvietot
tribīnes ar 1600 skatītāju vietām un zem tām izbūvētu ģērbtuvju un palīgtelpu
kompleksu;
6.
Vieglatlētikas iesildīšanās stadionu, kas atbilst IAAF III konstrukcijas kategorijas
prasībām;
7.
Tenisa kortus ar servisa ēku;
8.
Autonovietnes katras ēkas un būvju grupas tuvumā.
Metu konkursa teritorijas funkcionālajā organizācijā un labiekārtojumā ir jāiekļauj vidi
degradējošu ēku nojaukšana un kultūrvēsturiski vērtīgo ēku rekonstrukcija vai pārbūve,
kā arī mūsdienu standartiem un sporta nozaru vajadzībām atbilstošas infrastruktūras
izbūve. Objekta attīstība paredzēta kārtās.
Metu paredzēts izmantot kā pamatu būvprojekta izstrādei.

Metu konkursa projekta teritorijas robežas

5. Metu konkursa projekta teritorija:
Atrodas Rīgas pilsētas dienvidu daļā, Daugavas kreisajā krastā, Zemgales priekšpilsētas
Bišumuižas apkaimē, ietver zemes gabalus Padures ielā 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 52A, 54, zemes gabalu Ceraukstes ielā ar kad.Nr.01001192029, Gulbju ielā
9A, Ceraukstes ielā 27, 29, 48, 50 un zemesgabalus ar kad. Nr.01000730121 un
Nr.01000730171.
Plānotā objekta aptuvenā platība ir nedaudz virs 10 ha. Šobrīd no minētajiem zemes
gabaliem Pasūtītāja īpašumā atrodas trīs zemesgabali: Ceraukstes ielā 29, 48 un 50.
Ņemot vērā, ka pārējie zemes gabali ir Rīgas pašvaldības īpašumā, pirms teritorijas
attīstības vīzijas realizācijas uzsākšanas, Pasūtītājs sakārtos nekustamo īpašumu
piederības jautājumus, lai varētu rīkoties ar šiem zemes gabaliem atbilstoši plānotajai
iecerei.

Metu konkursa izpētes teritorija ietver pilsētas teritoriju ar pieguļošajām ielām,
infrastruktūru un apbūvi.
Konkursa projekta teritorijas koordinātes ir šādas:
Ziemeļos Bieķengrāvis - 56°55'02.8"N 24°07'26.9"E
Ziemeļos Bieķengrāvis - 56°55'01.0"N 24°08'21.2"E
Austrumos Dienvidu tilts - 56°54'37.7"N 24°08'49.1"E
Dienvidos: Valdlauči - 56°53'47.4"N 24°08'50.7"E
Dienvidos: Ziepniekkalna iela - 56°53'47.4"N 24°08'50.7"E
Rietumos: Bauskas iela - 56°54'52.6"N 24°07'20.8"
6. Metu konkursa izpētes teritorijas raksturojums.
Metu konkursa projekta teritorija atrodas Rīgas pilsētas dienvidu daļā, Daugavas kreisajā
krastā, Zemgales priekšpilsētas Bišumuižas apkaimē. Apkaimes robežas − Bišumuižas
grāvis, Bauskas iela, pilsētas robeža, Ziepniekkalna iela, Bauskas iela, Doles iela.
Bišumuižas apkaimes kopējā platība ir 224,3 ha. Ārpus Daugavas ielejas pārsvarā visa
Bišumuižas apkaimes teritorija ir viļņots līdzenums ar nelieliem kāpu pauguriem.
Neskaitot Bieķengrāvim pieguļošo apkaimes teritoriju, relatīvi līdzenākā reljefa daļa

atrodas apkaimes centrālajā un D daļā – tur reljefa virsmas augstums pārsvarā ir 8–10 m
virs jūras līmeņa. Savukārt viļņotākais reljefs Bišumuižā atrodas apkaimes Z daļā pirms
Daugavas ielejas (tā saucamās Ziepniekkalna kāpas), kur reljefa augstuma starpība
svārstās no 4 līdz 16 m.
No inženierģeoloģiskā viedokļa, Bišumuižas apkaimē raksturīgi daudzveidīgi celtniecības
apstākļi. Apkaimes Z daļā, kas atrodas Daugavas ielejā, inženierģeoloģiskie apstākļi
celtniecībai ir nelabvēlīgi. Tur zemes virskārtā raksturīgs irdenu dažāda rupjuma smilšu
slāņojums ar 1–3m līdz 6–8m biezām dūņu kārtām. Apbūvētajās teritorijās dabīgās
gruntis ir nomainītas ar vairāku metru biezu uzbēruma kārtu. Šajā teritorijā ir arī augsts
gruntsūdeņu līmenis (seklāk par 1,5 m). Sarežģīti celtniecības apstākļi ir arī teritorijās ap
Bišumuižas grāvi, kas centrāli šķērso Bišumuižas apkaimi no ZA uz DR. Arī tur ir
raksturīgs augsts gruntsūdeņu līmenis, kā arī virs pamatiežiem izvietotie smilšu slāņi
satur daudz organikas piejaukumu (kūdra un dūņas).
Ziepniekkalna kāpu teritorijās Bišumuižas apkaimē pārsvarā ir nosacīti labvēlīgi
celtniecības apstākļi, kur gruntsūdeņu dziļums pārsniedz 1,5 m. Turklāt apkaimes R daļas
centrā sastopami pat labvēlīgi celtniecības apstākļi. Šajās teritorijās zemes virskārtā
raksturīga smalka smilts, vietām ar vidēji rupjas un rupjas smilts kārtām vidēji blīvas
smilšainas gruntis.
Apkaimei pieguļ Bieķengrāvis un cauri plūst Bišumuižas grāvis. Bieķengrāvis ir Daugavas
kreisā atteka, kas sākas pie Zaķusalas un ietek Mazajā Daugavā. Bieķengrāvja
hidroloģiskā nozīme pamazām samazinās, jo tas stipri aizaug. Bieķengrāvī ietek no
Ķekavas pagasta puses plūstošais Bišumuižas grāvis, kas no DR uz ZR šķērso visu
Bišumuižas apkaimi. Tas veidojies, satekot vairākiem meliorācijas grāvjiem no Baložu
kūdras purva puses. Bišumuižas grāvis drenē ne tikai Bišumuižas, bet arī daļu
Ziepniekkalna apkaimes un Ķekavas pagasta Z daļas teritorijas.
Dabas un apstādījumu teritorijas Bišumuižā aizņem 24% jeb 54,7 ha lielu platību, bet
neviena no šīm teritorijām nav īpaši aizsargājama. Plašākās no šīm dabas un
apstādījumu teritorijām koncentrētas ap Bišumuižas grāvi, kā arī apkaimes D daļā ap
Dienvidu tilta trasi. Teritorijās ap Bišumuižas grāvi dabas un apstādījumu teritorijas
pārsvarā tiek izmantotas kā ģimenes dārziņu teritorijas, bet apkaimes D daļā
koncentrējas arī meži vai kokaudžu puduri.

No apbūves teritorijām vislielāko platību apkaimē tādējādi aizņem dzīvojamās un
savrupmāju apbūves teritorijas – kopā 29%. Apmēram 17% aizņem jauktas apbūves
teritorijas, kas izvietotas galvenokārt teritorijās ar rūpnieciskās ražošanas raksturu pie

Bauskas ielas un Ceraukstes ielas, kā arī atsevišķās vietās pie Ziepniekkalna ielas. Toties
ceļu un ielu trases Bišumuižas apkaimē aizņem 18% jeb 40 ha lielu platību. Pozitīvu
iespaidu uz apkaimes pieejamību ir atstājis Dienvidu tilta un tā pieslēguma pie Bauskas
un Ziepniekkalna ielām izbūve.
Bišumuižā ir vāji attīstīts ielu tīkls, bet tas ir adekvāts pašreizējās apbūves raksturam.
Gar apkaimes R daļu stiepjas pilsētas maģistrāle − Ziepniekkalna iela, kas abas ar
Bauskas ielu (vietējā iela) nodrošina apkaimei galvenās saiknes ar citām teritorijām.
Būtiskas izmaiņas apkaimes telpiskajā struktūrā un sasniedzamības uzlabošanā ir
notikusi pēc Dienvidu tilta trases izbūves, kurai ir lielceļa statuss, tādējādi uzlabojot
apkaimes saiknes ar Daugavas labā krasta apkaimēm.
Bišumuižas sasniedzamība ar sabiedrisko transportu kopumā vērtējama kā vidēja. Visi
caur apkaimi kursējošie sabiedriskā transporta maršruti savieno to ar pilsētas centru,
tādējādi nodrošinot saikni ar citām apkaimēm Daugavas labajā krastā, bet, izmantojot
10. maršruta tramvaju, ir iespējams ērti nonākt līdz vajadzīgajam pārsēšanās punktam,
lai sasniegtu lielāko daļu citu Daugavas kreisā krasta apkaimju.
7. Metu konkursa projekta teritorijas raksturojums.
Metu konkursa projekta teritorija lielākoties ir līdzena un atrodas ieplakā ar izteiktu
reljefa kāpumu teritorijas ZR pusē. To šķērso Bišumuižas grāvis, tas ir kādreizējais
Katlakalna dzirnavu strauts jeb Bišumuižas upīte (12 km gara un līkumota), kas tecējusi
no Baložu kūdras purva, vijusies cauri Bišumuižas centram, ieplūstot Bieķengrāvja
augšdaļā pie Kazas sēkļa.
Šobrīd Metu konkursa projekta teritorija lielākoties ir neapbūvēta, atsevišķās vietās
atrodas mazdārziņiem raksturīgas būves. Teritorija pakāpeniski sāk aizaugt. Ziemeļos tā
robežojās ar Bišumuižas teritoriju, ziemeļaustrumos un ziemeļrietumos – ar rūpnieciska
rakstura apbūvi, dienvidrietumos, dienvidos un dienvidaustrumos tai tuvumā atrodas
dzīvojamā apbūve.
8. METU KONKURSA PROJEKTA UN IZPĒTES TERITORIJAS VĒSTURISKAIS
APRAKSTS
Bišumuiža ir vēsturiska Rīgas pilsētas apkaime. Tā sākusi veidoties ap 1773. gadā celto
Bišu muižu (vāciski: Bienenhof), kas agrāk saukta arī īpašnieku vārdos par Šildera muižu
vai Hilzena muižu (Schilderhof, Hilsenhof). Pirmā Bišumuižas īpašniece bija Anna Katrīna
Šildere, dzimusi fon Ramma, kuras gādībā sava mūža nogali Bišumuižā pavadīja izcilais
komponists un Pētera baznīcas ērģelnieks Johans Gotfrīds Mītels. 1784. gadā īpašumu
mantoja viņas dēls Heinrihs Šilders un vēlāk mazdēls Mihaels Šilders.
1786. gadā muižu atklātā izsolē nopirka Rīgas Lielās ģildes tirgotājs Frīdrihs Hilzens. Ap
1810. gadu par Bišumuižas īpašnieku kļuva tirgotājs Jēkabs Johans Brandenburgs, kas
1820. gados uzcēla pašreizējo klasicisma stila muižas kungu māju un aptuveni tajā pašā
laikā sāka veidot Bišumuižas parku.
1828. gadā pirmo reizi tika iezīmēta Rīgas plānā kā pilsētas daļa.
19. gadsimta vidū muižas teritorija tika paplašināta, veco Jēkaba dzirnavu jeb Jēkaba
augstienes ēku pārbūvēja par eļļas fabriku, zemesgabalā pie Bauskas ielas uzcēla lenšu
fabriku. Visus šos īpašumus kopā sāka dēvēt par Bišumuižu, savukārt agrāk plašāk
lietotais vietvārds "Katlakalns" tika attiecināts uz aizvien mazāku teritoriju.
1871. gadā Brandenburga eļļas fabriku nopirka Gumals Gustavs Knops (Knopp), kurš tās
vietā izveidoja Knopa papīrfabriku. Savukārt Jēkaba augstieni un lenšu fabriku 1874.
gadā īpašumā ieguva Rīgas tirgotāji Kārlis Matīss Beitīns (Beythien) un Johans Jūlijs
Šmits (Schmidt). Lenšu fabrika un papīrfabrika darbojās līdz Pirmajam pasaules karam.

20. gadsimta sākumā Bišumuižā uzcēla sērkociņu fabriku "Vulkāns". Attīstoties fabrikām,
Bišumuižā pieauga iedzīvotāju skaits un aktivizējās sabiedriskā dzīve. 20. gadsimta
sākumā muižas īpašnieki bija Hebenstreits un Grass, vēlāk to mantoja Hebenstreita
mantinieki, kuru īpašumā muiža formāli bija līdz 1920. gadu beigām. Pirmā pasaules kara
laikā īpašnieki muižu pameta un ēka uz laiku netika apdzīvota.
Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas, 1920. gados bijusī muižas kungu māja piederēja
dzīvokļu kooperatīvam "Mans nams", 1928. gadā tā tika iekļauta kultūras pieminekļu
sarakstā. Kooperatīvam neizdevās laikus atdot kredītus, un 1930. gadu beigās ēka
nonāca izsolē. Pēc II Pasaules kara 1950. gados muižas ēkā iekārtoja rūpnīcas "Rīgas
stikls" administratīvās telpas, līdzās esošajās palīgēkās – noliktavas.

Bišumuižas (Bienenhof) apkaimes karte, 1876.

Bišmuižas kungu māja, būvēta 1820. gadā

9. KONKURSA TERITORIJAS PILSĒTVIDES RAKSTUROJUMS
Metu konkursa projekta teritorija atrodas Rīgas pilsētas dienvidu daļā, Daugavas kreisajā
krastā, Zemgales priekšpilsētas Bišumuižas apkaimē. Metu konkursa projekta teritoriju
veido divas neatkarīgas zonas, kuras vienu no otras atdala Ceraukstes iela, sadalot to
ziemeļu un dienvidu daļās. Ceraukstes iela un Bišumuižas grāvis, kas šķērso teritoriju
ziemeļu-dienvidu virzienā, ir divi izteikti lineāri pilsētvidi organizējošie elementi. Viena no
lielākajām konkursa projekta teritorijas vērtībām ir esošie koki.
Konkursa projekta teritorijas ziemeļos, pie Bauskas un Bukaišu ielas krustojuma, atrodas
tramvaja līnijas Nr.10 galapunkts un autobusa maršruta Nr.23 pietura “Bišumuiža”.
Konkursa projekta teritorijas dienvidrietumos atrodas autobusa maršrutu Nr.26 un Nr.60
pietura “Kalētu iela”, bet austrumos, uz Jāņa Čakstes gatves autobusa maršruta Nr.12 un
Nr.60 pietura “Lejupes iela”.

Sabiedriskā transporta pieturvietas konkursa projekta teritorijas tuvumā.
Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, plānotajā Metu konkursa projekta ziemeļu
daļā daļēji atrodas Bišumuižas un muižas parka aizsargjosla, to šķērso Daugavas HES
avārijas riska applūšanas robeža, kā arī plānotais objekts funkcionāli ir pretrunā ar spēkā
esošo Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu.

Metu konkursa projekta teritorijas apgrūtinājumi.
Pirms būvprojekta izstrādes plānots veikt atbilstošu procedūru, lai nodrošinātu konkursa
teritorijas lietošanas veida maiņu un zemesgabalu robežu pārkārtošanu. Attiecīgās
nozares ministrija ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīt priekšlikumu
nacionālo interešu objektu noteikšanai saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
17.pantu.
10. METU KONKURSA PROJEKTA IDEJA
Apbūves iecerei ir jāietver Metu konkursa projekta teritorijas kopējā ģenerālplāna
attīstības priekšlikumi, funkcionālie un arhitektoniskie risinājumi Paralimiskajam sporta
centram, lai tas funkcionētu atbilstoši sava profila specifikai un veidotu ainaviski estētisku
pilsētvidi.
Galvenais teritorijas telpas organizējošais elements ir Ceraukstes iela un Bišumuižas
grāvis. Bišumuižas grāvja novietojums šobrīd pilnībā izslēdz Paralimpiskā sporta centram
nepieciešamo ēku un būvju novietojumu. Plānojuma ietvaros ieteicams mainīt grāvja
ģeogrāfisko novietojumu projektējamās teritorijas daļā, jaunajam trasējumam veidojot
dabīgas ūdensteces vizuālo raksturu un ainavisko vidi, gar to paredzot gājēju un
velosipēdistu celiņu ar rekreācijas zonām un dekoratīvajiem stādījumiem. Lai teritorija
tiktu savstarpēji sasaistīta un nodrošinātu loģisku kustību ne tikai gājējiem, bet arī
transporta plūsmai, atsevišķās vietās pār grāvi jāplāno šķērsojumi, piemēram, laipas un
tiltiņi, zonās, kur tas nepieciešams, jāparedz izbūvēt caurtekas.
Metu konkursa teritorijas viena no lielākajām ainaviskajām vērtībām ir esošie koki.
Plānojot jauno apbūvi, jāņem vērā un iespēju robežās jārespektē esošie koki, kuru
ainaviskās grupas vizuāli veidos vienotas zaļās telpas sajūtu.
Plānotā objekta attīstības ieceres realizācija plānota vairākās būvniecības kārtās.
Teritorijas ziemeļu daļā paredzēts izvietot šādas būves:
Multifunkcionālo sporta halli ar nakstmītnēm un sporta laboratoriju.
Multifunkcionālajā sporta zālē paredzēts ratiņbasketbols, 3x3 ratiņbasketbols,
sēdvolejbols, florbols, boccia, galda teniss, pauerliftings, savukārt Vieglatlētikas
skrejceļa telpā – tāllēkšana, skriešana, loka šaušana;

-

Kērlinga halli;
Pludmales volejbola laukumus (sēdvolejbols smiltīs, smilšu volejbols);
Basketbola laukumu (ratiņbasketbols, 3x3 basketbols) ar tribīnēm.

Teritorijas dienvidu daļā, otrpus Ceraukstes ielai, paredzēts izvietot:
Vieglatlētikas sacensību un futbola stadionu, kas atbilst IAAF III konstrukcijas
kategorijas prasībām un II kategorijas LFF prasībām. Stadionā plānoti šādi
paralimpiskie sporta veidi - lodes grūšana, šķēpmešana, diska mešana, tāllēkšana,
skriešana. Stadionā paredzēts izvietot tribīnes ar 1600 skatītāju vietām un zem
tām izbūvētu ģērbtuvju un palīgtelpu kompleksu;
Vieglatlētikas iesildīšanās stadionu, kas atbilst IAAF III konstrukcijas kategorijas
prasībām;
Tenisa kortus ar servisa ēku;
Katrai no ēku un būvju grupām tuvumā paredzēta autonovietne.
Plānotā objekta attīstības ietvaros paredzēts likvidēt perspektīvā plānoto ielu ar tās
sarkanajām līnijām, kas atrodas starp zemes gabaliem ar kad. Nr.01000730065 un
Nr.01000732106, kas šķērsām savieno Gulbju un Ceraukstes ielas. Teritorijas dienvidu
daļā plānots mainīt esošā Bišumuižas grāvja vietu, lai teritorijā varētu tikt izvietotas
nepieciešamās ēkas un būves un nodrošinātu loģisku sasaisti starp tām.
11. TELPU PROGRAMMA
N.p.k.

1.1.

Izmantošanas mērķis

Piezīmes

1. MULTIFUNKCIONĀLĀ SPORTA HALLE AR NAKTSMĪTNĒM UN SPORTA
LABORATORIJU
Sporta vestibila telpu grupa:
vestibils ar administratora leti un
transformējamās garderobes
aprīkojuma zonu
administratora biroja telpa
komercplatības, t.sk., kafejnīca

300.00 m²
10.00-12.00
m²
30.00 m²

apsardzes telpa

12.00 m²

sulu bārs, var būt apvienots ar
kafejnīcu

20.00 m²

preses konferenču zāle / mācību klase

30.00 m²

ratiņkrēslu telpa ar remonta zonu

50.00 m²

WC sieviešu: 10 klozetpodi, 4
izlietnes.

60.00 m²

WC vīriešu: 8 klozetpodi, 4 pisuāri, 4
izlietnes.
1.2.
1.2.1.

Telpu platība
m²/skaits

Sporta telpu grupa
Sporta zāle 45.0 x 38.0 m,
- basketbola laukums 34 x 19m,
sacensību gadījumā min attālums līdz

60.00 m²

WC telpu bloki,
izvietoti vienmērīgi,
viegli sasniedzami no
dažādiem ēkas
punktiem. WC jāatbilst

vides pieejamības
prasībām
FIBA sertificēta
masīvkoka (Kanādas
kļava) sporta grīda,

tribīnēm 5m, griestu augstums
12.5m,
- volejbola laukums 40 x 24m,
- florbols 44 x 22 m
ārsta kabinets, pirmās palīdzības telpa

segums citiem sporta
veidiem - sintētiskais,
piemēram, teraflex vai
analogs
20.00 m²

lielgabarīta inventāra noliktava

60.00 m²

sporta spēļu inventāra noliktava

30.00 m²

sporta zāles grīdas uzkopšanas
tehnikas telpa

10.00 m²

transformējamo tribīņu zona ar
iespēju nodrošināt 1200 standarta
sēdvietas, paredzēt skatītāju zonu

ratiņkrēslu lietotājiem.
transformējamās tribīnēs jāparedz 50
vietas
riteņkrēslu
lietotājiem
ar
pavadoņiem
1.2.2.

Vieglatlētikas skrejceļš 7 x 86m,t.sk.,
4 skrejceļi 60m garumā ar starta un
finiša drošības zonu, tāllēkšanas bedri
(2x6m) ar ieskrējienu skrejceļa zonā.

602.00 m²

Vieglatlētikas skrejceļa zonu
iespējams piemērot loka šaušanas
vajadzībām, ievērtējot nepieciešamos
drošības aspektus
vieglatlētikas inventāra noliktava

1.3.

IAAF sertificēts
sintētiskais grīdas
segums vieglatlētikas
sektoriem un
skrejceliņiem

20.00 m²

sportistu ģērbtuve, aprīkota ar
skapīšiem, 2 WC , 4 dušām, saunu, ar
masāžas galdu, trenera darba vietu,
ārsta darba vietu, tāfeli, 2 x 85.00 m²

170.00 m²

sportistu ģērbtuve, aprīkota ar 20
skapīšiem, 2WC, 4 dušām, 4 x 45.00
m²

180.00 m²

treneru / tiesnešu ģērbtuve, aprīkota
ar 10 skapīšiem, 1 WC, 2 dušām

30.00 m²

dopinga kontroles telpu bloks

25.00 m²

telpu uzkopšanas inventāra telpa

10.00 m²

Trenažieru, vingrošanas telpas
140.00 m²
trenažieru zāle,
trenažieru zāles inventāra noliktava

10.00 m²

triecienabsorbējošs,
skaņas slāpējošs
sintētiskais grīdas
segums

vingrošanas zāle,

1.4.

120.00 m²

vingrošanas zāles inventāra noliktava

15.00 m²

ģērbtuve vīriešu, aprīkota ar 20
skapīšiem, 1 wc, 4 dušām

45.00 m²

ģērbtuve sieviešu, aprīkota ar 20
skapīšiem, 1 wc, 4 dušām

45.00 m²

telpu uzkopšanas inventāra telpa

10.00 m²

Sporta bloka palīgtelpu grupa
birojs halles administrācijai, 2 x 20.00
m²

40.00 m²

personāla ģērbtuve ar WC un dušu

20.00 m²

personāla telpa ar virtuves nišu

20.00 m²

teritorijas uzkopšanas tehnikas telpa

20.00 m²

tehniskās telpas: elektrosadale,
serveru telpa, ventkameras, ūdens
ievada telpa, siltummezgls.

sporta grīda FLEX vai
ekvivalents

m²

Lifta kabīnes izmēri ne
mazāki kā 1.5 x 2.65
m
2. NAKTSMĪTNES AR BIROJA UN SPORTA LABORATORIJAS TELPĀM
2.1.
Naktsmītņu telpu grupa
vestibils ar reģistratūras leti
200.00 m²

Lifti, panduss, gaiteņi, kāpnes (~15%)

reģistratūras biroja telpa

12.00 m²

bārs

45.00 m²

bāra palīgtelpa

10.00 m²

restorāns 70 sēdvietām

160.00 m²

restorāna virtuve ar palīgtelpām

200.00 m²

komercplatība
konferenču zāle ar transformējamām
akustiskajām starpsienām, sadalāma
3 daļās

25.00 m²
300.00 m²

konferenču zāles palīgtelpa

45.00 m²

wc sieviešu: 3 klozetpodi, 2 izlietnes.

20.00 m²

wc vīriešu: 2 klozetpodi, 1 pisuārs, 2
izlietnes.

20.00 m²

bagāžas uzglabāšanas telpa

20.00 m²

naktsmītņu administrācijas birojs, 2 x

30.00 m²

WC jāatbilst
pieejamības
WC jāatbilst
pieejamības

vides
prasībām
vides
prasībām

15.00 m²
veļas uzglabāšanas telpa

15.00 m²

sadzīves ķīmijas preparātu
uzglabāšanas telpa

15.00 m²

personāla ģērbtuve, wc, duša, 2 x 20
m²

40.00 m²

personāla telpa ar virtuves nišu

20.00 m²

vestibila zonas telpu uzkopšanas
inventāra telpa
naktsmītņu numurs, divvietīgs, 76 x
30.00 m²

6.0 m²
2280.00 m²

paaugstināta komforta naktsmītņu
numurs, divvietīgs 10 x 45.00 m²

450.00 m²

gaiteņi ar nišām pie istabām el.
riteņkrēslu novietošanai un
uzlādēšanai

760.00 m²

inventāra telpa, palīgtelpa, 4 x 10.00
m²

40.00 m²

naktsmītņu, biroja un sporta
laboratorijas vestibila telpu grupas
gaiteņi, kāpnes, lifti (~10%)
2.2.

Lifta kabīnes izmēri ne
mazāki kā 1.5 x 2.65
m

Biroju telpu grupa
pieņemšanas telpa, sekretāres
darbavieta

30.00 m²

apspriežu telpa

25.00 m²

Kabinets 3 darbiniekiem ratiņkrēslos
aprīkots ar kušeti
atvērta tipa birojs 5 darbavietām

m²
60.00 m²

wc sieviešu: 1 klozetpods, 1 izlietne.

m²

wc vīriešu: 1 klozetpods, 1 izlietne.

m²

telpu uzkopšanas inventāra telpa

6.00 m²

gaiteņi, kāpnes, lifti (~10%)
2.3.

Medicīnas (sporta laboratorijas) telpu grupa
20.00 m²
vestibils ar reģistratūras leti
reģistratūras biroja telpa

12.00 m²

ārsta kabinets

20.00 m²

arhīvs

4.00 m²

WC jāatbilst
pieejamības
WC jāatbilst
pieejamības

vides
prasībām
vides
prasībām

wc sieviešu, 1 klozetpods, 1 izlietne

m²

wc vīriešu, 1 klozetpods, 1 izlietne

m²

diagnostikas kabinets

30.00 m²

fizioterapijas kabinets, 2 x 20.00 m²

40.00 m²

vingrošanas, speciālo trenažieru zāle

30.00 m²

sporta laboratorija ar diagnostikas un
analīzes iekārtām 8 x 10 m

80.00 m²

apmeklētāju ģērbtuve, aprīkota ar 5
skapīšiem, 3 dušām, 1 wc, 2 x 20.00
m²

40.00 m²

personāla ģērbtuve, aprīkota ar dušu
un wc

20.00 m²

personāla telpa ar virtuves nišu

15.00 m²

materiālu, veļas noliktava

8.00 m²

telpu uzkopšanas inventāra telpa

5.00 m²

WC jāatbilst
pieejamības
WC jāatbilst
pieejamības

vides
prasībām
vides
prasībām

gaiteņi, kāpnes, lifti (~15%)
2.4.

Naktsmītņu palīgtelpu grupa
teritorijas uzkopšanas tehnikas telpa
tehniskās telpas: elektrosadale,
serveru telpa, ventkameras, ūdens
ievada telpa, siltummezgls. meta
konkursa ietvaros jāpiedāvā tehnisko
sistēmu izvietojuma risinājumi un
tiem nepieciešamās telpas un platības

3. KĒRLINGA HALLE
Kērlinga ledus arēna ar 4 kērlinga
celiņiem, telpa 30.0 x 54.0 m,
kērlinga celiņa izmērs 4.75x44.51m,
griestu augstums 5-6m

20.00 m²
m²

1620.00 m²

skatītāju tribīnes 400 sēdvietām
(viena skatītāja sēdvieta 0.5x0.85m),
tai skaitā 60 vietas personām ar
īpašām vajadzībām (1.2x0.9m) un to
pavadoņiem

580.00 m²

vestibils ar informācijas zonu un
administratora leti

100.00 m²

tehniskā telpa ledus sagatavošanai

30-50.00 m²

administratora biroja telpa

12.00 m²

wc sieviešu, 5 klozetpodi, 2 izlietnes

40.00 m²

wc vīriešu: 3 klozetpodi, 2 pisuāri, 2

40.00 m²

WC jāatbilst vides
pieejamības prasībām
WC jāatbilst vides

izlietnes
ārsta kabinets
apsardzes telpa
ratiņkrēslu telpa
kafejnīcas zona ar skatu uz ledus
arēnu 60 sēdvietām

pieejamības prasībām
15.00 m2
8.00 m²
30.00 m²
120.00 m²

virtuve ar palīgtelpām

40.00 m²

ģērbtuves, aprīkotas ar 20 skapīšiem,
2 wc, 4 dušām, 2 x 45.00 m²

90.00 m²

ģērbtuves, aprīkotas ar 10 skapīšiem,
1 wc, 2 dušām, 2 x 45.00 m²

90.00 m²

dušu telpa āra basketbola, pludmales
volejbola laukumu apmeklētājiem, 4
dušas

20.00 m²

wc telpa āra basketbola, pludmales
volejbola laukumu apmeklētājiem, 2
klozetpodi

10.00 m²

personāla telpa

20.00 m²

inventāra telpa

30.00 m²

inventāra telpa āra basketbola un
pludmales volejbola aprīkojumam
(ieeja no ārtelpas)

40.00 m²

telpu uzkopšanas inventāra telpa

15.00 m²

tehniskās telpas: elektrosadale,
serveru telpa, ventkameras, ūdens
ievada telpa, siltummezgls, ledus
sagatavošanas telpa. meta konkursa
ietvaros jāpiedāvā tehnisko sistēmu
izvietojuma risinājumi un tiem
nepieciešamās telpas un platības.

m²

gaiteņi, kāpnes, lifti (~10%)
4.
4.1.

4.2.

ĀRĒJĀS TRIBĪNES 1600 SĒDVIETĀM AR ĢĒRBTUVĒM UN PALĪGTELPĀM
Vieglatlētikas sacensību un futbola stadions
atbilstošs
IAAF III konstrukcijas
kategorijas prasībām
un II kategorijas LFF
prasībām
Tribīnes 1600 skatītāju vietām, t.sk.:
VIP sēdvietas tribīnēs, 100 vietas,
(viena sēdvieta 0.5x0.85m, sēdvieta
skatītājam ar īpašām vajadzībām
1.2x0.9m)

mēdiju (0.75x1.2m) sēdvietas
tribīnēs, 20 vietas, tai skaitā 10 vietas
ar galdiņiem (1.5x1.6m).
komentētāja vieta, min. 1 gab. Ar
atsevišķu ātrgaitas interneta
pieslēgumu.
TV un radio komentētāju vietas, 3
gab.
Galvenā TV platforma, 2 kameru
(vienai kamerai min 2x2m)
izvietošanai. Min. 6 m2, izvietota
max. tuvu tribīnes centram, uz
paaugstinājuma.
4.3.

Ģērbtuves un palīgtelpas
TV studijas zona, min. 1 gab., 5x5, h
2.3 m
vestibils sportistiem

25.00 m²
100.00 m²

informācijas zona ar administratora
leti

6.00 m2

administratora biroja telpa

8.00 m²

apsardzes telpa

8.00 m²

ratiņkrēslu telpa

30.00 m²

wc sieviešu: 1 kolzetpods, 1 izlietne

5.00 m²

wc vīriešu: 1 kolzetpods, 1 izlietne

5.00 m²

pirmās palīdzības telpa spēlētājiem,
oficiālajām personām (redzama, vai
skaidri norādīta tās atrašanās vieta)

15.00 m²

pirmās palīdzības telpa skatītājiem
(redzama, vai skaidri norādīta tās
atrašanās vieta)

15.00 m²

vieglatlētikas ģērbtuve, aprīkota ar
60 skapīšiem, masāžas telpu, pirti
/saunu, 8 dušām, 3 wc, 2 x 230.00
m²

260.00 m²

futbolistu ģērbtuve, aprīkota ar 25
skapīšiem, masāžas telpu, 5 dušām, 3
wc, taktisko tāfeli,2 x 50.00 m²

100.00 m²

tiesnešu ģērbtuve 5 cilv., 3 dušas, 1
wc, taktiskā tāfele2 x 20.00 m²

40.00 m²
12.00 m²

delegāta istaba/masāžas telpa

telefons, fakss,
internets, galds,
krēsls. Viegla piekļuve
spēlētāju, tiesnešu

dopinga kontrole (uzgaidāmā telpa
~15 m², uzgaidāmā telpa ap 20 m²,
duša, wc min. 5.00m²)

40.00 m²

ģērbtuvēm
Atrodas tiešā tuvumā
sportistu ģērbtuvēm

ģērbtuve aprīkota ar 5 skapīšiem, 3
dušām, 1 wc, taktisko tāfeli
atlētikas zāle
drošības (kontroles) telpa, ar labu
pārskatu uz stadionu, aprīkota ar
audio komunikācijas sistēmu

100.00 m²
15.00 m²

100.00 m²
mēdiju darba telpa/sekretariāta telpa
vieglatlētikas sacensību vajadzībām
80.00 m²
preses konferenču telpa/vieglatlētu
izsaukšanas uzgaidāmā telpa ("call
room")

skatītāju wc, sieviešu, ieeja
noārpuses, 14 klozetpodi, 10 izlietnes

90.00 m²

skatītāju wc, vīriešu, ieeja no ārpuses,
10 klozetpodi, 10 pisuāri, 10 izlietnes

90.00 m²

telpu uzkopšanas inventāra telpa
inventāra noliktava, (ieeja no
ārpuses), 2 x 50.00 m²

8.00 m²
100.00 m²

Futbola vārti (divi stacionārie un 2
rezerves)
teritorijas uzkopšanas tehnikas un
inventāra telpa, (ieeja no ārpuses)
tehniskās telpas: elektrosadale,
serveru telpa, ventkameras, ūdens
ievada telpa, siltummezgls. meta
konkursa ietvaros jāpiedāvā tehnisko
sistēmu izvietojuma risinājumi un
tiem nepieciešamās telpas un platības
meta konkursa ietvaros jāpiedāvā
tehnisko sistēmu izvietojuma
risinājumi un tiem nepieciešamās
telpas un platības.
gaiteņi, kāpnes, lifti (~5%)
5.

IESILDĪŠANĀS STADIONS
Vieglatlētikas iesildīšanās stadions

min. 30 mediju
pārstāvjiem, aprīkota
ar galdiem, krēsliem
interneta pieslēgumu
vietām
aprīkota ar TV
kameras platformu,
audio sistēmu,
prezidija galdu un
krēslliem. Sēdvietas
min. 30 mediju
pārstāvjiem

Stacionārie vārti
2.50m x 7.50m
25.00 m²
m²

Lifta kabīnes izmēri
1.5 x 2.65 m
atbilstošs
IAAF III konstrukcijas
kategorijas prasībām

Āra WC

jāatbilst vides
pieejamības prasībām

Mobilas pārvietojamas āra nojumes
Soli un galdi
6.

SERVISA, TEHNISKĀ ĒKA TENISA KORTIEM
vestibils ar administratora leti
administratora biroja telpa

30.00 m²
6.00 m²

jāatbilst vides
pieejamības prasībām

ratiņkrēslu telpa

15.00 m²

komercplatība

10.00 m²

pirmās palīdzības, ārsta kabinets

12.00 m²

ģērbtuve 15 vietām, 4 dušas, 2 wc, 2
x 35.00 m²

70.00 m2

jāatbilst vides
pieejamības prasībām

ģērbtuve 5 vietām, 2 dušas, 1 wc, 2 x
22.00 m²

44.00 m²

jāatbilst vides
pieejamības prasībām

personāla telpa ar dušu un wc

20.00 m²

inventāra noliktava

20.00 m²

laukumu uzkopšanas tehnikas
noliktava

25.00 m²

jāatbilst vides
pieejamības prasībām
jāatbilst vides
pieejamības prasībām
jāatbilst vides
pieejamības prasībām

wc sieviešu

m²

wc vīriešu

m²

tehniskās telpas: elektrosadale,
serveru telpa, ventkameras, ūdens
ievada telpa, siltummezgls. meta
konkursa ietvaros jāpiedāvā tehnisko
sistēmu izvietojuma risinājumi un
tiem nepieciešamās telpas un
platības.
gaiteņi (~10%)

jāatbilst vides
pieejamības prasībām
jāatbilst vides
pieejamības prasībām

20.00 m²

Telpu programma ir orientējoša, neievērtējot ēku sienu konstrukciju biezumus.
Telpu mikroklimata prasības – Meta izstrādes laikā definēt telpu, telpu grupu
temperatūras, gaisapmaiņas rādītājus, mitrumu (apkures un dzesēšanas periodam),
apgaismojumam ievērot LBN prasības:
saskaņā ar LVS EN 15251 “Telpu mikroklimata (gaisa kvalitātes, temperatūras režīma,
apgaismojuma un akustikas) parametri ēku projektēšanai un to energoefektivitātes
novērtēšanai“ pielikumu A:
apkures periodam I kategorijas komforts;
dzesēšanas periodam II kategorijas komforts.

Tehniskās palīgtelpas
Paralimpiskajā sporta centrā jāparedz atsevišķas tehniskās palīgtelpas:
ūdens uzskaites mezglam,
siltummezglam,
elektrosadales telpai,
serveru telpai,
vairākas atsevišķas telpas, katru ~5-10 m² platībā:
* uzkopšanas servisam,
* tehniskajam personālam,
* ēku tehnisko sistēmu vadības un kontroles (BMS) telpa,
* citu tehniskā servisa darbinieku vajadzībām.
Telpām jābūt apkurināmām, paredzot darbinieku ģērbtuves, dušas, atsevišķus darba
galdus, instrumentu un inventāra noliktavas.
Visām tehniskajām palīgtelpām jāparedz automatizēta piekļuves kontrole. Projektējot
iekārtu novietojumu ir jānodrošina iespējas vienkāršoti veikt to inspekciju, pārbaudi,
apkopi un remontu bez konstrukciju pārbīdes vai būvdarbu veikšanas. Telpām ar
paaugstinātu troksni (piemēram, elektroģeneratori) jāparedz paaugstināta skaņas un, ja
nepieciešams, arī vibrācijas izolācija.
Visiem skaitītāju rādījumiem jābūt nolasāmiem attālināti.
12.Plūsmu organizācija:
Metu konkursa teritorijas plūsmu organizācijā nozīmīgākā ir teritoriju sadalošā
Ceraukstes iela un austrumos robežojošā Gulbja iela, kas nodrošina saikni ar apkārtesošo
pilsētvidi un gājēju kustību uz sabiedriskā transporta pieturvietām. Tuvumā atrodas Jāņa
Čakstes gatve, kas ir Dienvidu tilta turpinājums uz dienvidiem, un Ziepniekkalna iela,
kuras turpinājums ir A7 maģistrāle Rīga - Ķekava - Bauska – Lietuva.
Metu konkursa teritorijas organizācijā jārisina transporta, gājēju un velosipēdistu
plūsmas kustības shēmas gan ikdienā, gan sacensību (un skatītāju apmeklētības) laikā.
Transporta kustības organizācijas risinājumu izstrādē ievērot UEFA (Union of European
Football Associations) Stadionu infrastruktūras noteikumus, IAAF (International
Association of Athletics Federations) Starptautiskos vieglatlētikas infrastruktūras
noteikumus, lai nodrošinātu iespēju sporta infrastruktūru sertificēt atbilstoši UEFA un
IAAF prasībām.
Metu konkursa ietvaros jārisina automašīnu, t.sk. personām ar invaliditāti, un autobusu
stāvvietu nodrošinājums pie katra no objektiem. Metu konkursa ietvaros jārisina
īstermiņa un ilgtermiņa velosipēdu novietņu (kopskaitā ap 300 gab.) izvietojums projekta
teritorijā, pie objektiem, daļai no novietnēm paredzot nojumes.
Konkursa teritorijas iekšējos transporta (apkalpes) ceļus plānot racionāli, pa īsāko
iespējamo trajektoriju un minimālajā, normatīviem atbilstošajā platumā. Laukumi un
piebraucamie ceļi jāplāno tā, lai tie nodrošinātu ērtu apkalpojošā transporta piekļuvi, kā
arī atkritumu savākšanas transporta piekļuvi. Nodrošināt normatīvo prasību izpildi
ugunsdzēsības un glābšanas transporta piekļuvei visās zonās.
13. BŪVNIECĪBAS KĀRTAS
Veiksmīgai Paralimiskā sporta centra attīstības realizēšanai dalīšana kārtās ir
neatņemama sastāvdaļa – to paredz gan ierobežotais finansējums, gan tālākā finanšu
plūsma. Kopējā visu kārtu vīzija ir ĻOTI būtiska, lai nodrošinātu gan visu Paralimiskā
sporta centra attīstības stratēģijā nepieciešamo funkciju realizāciju, gan papildus
argumentus un motivāciju finansējuma piesaistei. Pasūtītājs sagaida no konkursa
Projektētāja skaidru redzējumu par dalījumu kārtās, nodrošinot iespēju ekspluatēt katru
kārtu pēc to pilnas pabeigšanas.

No pasūtītāja vajadzību un funkcionalitātes viedokļa, kārtu secības prioritāte ir šāda:
1. I kārtā paredzēt visām inženierkomunikācijām atbilstošas jaudas visam
kompleksam;
2. Multifunkcionālo
sporta halli
ar
naktsmītnēm
un
sporta laboratoriju
(Multifunkcionālās sporta halles telpu grupā ietilpst sporta – vestibila telpas,
sporta telpas, trenažieru, vingrošanas telpas un sporta bloka palīgtelpas.
Naktsmītņu telpu grupā ietilpst naktsmītņu telpas, palīgtelpas, biroju telpas,
sporta laboratorijas telpas, kur tiks nodrošinātas attiecīgās nepieciešamās
medicīniskās pārbaudes un pakalpojumi. Visiem naktsmītņu numuriņiem
jānodrošina vides pieejamība);
3. Teritorijas labiekārtošanu un stāvlaukumus pie/ap Multifunkcionālās sporta halles
ar naktsmītnēm;
4. Plānojot teritorijas apbūvi, ja atļauj teritorija Projektētājs pēc saviem ieskatiem
var piedāvāt teritorijā izvietot vēl kādu sporta būvi vai laukumu atbilstoši katras
sporta būves izbūves noteikumiem, kuri ir minēti šīs projektēšanas programmas
METU KONKURSA PROJEKTA IDEJAS punktā;
5. Nodošanu ekspluatācijā, kas ir obligāta 1. kārtas sastāvdaļa.
Tālāko kārtu – prioritārā secībā:
1. Divus stadionus (iesildīšanās un sacensību) ar konkrētajai kategorijai atbilstošu
stadiona apgaismojumu un sēdvietu skaitu tribīnēs. (Šo teritoriju paredzēts
perimetrāli nožogot);
Ja kāda no turpmāk minētajām sporta būvēm vai laukumiem netiek iekļauta
pirmajā kārtā, tad šīs sporta būves vai laukumi ir jāiekļauj nākamajā kārtā:
2. Kerlinga halli ar 4 ledus celiņiem;
3. Četrus pludmales volejbola laukumus, paredzot tos nožogot, un basketbola
laukuma zonu ar iespēju ap to izvietot tribīnes.
4. Tenisa kortus un servisa ēku, kurā paredzēts izvietot sporta aprīkojumu un
apsaimniekošanas vajadzībām nepieciešamos instrumentus un iekārtas.
Projektētājam ir jābūt spējīgam atrisināt tādus jautājumus, kas Pasūtītājam nav ienākuši
prātā, tādēļ Pasūtītājs, sagaida ka pretendenti iesniegs, viņuprāt, labāko iespējamo
risinājumu projektēšanas programmā minēto funkciju realizācijai. Iesniedzot
argumentētu risinājumu, pieļaujama arī telpu platību vai funkciju pielāgošana
pretendenta piedāvājumam, taču nedrīkst zaudēt programmā minētās funkcionalitātes.
Plānotā Metu konkursa projekta attīstības ieceres realizāciju jāplāno tā, lai nodrošinātu
ērtu un atbilstoši Paralimpiskā sporta centra profila specifikai funkcionālu piekļuvi no
tuvumā esošajām sabiedriskā transporta pieturvietām, kā arī nepieciešamo maģistrālo
inženiertīklu izbūvi, būvniecības kārtu ietvaros ieteicams paredzēt teritorijai piegulošo
Gulbju un Ceraukstes ielu rekonstrukciju. Kārtu sadalījumu jāattēlo GP risinājumos.
Metu konkursa teritorijas publisko ārtelpu var veidot kā daudzfunkcionālu pagalmu ar
labiekārtojumu, kas vienlaikus izmantojams publiskajiem pasākumiem, ērtai gājēju un
velosipēdu plūsmai, kā arī operatīvā transporta piekļuvei (josla min. 3,5m platumā).
Metu konkursa teritorijā ir apgrūtinoša situācija ar auto stāvvietām. Jānodrošina minimāli
nepieciešamo stāvvietu skaits. Iespēju robežās jāmeklē harmonisks risinājums arī
papildus stāvvietām, bet ne uz publiskās ārtelpas kvalitātes rēķina.
Pie katras no plānoto ēku vai būvju grupas jāparedz izvietot autonovietnes, kurās
plānotas gan standarta stāvvietas, gan vieta autobusiem, gan automobiļiem, kurus vada
cilvēki ar invaliditāti. Lai, nepieciešamības gadījumā, šajās stāvvietās varētu stāvēt arī
parastie apmeklētāji, paredzēts, ka ar stacionāru marķējumu, kas apzīmē stāvvietas
cilvēkiem ar invaliditāti, tiks iezīmētas tās stāvvietas, kuras atrodas ēku tuvumā un tādā

apjomā, kāds norādīts spēkā esošajos normatīvajos aktos. 5% no kopējā autonovietņu
skaita jāparedz cilvēkiem ar kustības, redzes vai dzirdes traucējumiem. Pārējās
stāvvietas tiks marķētas ar mobilām zīmēm, kuru nepieciešamību un izvietošanu,
atbilstoši konkrētai situācijai, izvērtē un organizē pasūtītājs.
14. Teritorijas labiekārtojums.
Metu konkursa teritorijā jāparedz Latvijas klimatam atbilstoši, viegli kopjami stādījumi
(daļēji mūžzaļi stādījumi grupās), konceptuāli un stilistiski saskaņojot ar kopējo teritorijas
labiekārtojuma un apzaļumojama koncepciju, saglabājot esošos kokus un papildinot
augošo koku grupas ar jauniem stādījumiem. Bišumuižas parkā aug 10 koku sugas, tai
skaitā otrs lielākais Rīgas dižozols, kurš varētu būt pat 500–600 gadus vecs, tā diametrs
ir 160 cm. Par dižkokiem atzīti arī parka vecākie melnalkšņi. Detalizēts augu sortiments
precizējams tālākajās projektēšanas stadijās.
Pēc Meta priekšlikuma autora ieskatiem, var paredzēt labiekārtotas jumta terases
koplietošanas vajadzībām. Metu konkursa priekšlikumā konceptuāli jāparedz ilgtspējīga
lietusūdeņu novadīšanas un apsaimniekošanas sistēma no ēku fasādēm un cietā
ieseguma plaknēm. Teritorijas attīstība būtiski uzlabos pilsētvides kvalitāti un bagātinās
pakalpojumu klāstu apkārtnē.
Nepieciešams izstrādāt Paralimpiskā sporta centra nožogojuma risinājumu, kuram ir
jānodrošina iespēja nodalīt atsevišķas zonas, atbilstoši funkcijām un sporta pasākumiem.
Nožogojumam ir jābūt arhitektoniski iederīgam apkārtējā ainavā un ēku/būvju
arhitektoniskajā risinājumā. Metu konkursa teritorijā jāparedz izvietot mūsdienīga dizaina
mazās arhitektūras formas (soli, informācijas stendi, norādes sistēma, atkritumu urnas,
velosipēdu turētāji, bērnu spēļu rotaļu ierīces, u.tml.) augstā izpildījuma kvalitātē.
Teritorijā jāparedz īpaša vieta/nojume smēķēšanai.
Jāparedz visas Metu konkursa teritorijas un ēku fasāžu funkcionālais un dekoratīvais
apgaismojums, kā arī elektromobiļu uzlādes vietas. Paralimpiskā sporta centra teritorijai
jāparedz videonovērošana.
Metu konkursa priekšlikumā jāpiedāvā sadzīves atkritumu konteineru novietojums, kas
funkcionāli apkalpojams ar speciālo transportu, paredzot atkritumu šķirošanu.
15. Arhitektoniskais risinājums.
Latvijas Paralimpiskā sporta centra izveides būvapjomi jārisina ainaviski augstvērtīgajā
publiskajā ārtelpā, kas nodrošina funkcionāli ērtu un arhitektoniski kvalitatīvu piekļuvi
atsevišķiem objektiem, koplietošanas laukumiem multifunkcionālās ēkas priekšā un ir šīs
teritorijas perspektīvās attīstības viena no prioritātēm.
Metu konkursa priekšlikumā piedāvātajiem ēku apjomiem jābūt labi uztveramiem,
arhitektoniskajai formu valodai inovatīvai un augstvērtīgai. Kvalitatīva arhitektoniskā
risinājuma detalizācija svarīga ne tikai ielas fasādēs, bet arī pagalmos, jo teritorijas
labiekārtojums un vizuālais fons ir būtiska šī projekta iezīme. Arhitektoniskajos
risinājumos minimizēt konstrukciju termisko tiltu ietekmi, optimizēt saules starojuma
ieguvumus ar konstrukciju noēnojumu, ņemt vērā telpu izmantojumu pa gada laikiem
(apkures un dzesēšanas periodiem).
16. Vides pieejamības prasības.
Metu konkursa priekšlikumā jādod teritorijas un visu telpu pieejamības risinājumi
personām ar īpašām vajadzībām, ņemot vērā LBN 208-15 “Publiskas būves” un citus
spēkā esošos normatīvus par personām ar invaliditāti.

Projektējot teritoriju, jāparedz speciāli pasākumi un aprīkojumi vides pieejamības
nodrošinājumam:
Piekļuves ietves, kas garākas par 100 m, jāveido vismaz 1,8 m platas;
Piekļuves ietvei ir jābūt labi izgaismotai, tai jāparedz nepārtraukta, skaidri
izšķirama vadlīnija (orientieris)/norāde līdz ieejas durvīm. Piekļuves ietvē nedrīkst būt
nekādu šķēršļu. Pandusam, kas ir garāks par 6 m, ne retāk kā pēc 3 m proporcionāli
jāizvieto horizontāli starplaukumi, kuru parametri ir ne mazāki par 1,5 m x 1,5 m.
Ja kustības virziens pandusam mainās vairāk nekā par 90 grādiem, pirms katra
šāda pagrieziena nepieciešams horizontāls starplaukums, kura parametri nav mazāki par
1,5 m x 1,5 m.
Gājēju pārejām no visām pusēm jāparedz reljefas, labi saredzamas un
izgaismotas virsmas kontrastējošā tonī.
Ēku ārpusē jāparedz informācijas norādes, atbilstošā augstumā un kontrastējošās
krāsās;
Jāierīko attiecīgā platuma bīdāmās vai automātiskās ārdurvis, kontrastējošā krāsā
attiecībā pret ārējas fasādes krāsojumu;
Pie objektiem jāizveido stāvvietas cilvēkiem ar invaliditāti.
Brauktuves šķērsošanas vietai ir jābūt vienā līmenī ar brauktuvi.
Vispārējas iekštelpu plānošanas prasības:
Elektroenerģijas taupības nolūkos jāparedz risinājumus automātiskai (ar kustību
sensoriem vai laika grafiku) vai attālinātai apgaismojuma vadībai;
Ņemot vērā mainīgos laika apstākļus, visās ēkās jāparedz telpu dalīšana zonās,
kurās atļauts pārvietoties ar āra apaviem, kā arī zonās, kur pārvietošanās atļauta tikai ar
iekštelpām piemērotiem apaviem. Pie ieejām zonās, kas paredzētas iekštelpu apaviem,
jāparedz atbilstoši skapīši apavu glabāšanai.
Jāveido neslīdoši cietā seguma piebraukšanas celiņi atbilstošā platumā un ar
līmeņa pārejām, nodrošinot iekļūšanu ēkās personām ar kustību traucējumiem,
ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem. Jāparedz pārvietošanās ceļa platums ne mazāks par
1,2m;
Durvju stiklotā daļa jāmarķē kontrastējošā krāsā;
Vējtvera platums un dziļums jāveido tā, lai ratiņkrēsls brīvi varētu manevrēt;
Durvis uz iekštelpām jāveido tā, lai tās būtu viegli lietojamas, attiecīgā platumā,
kontrastējošās krāsās;
Jāieplāno vienlaidus grīdas bez sliekšņiem un līmeņu maiņām;
Grīdas segums kontrastējošā krāsā, tumšs ar gaišiem dizaina elementiem, kas
norāda gājēja ceļu;
Telpu norādes jāizvieto ar roku sasniedzamā līmenī, kontrastējošās krāsās, ar
izceltām piktogrammām un viegli salasāmiem burtiem;
Jāveido pielāgotas tualetes ar attiecīgo aprīkojumu, kas domāts personām ar
funkcionāliem traucējumiem, kā arī jānodrošina tualešu ērta sasniedzamība no jebkuras
vietas teritorijā. Tualetēs – zvanu poga neparedzētiem un trauksmes gadījumiem;
Jāveido pielāgotas dušas ar attiecīgo aprīkojumu, kas domāts personām ar
funkcionāliem traucējumiem;
Telpu iekārtojums jāparedz ar brīvu manevrēšanas laukumu.
17. Inženiertīkli.
Inženiertīklu maģistrālie pieslēgumi jārisina saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem
nosacījumiem (skat. pielikumā Nr.5-5 TN no AS “Sadales tīkls”, pielikums Nr.5-6 TN no AS
“Rīgas siltums”, pielikums Nr.5-7 TN no SIA “Rīgas ūdens”) vai kāda cita komunikāciju
tīkla turētāja.
Izstrādājot būvprojektu un saņemot aktuālo topogrāfiju ar maģistrālajām inženiertīklu
pieslēguma vietām, risinājumi var mainīties atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem
nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pamatojoties uz telpu programmu, jāparedz nepieciešamā jauda darbībai maksimālajā
režīmā. Nepieciešamos elektroapgādes maģistrālos pieslēgumi jāplāno saskaņā ar
saņemtajiem tehniskajiem nosacījumiem no esošām apakšstacijām Nr.140 “Bišuciems”,
kas savienots ar transformatora apakšstacijas punktu TP2455. Nepieciešamības gadījumā
jāparedz jauni pieslēgumi neatkarīgām kompaktām transformatora apakšstacijām
būvniecības kārtu īstenošanas ietvaros.
18. Siltumapgāde un apkure.
Ēku apkures sistēma jāpiedāvā, pamatojoties uz AS “Rīgas siltums” saņemtajiem
tehniskajiem nosacījumiem vai kādu citu alternatīvo apkures veidu. Tuvākais pieslēgums
centralizētai pilsētas siltumapgādei atrodas otrpus Jāņa Čakstes gatvei – Svīres ielā 13.
Jāparedz, ka J. Čakstes gatvi plānotā siltumtrase varētu šķērsot ar caurduršanas metodi,
pēc tam virzoties pa Gulbju ielu, lai nodrošinātu ar siltumapgādi objektus, kuri būs
izbūvēti paredzamo būvniecības kārtu ietvaros. Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma
5.panta prasībām, jāveic alternatīvu enerģijas avotu izvērtējums. Kā alternatīva var tikt
izskatīta apkure ar dabasgāzi, pieslēdzoties tuvumā esošajam gāzes vadam, siltumsūkņu
sistēmas, saules kolektori ar siltuma akumulācijas sistēmu karstā ūdens apgādei vasaras
periodā, citas atjaunojamo energoresursu sistēmas. Šādā gadījumā ir jāņem vērā, ka būs
nepieciešams paredzēt papildu ēku vai telpu grupu tehniskās prasības. Alternatīvu
sistēmu ekonomiskais izvērtējums jāveic 30 un 50 gadu periodam (dzīves ciklam).
Ēkas apkures sistēmu projektēt saskaņā ar standartu 12831-1 “Ēku energoefektivitāte.
Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 1.daļa: Telpu siltumslodze. M3-3 modulis”
19. Ventilācija un gaisa kondicionēšana.
Ēkā jāparedz mehāniskā ventilācija un gaisa kondicionēšana (dzesēšana).
Metu līmenī jānovērtē iekārtu jauda un iekārtu izvietojums, jo šīs iekārtas aizņem
ievērojamu telpu apjomu.
. Veiktspējas prasības noteikt saskaņā ar standartu LVS EN 16798-3 “Ēku
energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 3.daļa: Nedzīvojamās ēkas. Veiktspējas prasības
ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmām (M5-1 un M5-4 moduļi)”. Paredzēt
risinājumus ventilācijas siltuma atgūšanai.
Pamatot dzesēšanas sistēmas nepieciešamību ēkā vai tās daļās, ņemot vērā telpu
izvietojumu pret debespusēm. Aprakstīt pasīvās dzesēšanas (night cooling) izmantošanu
ēkā vai ēkas daļās. Meta līmenī paredzēt iekārtu jaudu un iekārtu izvietojumu.
20. Ūdens apgāde un kanalizācija.
Ūdens apgādei un sadzīves kanalizācijai nepieciešamais pieslēgums jāparedz pie
maģistrālajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem uz Gulbju ielas un Ceraukstes ielas. Lietus
ūdens kanalizāciju varētu risināt šādi: vietās, kur tas ir iespējams, izbūvējams
pieslēgums pie pilsētas lietus kanalizācijas tīkla uz blakus esošās Gulbju ielas, bet no
pārējās teritorijas nepieciešamības gadījumā ūdens jāsavāc, jāattīra un jānovada uz
Bišumuižas grāvi.
Ārējo ugunsdzēsību var nodrošināt no esošajiem ielas ūdensvada hidrantiem, piemēram,
ugunsdzēsības hidrantus uz Ceraukstes ielas, kuri atrodas uz esošā d250 ūdensvada.
Tāpat iespējams izmantot esošos trīs ugunsdzēsības hidrantus uz Gulbju ielas, kuri
atrodas uz esošā d250 un d160 ūdensvada. Esošie ūdensvada diametri spēj nodrošināt
nepieciešamo ugunsdzēsības patēriņu 25,0l/sek.
21. Energoefektivitātes vadlīnijas.
Konkursa piedāvājuma risinājumos nepieciešams paredzēt un nodrošināt visu būvju un to
atsevišķo daļu “energoefektivitāti”, saskaņā ar MK 09.07.2013. noteikumi Nr.383
“Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 5.pielikumu (gandrīz nulles enerģijas ēka),
Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Konkursa Meta izstrādē jāpievērš uzmanība šādiem ilgtspējas elementiem:
- energoefektivitātei gan attiecībā uz ēku dizainu, ēku mikroklimata nodrošinājumu un
sistēmu apgādi ar enerģiju, gan apgaismojuma risinājumiem un tehnoloģijām;
- sistēmu automatizācijai, vadībai un kontrolei, lai nodrošinātu optimālu iekārtu darbību
un kontroli, novērstu nelietderīgu energoresursu izlietojumu;
- iekštelpu gaisa un vides kvalitātei;
- atjaunojamo resursu izmantošanai;
- atkritumu apsaimniekošanai gan būvdarbu laikā, gan ekspluatācijas laikā;
- drošu un ērtu gājēju un velosipēdistu ceļu, kā arī velo novietņu nodrošinājumam;
- dabīgu un vietēju materiālu izmantošanai;
- efektīvam ūdens patēriņam, kā arī iespējai izmantot savākto lietus ūdeni;
- akustikas risinājumiem un citiem, ja nepieciešams.
Izvēlēto būvmateriālu un konstruktīvo risinājumu pamatojumā, ņemt vērā būves dzīves
cikla izmaksas 30 gadu periodam. Novērtējumu veikt saskaņā ar standartu LVS EN
15459-1:2017 “Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšanas
procedūra. 1.daļa: Aprēķinu procedūras, M1-14 modulis”

22. Ugunsdrošības risinājumi.
Metu konkursa teritorijā, saskaņā ar telpu programmu, plānotas IV un V lietošanas
veidam (saskaņā ar “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju
ugunsdrošība"):
IV lietošanas veids – publiskas būves, kuras tiek izmantotas komercdarbībai un
publiskiem pasākumiem, tai skaitā restorāni, kafejnīcas, bāri un citi sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumi, veikali, tirdzniecības centri, konferenču telpas;
V lietošanas veids – būves, kas parasti tiek izmantotas dienā un kurās pastāvīgi uzturas
lietotāji, kas pārzina telpas, tai skaitā administratīvās ēkās, arhīvi, bankas, biroju ēka.
Būvju nesošo konstrukciju un ugunsdrošības nodalījumu veidojošo būvkonstrukciju
nepieciešamo ugunsizturību nosaka, ņemot vērā būves lietošanas veidu, nepieciešamo
būves ugunsnoturības pakāpi (Konkursa teritorijā U1 un U2), būves augstākā stāva
grīdas līmeni, ugunsdrošības nodalījuma pieļaujamo platību un būves vai tās daļu
ugunsslodzi.
Būves lietotāju evakuācijai un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai jāparedz
ugunsaizsargāta un dūmaizsargāta kāpņu telpa, kā arī atklātas kāpnes un ārējās
evakuācijas kāpnes. Evakuācijas ceļiem ir jābūt viegli atrodamiem. Evakuācijas izejas
nodrošina evakuējamo cilvēku drošu izkļūšanu no būves tieši uz āru zemes līmenī. Kāpņu
laidu brīvajam platumam jābūt ne mazākam par 1400mm. Kāpņu slīpums evakuācijas
ceļos nedrīkst būt lielāks kā 1:1, pakāpiena platums vismaz 250mm, augstums ne
augstāks par 220mm. Attālumam starp kāpņu laidiem ir jābūt vismaz 50 mm, kas
nodrošina ugunsgrēka dzēšanai nepieciešamā ūdens padevi būves augšējos stāvos.
No būves un tās stāviem, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, jānodrošina iespēja
evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas
izejām, no atsevišķām telpām paredz vienu evakuācijas izeju, ja evakuācijas ceļa garums
nepārsniedz 30m. No telpām vai stāviem, kur uzturas vairāk par 500 lietotājiem, jāizbūvē
vismaz trīs evakuācijas izejas. Evakuācijas ceļa garums no strupceļa zonas noteikts kā
50% no maksimāli pieļaujamā evakuācijas ceļa garuma un ierobežots līdz 22,5m.
Evakuācijas izejām jābūt viegli un bez piepūles atveramām no iekšpuses, tai skaitā
personām ar īpašām vajadzībām. Evakuācijas izejas nodrošina evakuējamo cilvēku drošu
izkļūšanu no būves un tās telpām tieši uz āru zemes virsmas līmenī vai:

1.
2.
3.
4.
5.

pa
pa
pa
pa
pa

kāpņu telpu;
atklātām iekšējām un ārējām kāpnēm;
aizsargātu evakuācijas ceļu;
aizsargātu evakuācijas ceļu un kāpņu telpu;
aizsargātu evakuācijas ceļu un atklātām kāpnēm.

Evakuācijas ceļa minimālais platums ir vismaz 1,20m.
Evakuācijai nav atļauts izmantot liftus un tiem analogas iekārtas.
Kāpņu laida brīvais platums nedrīkst būt mazāks par:
1.
1400 mm – ugunsdrošības nodalījumam, no kura paredzēts evakuēt vairāk nekā
250 lietotājus;
2.
1200 mm – ugunsdrošības nodalījumam, no kura paredzēts evakuēt vairāk nekā
piecus lietotājus.
Ugunsdzēsības tehnikai paredzēto piebrauktuvju, iebrauktuvju
platums ir vismaz 3,5 metri, augstums – vismaz 4,25 metri.

un

caurbrauktuvju

Būvēm, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz astoņus metrus, jānodrošina
ugunsdzēsības piebrauktuve vismaz no vienas fasādes puses.
Ja būve ir platāka par 36 metriem, ugunsdzēsības piebrauktuves nepieciešamas pie abām
garenfasādēm vismaz 50 % garumā no katras fasādes puses.
Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuve būvei jānodrošina ar vismaz 3,5 metrus
platu piebrauktuvi, kura atrodas piecu līdz 20 metru attālumā no būves fasādes.
Piebrauktuves pagrieziens nedrīkst ierobežot ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas
kustību – piebrauktuves platums pagrieziena posmā ir vismaz pieci metri, pirms un pēc
pagrieziena ir vismaz 11 metru garš paplašinājuma pārejas posms. Ugunsdzēsības un
glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus
šķēršļus. Piebrauktuvēm nodrošina pietiekamu izturību, kas atbilst ugunsdzēsības un
glābšanas tehnikas slodzei. Piebrauktuvēs drīkst ierīkot zālāju ar attiecīgi nostiprinātu
pamatnes konstrukciju.
23. VIDES UN KLIMATA ĪSS RAKSTUROJUMS.
Detalizēta informācija par klimatiskajiem apstākļiem Rīgā un visā Latvijas Republikas
teritorijā skatāma: www.meteo.lv.
Konkursa projekta novietne un izpētes teritorija atrodas Rīgā. Kā tas ir raksturīgi ziemeļu
platuma grādiem, ziemas ir tumšas un vasaras – gaišas: Ziemassvētkos dienas gaisma ir
6–8 stundas, turpretim vasaras vidū saule noriet tikai uz īsu brīdi. Sniegs uzkrīt novembrī
vai decembrī un izkūst aprīlī.
Salīdzinot ar Dienvideiropu, saule ir zemu visu gadu, bet jo īpaši zemu vēlu rudenī un
ziemā, kas ietekmē attālumus starp ēkām un to augstumu, lai nodrošinātu pietiekamu
telpu insolāciju.
Konkursa teritorijas meteoroloģisko apstākļu raksturojumam izmantoti Ministru kabineta
2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 338 “Būvklimatoloģija” iekļautie meteoroloģiskās
stacijas “Rīga” ilggadīgie vidējie dati.
Papildus meteoroloģiskie dati (saules starojuma un citi tipiska meteoroloģiskā gada
stundu dati, ko izmanto energoefektivitātes aprēķiniem) pieejami Eiropas meteoroloģisko
datu portālos, piemēram:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis5/tmy.html
Vidējā gaisa temperatūra (Pasaules meteoroloģiskās organizācijas 30 gadu perioda
(1961.-1990.) vidējā aritmētiskā) gadā +6,2 °C. Visaukstākais mēnesis ir janvāris ar
mēneša vidējo temperatūru -4,7 °C (absolūtais minimums -33,7°C, absolūtais
maksimums +9,4 °C), vissiltākais ir jūlijs ar mēneša vidējo gaisa temperatūru +16,9 °C
(absolūtais minimums +4,0 °C un absolūtais maksimums +33,6 °C).
Apkures perioda ilgums Rīgā 203 dienas ar vidējo temperatūru 0,0°C (par apkures
periodu uzskata laiku, kaddiennakts videjā gaisa temperatūra ir stabili vienāda ar 8,0°C
vai zemāka).
Gada vidējais relatīvais mitrums Rīgā ir 79%, viszemākais tas ir maijā (Rīgā 69%), bet
vislielākais gaisa mitrums novērojams novembrī – decembrī (Rīgā 86%).
Lielākais vēja ātrums Rīgā ir novembrī, decembrī un janvārī (mēnesī vidēji 4,6–4,8 m/s),
mazākais – jūlijā un augustā (mēnesī vidēji 3,4 m/s), bet maksimālās vēja brāzmas var
sasniegt 26 m/s.
VISPĀRĒJĀS PLĀNOŠANAS PRASĪBAS
Vadlīnijas, saskaņā ar Rīgas teritorijas un apbūves noteikumiem pilnā versijā skatāmas:
http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2017/10/rtp2030/4_TIAN.pdf

