PASKAIDROJUMA RAKSTS

Apskatāmā un plānojamā teritorija atrodas Rīgas pilsētas dienvidu daļā, Daugavas

Esošā situācija

kreisajā krastā, Zemgales priekšpilsētas Bišumuižas apkaimē. Tā ietverot zemes gabalus

Paralimpiskā sporta centra priekšizpēte veikta, pamatojoties uz noslēgto līgumu.

Padures ielā 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52A, 54, zemes gabalu Ceraukstes ielā ar

Priekšizpētes izstrādes mērķis ir izvērtēt konkrētās teritorijas piemērotību multifunkcionāla sporta

kad.Nr.01001192029, Gulbju ielā 9A, Ceraukstes ielā 27, 29, 48, 50 un zemesgabalus ar kad.

centra izveidošanai cilvēkiem ar dažādu invaliditāti, izstrādājot teritorijas attīstības vīziju.

Nr.01000730121 un Nr.01000730171.

Materiāla izstrāde uzsākta saskaņā ar Pasūtītāja sagatavoto darba uzdevumu un darba gaitā
izvirzītajiem precizējumiem.

Šobrīd no minētajiem zemes gabaliem Pasūtītāja īpašumā atrodas 3 – Zemesgabali
Ceraukstes ielā 29, 48 un 50. Ņemot vērā, ka pārējie zemes gabali ir Rīgas pašvaldības
īpašumā, pirms teritorijas attīstības vīzijas realizācijas uzsākšanas, Pasūtītājam ir jāsakārto
nekustāmo īpašumu piederības jautājums, lai tas varētu rīkoties ar šiem zemes gabaliem
atbilstoši plānotajai iecerei. Tāpat, ņemot vērā, ka šī brīža situācijā plānotais objekts funkcionāli ir
pretrunā ar spēkā esošo Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu, tad, pirms būvprojekta izstrādes, ir
jāveic atbilstoša procedūra, lai nodrošinātu konkrēto teritoriju lietošanas veida maiņu un
zemesgabalu robežu pārkārtošanu. Iespējams, ka attiecīgās nozares ministrija ir tiesīga
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīt priekšlikumu nacionālo interešu objektu noteikšanai
saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 17.pantu.
Plānotā objekta aptuvenā platība ir nedaudz vairāk nekā 10 ha. Teritorija lielākoties ir
līdzena un atrodas ieplakā ar izteiktu reljefa kāpumu teritorijas ZR pusē. To šķērso Bišumuižas
grāvis, kas ir Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas komponente.
Šobrīd 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.
Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu plānotā objekta ziemeļu daļā daļēji atrodas
Bišumuižas un muižas parka aizsargjoslā, to šķērso Daugavas HES avārijas riska applūšanas
robeža. Rīgas spēkā esošajā teritorijas plānojumā norādītos apgrūtinājumus skatīt grafiskā
materiāla karti Nr.1.
Plānotā situācija
Plānoto objektu veido divas neatkarīgas zonas, ko vienu no otras atdala Ceraukstes iela,
tādejādi objektu sadalot ziemeļu un dienvidu daļās. Visu paredzēto ēku un būvju izvietojumu
plānotā objekta teritorijā skatīt grafiskā materiāla kartē Nr.5.

Plānotās teritorijas novietne pilsētas kontekstā

Objekta ziemeļu daļā paredzēts izvietot sekojošas būves:
-

Multifunkcionālo sporta halli ar naktsmītnēm un sporta laboratoriju;

-

Kērlinga halli;

-

Pludmales volejbola laukumus;

ledus celiņiem, tai blakus paredzēts izvietot četrus pludmales volejbola laukumus un basketbola

-

Basketbola laukumu ar tribīnēm.

laukuma zonu ar iespēju ap to izvietot tribīnes.

Dienvidu daļā – otrpus Ceraukstes ielai paredzēts izvietot:
-

-

Teritorijas dienvidu daļā paredzēts izbūvēt divus stadionus (iesildīšanās un sacensību) ar

Vieglatlētikas sacensību un futbola stadionu, kas atbilst IAAF III konstrukcijas

konkrētajai kategorijai atbilstošu stadiona apgaismojumu un sēdvietu skaitu tribīnēs. Šo teritoriju

kategorijas prasībām un II kategorijas LFF prasībām. Stadionā paredzēts izvietot

paredzēts perimetrāli nožogot. Atsevišķi nožogots tiks arī teritorijas dienvidu daļā paredzētie

tribīnes ar 1600 skatītāju vietām un zem tām izbūvētu ģērbtuvju un palīgtelpu

pludmales volejbola laukumi un ziemeļu daļā paredzētie tenisa korti. Tenisa kortus paredzēts

kompleksu;

izvietot tuvāk Gulbju ielai. Pie tiem plānots izbūvēt arī servisa ēku, kurā paredzēts izvietot telpas

Vieglatlētikas iesildīšanās stadionu, kas atbilst IAAF III konstrukcijas kategorijas

tenisa kortu apsaimniekošanas vajadzībām.

prasībām;
-

2. būvniecības kārtas ietvaros objekta ziemeļu daļā paredzēts izbūvēt Kerlinga halli ar 4

Tenisa kortus ar servisa ēku;

Katrai no plānoto ēku un būvju grupām, blakus paredzēts izvietot autonovietnes, kurās
plānotas gan standarta stāvvietas, gan vieta autobusiem, gan stāvvietas cilvēkiem ar īpašām

Katrai no ēku un būvju grupām tuvumā paredzēta autonovietne.

vajadzībām. Izvērtējot objekta profila specifiku, paredzēts, ka no kopējā autonovietņu skaita

Plānotā objekta attīstības ietvaros paredzēts likvidēt perspektīvā plānoto ielu ar tās

vismaz 46% jābūt tādām novietnēm, kas pēc sava gabarītā ir piemērotas cilvēkiem ar īpašām

sarkanajām līnijām, kas atrodas starp zemes gabaliem ar kad. Nr.01000730065 un

vajadzībām. Lai, nepieciešamības gadījumā, šajās stāvvietās varētu stāviet arī parasti

Nr.01000732106, kas šķērsām savieno Gulbju un Ceraukstes ielas. Tāpat, teritorijas dienvidu

apmeklētāji, paredzēts, ka ar stacionāru marķējumu, kas apzīmē stāvvietas cilvēkiem ar īpašām

daļā plānots mainīt esošā Bišumuižas grāvja vietu, lai teritorijā varētu tikt izvietotas

vajadzībām, tiks iezīmētas tās stāvvietas, kas atrodas ēku tuvumā un tādā apjomā, kāds norādīts

nepieciešamās ēkas un būves un nodrošinātu loģisku sasaisti starp tām.

spēkā esošajos normatīvajos aktos - 5% no kopējā autonovietņu skaita jāparedz cilvēkiem ar
kustības, redzes vai dzirdes traucējumiem. Pārējās stāvvietas tiks marķētas ar mobilām zīmēm,

Būvniecības kārtas
Plānotā objekta attīstības ieceres realizācija plānota 2 būvniecības kārtās. Kārtu
sadalījums un ietvertās teritorijas skatīt grafiskā materiāla kartē Nr.3.

kuru nepieciešamību un izvietošanu, atbilstoši konkrētai situācijai, izvērtē un organizē pasūtītājs.
Detalizētu plānoto ēku un būvju telpu programmu skatīt Paralimpiskā sporta centra telpu
programmā.

1. būvniecības kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt Multifunkcionālo sporta halli ar
naktsmītnēm un sporta laboratoriju, kurā ietilpst sporta vestibila telpu grupa, sporta telpu grupa

Transports

trenažieru, vingrošanas telpas un sporta bloka palīgtelpu grupa. Naktsmītņu daļā paredzēts

Izvērtējot apkārtnes situāciju, teritorijai transporta plūsmai nozīmīgākās ielas ir objekta

izvietot naktsmītņu telpu grupu un palīgtelpas, biroju telpu grupu un sporta laboratoriju, kur tiks

teritoriju sadalošā Ceraukstes iela, kā arī austrumos piegulošā Gulbja iela. Tās ir nozīmīgas gan

nodrošinātas attiecīgās nepieciešamās medicīniskās pārbaudes un pakalpojumi. Paredzēts, ka

tādēļ, ka tieši pieguļ teritorijai, gan tādēļ, ka tās pilda savienojošu funkciju plānojamā objekta

visiem naktsmītnes numuriņiem, jānodrošina vides pieejamība.

teritorijas sasaistei ar apkārtni, nodrošinot gan autotransporta piekļuvi, gan gājēju plūsmu no un

Naktsmītnes priekšpusē plānots plašs laukums, kas vienlaikus funkcionēs kā pulcēšanās
vieta, gan kā reprezentatīva zona pasākumiem.
Lai nodrošinātu ērtu un atbilstoši objekta profila specifikai funkcionālu piekļūšanu objektam

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.

no tuvumā esošajām sabiedriskā transporta pieturvietām, kā arī nepieciešamo maģistrālo

Plānoto plūsmu drošai transporta kustības organizēšanai Ceraukstes un Gulbju ielu

inženiertīklu izbūvi, 1. kārtas ietvaros paredzēts veikt objektam piegulošo Gulbju un Ceraukstes

krustošanās vietā tiek paredzēts izveidot transporta kustību pa apli. Transporta un gājēju

ielu pārbūvi.

plānotās plūsmas skatīt grafiskā materiāla kartē Nr.2.

pārējās teritorijas ūdens tiek savākt, nepieciešamības gadījumā attīrīts un novadīt uz Bišumuižas
Inženiertīkli

grāvi.

Inženiertīklu maģistrālie pieslēgumi doti saskaņā ar saņemtajiem sākotnējiem tehniskajiem

Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, ārējā ugunsdzēsība varētu tikt nodrošināta no

nosacījumiem no AS “Sadales tīkls”, AS “Rīgas siltums”, SIA “Rīgas ūdens”. Tehniskie noteikumi

esošajiem ielas ūdensvada hidrantiem, piemēram, ugunsdzēsības hidrantus uz Ceraukstes ielas,

pieprasīti un izsniegti pamatojoties uz šī brīža aktuālo plānoto telpu programmu un zemes gabalu

kuri atrodas uz esošā d250 ūdensvada. Tāpat iespējams izmantot esošos trīs ugunsdzēsības

īpašumu piederību. Izstrādājot būvprojektu nepieciešams saņemt aktualizētus tehniskos

hidrantus uz Gulbju ielas, kuri atrodas uz esošā d250 un d160 ūdensvada. Esošie ūdensvada

noteikumus. Plānotā objekta inženiertīklu shēmu ar maģistrālajām pieslēguma vietām skatīt

diametri spēj nodrošināt nepieciešamo ugunsdzēsības patēriņu 25,0l/sek.

grafiskā materiāla kartē Nr.4.

Pievienotā grafiskā materiāla Kartē Nr.4 attēlotais inženiertīklu trasējums ir dots

Pamatojoties uz sagatavoto telpu programmu, plānotajam objektam, tā darbībai

principiāls. Izstrādājot būvprojektu un saņemot aktuālu inženiertopogrāfiju maģistrālo tīklu

maksimālā režīmā, nepieciešami 900 A. Nepieciešamo elektroapgādes maģistrālo pieslēgumu,

pieslēguma

saskaņā ar saņemtajiem tehniskajiem nosacījumiem, paredzēts ierīkot no esošās apakšstacijas

nosacījumiem būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

vietas,

var

tikt

mainītas

atbilstoši

saņemtajiem

aktuālajiem

tehniskajiem

Nr.140 “Bišuciems”, kas savienots ar transformatora apakšstacijas punktu TP2455. Tiek
paredzēts jauns pieslēgums divām neatkarīgām kompaktajām transformatora apakšstacijām. 1.

Teritorijas attīstības koncepts un apstādījumu principiālais risinājums

būvniecības kārtas ietvaros KTA Nr.1 staciju paredzēts izvietot aiz plānotās Multifunkcionālās

Teritorijas attīstības koncepts balstīts uz objekta funkcionālu plānojumu, kurā integrētas

halles, bet 2. kārtas ietvaros no šīs pašas stacijas paredzēts izbūvēt nepieciešamos pieslēgumus

teritorijas esošas kvalitātes, lai plānotais objekts funkcionētu atbilstoši sava profila specifikai un

Kērlinga hallei un Basketbola laukuma vajadzībām, kā arī piegulošās teritorijas izgaismošanai

būtu ne tikai nozīmīgs pilsētvides objekts, bet arī ainaviski estētiska teritorija. Galvenais teritorijas

diennakts tumšajā laikā. 2. būvniecības kārtā KTA Nr.2 paredzēts izbūvēt netālu no plānotā

telpas organizējošais elements ir Ceraukstes iela un Bišumuižas grāvis. Tie ir divi izteikti lineāri

stadiona pie Padures ielas. No tā plānots pieslēgums Paralimpiskā centra dienvidu daļas

elementi, kas teritoriju sadala.

objektiem – abiem stadioniem, tenisa kortiem ar servisa ēku un piegulošajai teritorijai. Katrs no
plānotajiem transformatoriem paredzēts 630 kVA ar jaudu 585kW 909A.

nepieciešamo ēku un būvju novietojumu. Tādēļ, plānojuma ietvaros, paredzēts mainīt grāvja

Objekta apkures sistēmas veids piedāvāts pamatojoties uz AS “Rīgas siltums”
saņemtajiem

tehniskajiem

nosacījumiem.

Tuvākais

pieslēgums

Bišumuižas grāvja novietojums šobrīd pilnībā izslēdz Paralimpiskā sporta centram

centralizētai

novietojumu teritorijas dienvidu daļā.

pilsētas

Jaunais trasējums, kā arī ainaviskā telpa ap to, plānota tāda, lai atainotu dabīgas

siltumapgādei dots otrpus Jāņa Čakstes gatvei – Svīres ielā 13. Paredzēts, ka J. Čakstes gatvi

ūdensteces vizuālo raksturu. Gar to paredzēts izvietot gājēju un velobraucēju celiņu ar nelielām

plānotā siltumtrase varētu šķērsot ar caurduršanas metodi, pēc tam virzoties pa Gulbju ielu, lai

atpūtas vietām un izteiksmīgiem stādījumiem, tādejādi objekta centrālo asi veidojot par nozīmīgu

nodrošinātu siltumapgādi 1. kārtas ietvaros paredzētajiem objektiem un Ceraukstes ielu 2. kārtas

rekreācijas zonu, kas būs ne tikai vizuāli izteiksmīga teritorija, bet arī fiziski pieejama kvalitatīva

ietvaros. Kā alternatīva var tikt izskatīta apkure ar gāzi, pieslēdzoties tuvumā esošajam gāzes

rekreācijas daļa apkaimes mērogā. Tās pievienotā vērtība būs vides pieejamības risinājumi.

vadam, papildinot to ar siltumsūkni. Šādā gadījumā jāņem vērā, ka būs nepieciešams paredzēt
papildu ēku vai telpu grupu tehniskām vajadzībām.
Ūdens apgādei un sadzīves kanalizācijai nepieciešamais pieslēgums paredzēts pie
maģistrālajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem uz Gulbju ielas un Ceraukstes ielas.
Nepieciešamais apjoms 3,0 l/sek (10,8m3/h).
Lietus kanalizācijas savākšana varētu tikt risināta sekojoši. Vietās, kur tas ir iespējams,
izbūvējams pieslēgums pie pilsētas lietus kanalizācijas tīkla uz blakus esošās Gulbju ielas, bet no

Lai teritorija tiktu savstarpēji sasaistīta un nodrošinātu loģisku kustību ne tikai gājējiem, bet
arī transporta plūsmai, atsevišķās vietās pār grāvi plānoti šķērsojumi, piemēram, laipas un tiltiņi,
bet atsevišķas zonās, kur tas nepieciešams, tiks izbūvētas caurtekas.
Teritorijas viena no lielākajām ainaviskajām vērtībām ir esošie koki. Plānojot jauno apbūvi,
ņemti vērā un iespēju robežās respektēti arī esošie koki. Grafiski lineārais objektu izvietojums
veido ļoti regulāru telpas plānojumu, savukārt esošo koku ainaviskās grupas vizuāli funkcionēs kā
visa objekta ietvars un sasaistītājs saglabājot vienotas zaļās telpas sajūtu.

Multifunkcionālajā sporta halles sporta zālē: ratiņbasketbols, 3x3 ratiņbasketbols,
Galvenās vadlīnijas plānotā objekta realizācijai
Uzsākot Paralimpiskā sporta centra attīstības realizāciju, nepieciešams ņemt vērā un
ievērot šādus principus:
Vides pieejamības nodrošināšana.

-

Nodrošināt vides pieejamības risinājumus ne tikai ēku un teritorijas robežās, bet arī
tuvākajā apkaimē. Visas sporta kompleksa funkcionālās telpas paredzamas personām ar īpašām

sēdvolejbols, florbols, boccia, galda teniss, pauerliftings.
Āra tenisa kortos: ratiņteniss.
Āra pludmales volejbola laukumos: sēdvolejbols smiltīs, smilšu volejbols.
Āra basketbola laukums: ratiņbasketbols, 3x3 ratiņbasketbols.
Kērlinga hallē: Kērlings.
-

Atbilstība zaļo projektu kontekstam.

vajadzībām. Speciālais aprīkojums un noteiktie telpu gabarīti personām ar kustību traucējumiem

Izvērtēt iespēju ilgtspējīgu, ekoloģisku un efektīvu materiālu pielietošanu. Kas sevī ietver

paredzami sekojošās telpās: ģērbtuves, dušu telpas, tualetes, gaiteņi, administrācijas zonās,

darbības, lai mazinātu ietekmi uz izsīkstošo resursu izmantošanu, kā arī tādu būvmateriālu

pirtis, saunas, sporta laboratorijas telpas, ratiņkrēslu telpas, pandusi, kāpņu telpas, lifti utt.. Tāpat

izmantošanu, kas palīdz samazināt bīstamo vielu izmantošanu. Ieteicams maksimāli nodrošināt

plānotās telpas jāaprīko ar nepieciešamo aprīkojumu personām ar funkcionālajiem traucējumiem,

atkārtotu materiālu izmantošanu. Ieteicams izmantot materiālus, kam palielinās ilgizturība, bet

tajā skaitā, redzes un dzirdes, paredzot atbilstošu aprīkojumu, kā akustiskās cilpas, braila raksts,

samazinās uzturēšana. Liela nozīme jāpievērš vides piesārņojuma kontrolei ne tikai būvniecības

kontrastējošas krāsu joslas, fakturētās grīdas joslas, sekojošās telpās: vestibili, gaiteņi, kāpņu

laikā, bet arī pie objekta ekspluatācijas. Visām plānotajām ēkām jāatbilst maksimālai būvju

telpas, lifti, kabineti, zāles utt.. Plānotos vides pieejamības risinājumus ieteicams izstrādāt ne tikai

energoefektivitātei, izmantojot energoefektīvus apkures, dzesēšanas un ventilācijas risinājumus.

ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus un vadlīnijas, bet arī ieteikumus no praktiskās

Pirms konkrēto materiālu un risinājumu izmantošanas, ar pasūtītāju jāvienojas par pilna cikla, kas

pieredzes projektēšanas gaitā piesaistot personas ar īpašām vajadzībām.

ietver ekoloģisku izejmateriālu ieguvi, produkta ražošanu, lietošanu un atkritumu utilizāciju,

Sporta būvju atbilstība noteiktiem standartiem.

izmantošanu objekta būvniecībā un ekspluatācijā, vai tikai daļēju, pieļaujot atsevišķu ķēdes

-

Ņemot vērā konkrētā objekta profilu un tā specifiku - sporta komplekss, jāņem vērā

posma iztrūkšanu.

konkrētā sporta veida izvirzītās prasības, lai objekts atbilstu augstākajām prasībām un tajā varētu
tikt rīkotas augstākā mēroga sacensības. Stadiona un tā būvju kompleksam jāatbilst futbola
stadionu II kategorijai atbilstoši LFF prasībām un vieglatlētikas stadionu III konstrukcijas
kategorijai atbilstoši IAAF prasībām. Tāpat jāņem vērā, ka plānotā objekta sporta spēļu
laukumiem un sektoriem pamatlietošana paredzama paralimpisko spēļu un treniņu vajadzībām,
kā papildus iespēju paredzot standarta izmantošanu atbilstoši augstākminētajām sacensību
kategorijām.
Objektā plānoti sekojošie paralimpiskie sporta veidi:
Stadionā: lodes grūšana, šķēpmešana, diska mešana, tāllēkšana, skriešana.
Vieglatlētikas skrejceļa telpā, kas atrodas Multifunkcionālajā hallē: tāllēkšana, skriešana,
loka šaušana.

Esošās situācijas fotofiksācijas

