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In the last few decades, the Latvian urban environment and 
natural landscape has been changing fast. Significant changes 
have been made to the public outdoor space, greatly improving 
the quality of the urban environment and natural landscape. 
Both quantity and quality of contemporary outdoor projects and 
solutions are on the rise.

Due to the expertise and voluntary work of Latvian landscape 
architecture specialists, the sector has thrived, and the quality of 
outdoor project development and implementation has improved. 
Development projects by large investors, national, regional and 
local public institutions, as well as private individuals, have all 
helped grow the sector. Landscape democracy rights awareness 
has ensured that landscape development has also attracted a lot 
of attention from the general public.

In 2019, the Latvian University of Agriculture celebrated 25 years 
of the Landscape Architecture education programme. The Latvian 

Association of Landscape Architects (LALA), founded in 1995, is 
also nearing its 25th anniversary.

Marking the maturity of the industry and the performance of 
vocational education and professionals, this year the Latvian 
Association of Landscape Architects is organising the first Latvian 
Landscape Architecture Awards (LAABA).

The Awards, a set of contemporary events open to the diversity 
of the industry, showcase the best achievements of Latvian 
landscape architecture professionals. LAABA mission is to 
promote awareness of the landscape and the outdoor space as 
a crucial part of the national culture and as a product of human 
co-creation of social, ecological and economic importance.

To enable wider participation, cover the recent landscape 
transformations and acknowledge the processes and people 
involved, three nomination categories have been created – 

Outdoor space, Personalities, Processes. These categories reflect 
the diversity of the outdoor space, the interdisciplinary nature of 
landscape architecture and the collective nature of urban space 
design.

LALA is convinced that establishing the Latvian Landscape 
Architecture Awards on a national level will help overcome 
many challenges in outdoor planning, design, construction and 
management.

By celebrating the Latvian Landscape Festival together, we 
are creating a platform for interdisciplinary discussion on 
collaboration between public space and related industries – 
landscape architecture, planning, architecture, environmental 
design, and others, as well as developing a common 
understanding of collaboration.

Pēdējās desmitgadēs Latvijas pilsētvide un dabas ainava 
strauji mainījusies – īstenotas ievērojamas pārmaiņas 
publiskajā ārtelpā, redzami uzlabojot pilsētvides un dabas 
ainavu kvalitāti. Skaitā un kvalitātē strauji pieauguši 
laikmetīgi ārtelpas projekti un risinājumi.

Pateicoties Latvijas ainavu arhitektūras speciālistu 
ekspertīzei un brīvprātīgajam darbam, veiksmīgi 
attīstījusies nozare un uzlabojusies ārtelpas projektu 
izstrādes un īstenošanas kvalitāte. Nozares attīstību 
veicinājuši gan lielo investoru, gan valsts sektora un 
reģionu, gan Latvijas apdzīvoto vietu pārvaldības institūciju 
attīstības projekti un privātpersonu veikums. Apzinoties 
ainavas demokrātijas tiesības, lielu uzmanību ārtelpas 
kvalitātei pēdējos gados pievērsusi arī sabiedrība.

2019. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē tika 
nosvinēti 25 gadi ainavu arhitektu izglītības programmai. 

Savai 25 gadu jubilejai tuvojas arī Latvijas Ainavu arhitektu 
asociācija (LAAA), kuru 1995. gadā dibināja ainavu 
arhitektūras nozares speciālisti.

Iezīmējot nozares briedumu un atzīmējot profesionālās 
izglītības un profesionāļu sabiedriskā darba sniegumu, 
Latvijas Ainavu arhitektu asociācija šogad rīko pirmo 
Latvijas Ainavu arhitektūras balvu.

Latvijas Ainavu arhitektūras balva (LAABA) ir Latvijas 
ainavu arhitektūras profesionāļu labāko sniegumu skate, 
kas tiek veidota kā laikmetīgs, nozares daudzveidībai 
atvērts pasākumu kopums. LAABA virsuzdevums ir veicināt 
izpratni par ainavu un ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas 
neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļu un kā sociāli, 
ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades 
produktu.

Lai pavērtu dalības iespējas plašākam dalībnieku lokam, 
aptvertu nozīmīgo pēdējo gadu Latvijā radīto ainavas 
pārveidošanu kopumu un atzīmētu ar to saistītus procesus 
un cilvēkus, izveidotas trīs nomināciju kategorijas – 
Ārtelpa, Personības, Procesi. Šīs kategorijas atspoguļo 
ārtelpas daudzveidību, ainavu arhitektūras starpdisciplināro 
raksturu un pilsēttelpas veidošanas kolektīvo dabu.

LAAA ir pārliecināta, ka Latvijas Ainavu arhitektūras balvas 
dibināšana jaunā kvalitātē un nacionālā līmenī sekmēs 
daudzu ārtelpas plānošanas, projektēšanas, būvniecības un 
pārvaldības izaicinājumu pārvarēšanu.

Kopīgi svinot Latvijas Ainavas svētkus, mēs radām 
platformu starpdisciplinārai diskusijai par publisko ārtelpu 
un saistīto nozaru speciālistu – ainavu arhitektūras, 
plānošanas, arhitektūras, vides dizaina un citu – sadarbībai, 
kā arī veidojam kopējo izpratni par kopīgo darbu.

HELĒNA GŪTMANE
 
LATVIJAS AINAVU ARHITEKTU ASOCIĀCIJAS VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
PIRMĀS LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVAS 2019 KURATORE

HELĒNA GŪTMANE
 
PRESIDENT OF THE LATVIAN ASSOCIATION OF LANDSCAPE ARCHITECTS 
CURATOR OF THE FIRST LATVIAN LANDSCAPE ARCHITECTURE AWARDS 2019
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NACIONĀLĀ ŽŪRIJA / 
NATIONAL JURY

Ainava ir daudzveidīga, un tās būtība ir sociāla. Ainavu arhitektūras profesionāļi 
tradicionāli strādā ar “telpu starp” jeb ārtelpu, kas ir no “durvīm līdz durvīm”. 
Ainavas urbānisma teorija pārskata izpratni par ainavu arhitektūru un paplašina to 
pilsētbūvniecības mērogā. 
Ainavu arhitektūra apvieno ainavas mākslas radīšanu un ainavas lietderības jeb 
funkcionalitātes plānošanu. Mākslas primārā vērtība ir harmonija un emocionālais 
spēks, kas no mākslas darba ārējā pasaulē rezonē cilvēka sajūtu pasaulē. 
Ainavu arhitektūra ir viena no nācijas mākslas, sociālās koprades un kultūras 
izpausmes veidiem. Tā līdzdarbojas Latvijas telpiskās identitātes un genius loci jeb 
vietas gara veidošanā.
Daudzdimensionāls darbs ar ainavu veido ainavu arhitektūru kā starpdisciplināru 
nozari. Tādēļ darbam LAABA nacionālajā žūrijā tika aicināti ne vien ainavu arhitekti, 
kas ir eksperti dažādās ainavu arhitektūras jomās, bet arī eksperti arhitektūrā, 
kultūrvēsturiskā mantojuma jautājumos, vides mākslā un sociālajā plānošanā.

The landscape is diverse and social in nature. Landscape architecture professionals 
work with the outdoor space, which is the ‘door to door’ space. Landscape urbanism 
theory revises the understanding of landscape architecture and extends it to urban 
planning.
Landscape architecture combines the creation of landscape art and the planning of 
landscape functionality. The primary value of art is the emotional power that resonates 
from the artwork in the outside world with the emotional world.
Landscape architecture is a form of national art, social co-creation and cultural 
expression. It contributes to the creation of Latvia’s spatial identity.
Multidimensional work with landscape defines landscape architecture as an 
interdisciplinary field. Therefore, the LAABA jury comprises not only landscape 
architects, but also experts in architecture, heritage, environmental art and social 
planning.

Teritorijas plānotājs un ainavu arhitekts Pauls Grants vada savu teritorijas plānošanas 
uzņēmumu “Plānošanas eksperti”, kā arī strādā Baldones novada pašvaldībā, teritorijas 
plānotāja amatā. Pauls ir Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas valdes loceklis, un tās 
ietvaros viņš organizē dažādus tematiskus pasākumus, plenērus un diskusijas. P. Granta 
hobijs ir interjera un eksterjera priekšmetu atjaunošana un izgudrošana. Vasara Paulam nav 
iedomājama bez velosipēda un ziema bez distanču slēpošanas, savukārt pavasaris un rudens 
tiek veltīts ceļojumiem pa Eiropu, smeļoties idejas un radošumu.

Spatial planner and landscape architect Pauls Grants runs his own spatial planning firm, 
“Plānošanas eksperti”. He also works as the spatial planner of Baldone county municipality. 
Mr. Grants is a Board member of the Latvian Association of Spatial Planners and organises 
various thematic events, plenary sessions and discussions. Mr. Grants’s hobby is renovating 
and inventing interior and exterior items. Summer is unthinkable for him without a bike, and 
winter - without cross-country skiing, while spring and autumn are devoted to traveling 
through Europe, gathering ideas and inspiration.

Daiļdārznieks, dārza telpas ierīkotājs, tagad strādā pie dārza telpas harmoniskas veidošanas 
uzņēmumā “Austrumu dārzi”. Kā konultants piedalījies Rūjienas pilsētas ārtelpas un ainavas 
veidošanas procesos. Sadarbojies ar Borisa un Ināras Teterevu fondu LU Botāniskā dārza 
atjaunošanas darbos, LAAB valdes loceklis (2004–2010). Pēc viņa dizaina ierīkoti daudzi 
parki, skvēri, sabiedriskās ārtelpas objekti, muižu parki un privātie dārzi un parki.
Viens no A. Blūma galvenajiem uzskatiem ir, ka “Dārzs ir dabas un kultūras, materiālā un 
garīgā krustpunkts, tas ir daba, kā māksla. Mūsu iekšējai pasaulei un pasaulei kā dārzam 
ir daudz līdzības.”

Decorative gardener and developer of garden space, now working on the design of garden 
space at the company “Austrumu dārzi”. As a consultant he has participated in the outdoor 
and landscape design of Rūjiena city. He has also collaborated with Boris and Ināra Teterev 
Foundation in the reconstruction of the Botanical Garden of the University of Latvia and was 
a LAAB Board member (2004-2010).
 One of Mr Blūms’s main tenets is “the garden is the crossroads of nature and culture, 
material and spiritual, nature as art. There are many similarities between our inner world and 
our world as a garden.”

Ainavu arhitekte, projektu vadītāja. Projektējusi publiskas, privātas un kultūrvēsturiskas 
ārtelpas. Piedalījusies starptautiska un vietēja mēroga ideju konkursos un projektu izstrādēs. 
Pētījusi pilsētas kultūrvēsturiskās ainavas attīstību un dzīvojamās vides ilgtspējīgu attīstību. 
Veikusi ainavu vizuālos novērtējumus. Strādājusi kā neatkarīga ainavu arhitekte un darba 
grupās pie projektu izstrādes un realizāciju uzraudzības sadarbībā ar arhitektu birojiem, 
arhitektiem un citiem nozares speciālistiem. 
No 2007. līdz 2010. gadam Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības valdes locekle.

Landscape architect, project manager. Designed public, private and cultural heritage outdoor 
spaces and participated in international and local idea competitions and projects. She has 
studied the city cultural and historical landscape development and sustainable development 
of the living environment. Worked with visual evaluation of landscapes. She has also worked 
with architect offices in project development and management, both as an independent 
landscape architect and in expert groups.
From 2007 to 2010 she was a member of the Board of the Latvian Society of Landscape 
Architecture.

PAULS GRANTS
 
AINAVU ARHITEKTS 
LANDSCAPE ARCHITECT

AIVARS BLŪMS
 
AINAVU ARHITEKTS 
LANDSCAPE ARCHITECT

LORETA ERELE
 
AINAVU ARHITEKTE 
LANDSCAPE ARCHITECT

NACIONĀLĀ ŽŪRIJA



8 9

Arhitekts, SIA “Arhitekta J. Pogas birojs” dibinātājs, valdes loceklis. Strādājis pie 
sabiedriskiem objektiem Liepājas Koncertzāle, Vidzemes Koncertzāle “Cēsis”, Ventspils 
Pilsētas centrālā bibliotēka, Lielā laukuma rekonstrukcija Ventspilī uc. Pašreiz strādā pie 
Dziesmu svētku estrādes Mežaparkā pārbūves realizācijas, kā arī Ventspils Inovācijas centra 
būvprojekta izstrādes. Ir Latvijas Arhitektu savienības prezidents, kā arī Baltijas Arhitektu 
savienību asociācijas (BAUA) prezidenta vietnieks, pārstāvot Latviju Starptautiskajā arhitektu 
savienībā (Union International des Architectes UIA).

Architect, founder and Board member of SIA “Arhitekta J. Pogas birojs”. Worked on public 
objects “Liepāja Concert Hall”, “Vidzeme Concert Hall “Cēsis””, “Ventspils City Central 
Library”, among others. Currently working on the implementation of reconstruction of the 
Song Festival Grounds in Mežaparks, as well as on the development project of Ventspils 
Innovation Centre. President of the Latvian Association of Architects and Vice-President of 
the Baltic Association of Architects (BAUA), representing Latvia at the International Union of 
Architects.

Studējis fotogrāfiju un dizainu Dortmundes Lietišķo zinātņu un mākslas universitātē, turpinot 
studijas sociālajā darbā, sociālajā plānošanā un kultūras un pasākumu vadībā, vispirms 
Bohumā un pēc tam Alises Salomonas Universitātē Berlīnē.
25 gadu ilga darba pieredze dizaina, sociālā un kultūras jomā, pasākumu vadībā un radoša 
urbānisma praksē gandrīz visos Eiropas reģionos, kā arī Āzijā un Kaukāza reģionā. Pēdējo 
15 gadu laikā J. Bihela darbs fokusēts uz Vāciju, Horvātiju, Somiju un Baltijas valstīm, īpaši 
uz Latviju un tās galvaspilsētu Rīgu.

Jonas Büchel is a social worker and cultural manager as well as a practising urbanist (co-
founder of the Urban Institute) and community worker, who has lived and worked in the 
Baltics for more than a decade. He aims at observing and understanding the current urban 
challenges by planning and managing projects for communities and municipalities. 25 years 
of design, social and cultural work and creative urbanism experience in nearly all European 
regions. In the last 15 years concentrating on Germany, Croatia, Finland and the Baltic States, 
especially Latvia.

Mg. geogr., telpiskās attīstības plānotāja, savu diplomdarbu veltījusi kultūrvēsturiskas vides 
revitalizācijas jautājumiem. No 2006. gada strādā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē. 
Izveidojusi un vadījusi Francijas Kultūras centra mediatēku (1999-2006). Baltijas jūras 
reģiona valstu kultūras mantojuma uzraudzības grupas locekle (2007-2014), piedalījusies 
nominācijas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam “Vikingu laika vietas Ziemeļeiropā” 
sagatavošanā. Starptautiskās kultūras pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) 
Latvijas nacionālā komitejas valdes locekle un biedru koordinatore.

A spatial development planner with a MA in geography, she wrote her thesis on revitalisation 
of cultural and historical environment. Since 2006 she has worked for the National Heritage 
Board. Established and managed the Media Library of the French Culture Centre (1999-
2006). Member of the Baltic Sea Region Cultural Heritage Monitoring Group (2007-2014), 
participated in the preparation of nominations for the UNESCO World Heritage list “Viking-era 
places in Northern Europe”. Board member and coordinator of the Latvian National Committee 
of the International Council of Cultural Monuments.

Brekte ir viens no izteiksmīgākajiem latviešu jaunās paaudzes māksliniekiem, kurš savu 
publicitāti izpelnījies, darbojoties dažādās jomās. Viņš izvēlas runāt par tādām mūžīgām tēmām 
kā dzīvība un nāve, reliģija un seksualitāte. Viņa māksliniecisko noietu klāsts ir šķietami 
bezgalīgs – sākot ar monumentālām ironiski figurālām kompozīcijām, kas uzlādētas ar 
enerģiju un brīvu glezniecības stilu, uzsvērtiem brutāliem otu triepieniem un vietējo krāsu līdz 
precīzi izstrādātām, gatavām skulptūrām, kas rada pilnīgi jaunus lietoto materiālu kontekstus.
Uz Latvijas laikmetīgās mākslas skatuves Kristians Brekte kļuva pazīstams vairāk nekā pirms 
desmit gadiem, kad viņu sauca par huligānu. “(…) Drosmīgi un it kā ar skalpeli Brekte vienmēr 
nedaudz“ sagriež ”izstādes apmeklētāju,” rakstīja interneta portāla “Arterritory.com” redaktore 
Anna Iltnere. Kristians ir arī Latvijas Mākslas akadēmijas Vides mākslas katedras vadītājs, 
asociētais profesors.

Brekte is one of the most expressive Latvian new generation artists, who has earned his 
publicity by working in various fields. He chooses to speak about everlasting themes like 
life and death, religion and sexuality. The range of his artistic outlets is seemingly endless – 
from monumental ironic figurative compositions charged with energy and free painting style, 
emphasized brutal brush strokes and local color to accurately crafted ready-made sculptures 
which creates completely new contexts of used materials. 
Kristians Brekte became known on the Latvian contemporary art scene more than a decade 
ago, when he was branded a hooligan. “(…) boldly and as if with a scalpel, Brekte always 
‘cuts’ the exhibition visitor a little. So that it smarts slightly, and you don’t understand whether 
it’s a good or a bad thing, and even get a little angry,” wrote Anna Iltnere, editor of the web 
portal Arterritory.com. Kristian is also an Associate Professor and Head of the Department of 
Environmental Art at the Art Academy of Latvia.

JURIS POGA
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STARPTAUTISKĀ ŽŪRIJA / 
INTERNATIONAL JURY

LAAA un Latvijas ainavu arhitekti spēlē aktīvu lomu Baltijas valstu kopējo 
interešu nostiprināšanā Starptautiskajā Ainavu arhitektu federācijā (IFLA) un 
reģiona atpazīstamības veicināšanā. Sadarbībā ar Somijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Polijas nacionālajām ainavu arhitektu asociācijām, LAAA īsteno projektus 
ar mērķi apzināt un popularizēt Baltijas jūras reģiona valstu ainavu arhitektu 
sasniegumus, kā arī stiprināt ainavu arhitektu profesijas atpazīstamību savā 
valstī, Baltijas reģionā un starptautiski. 
Asociācijas biedri piedalās nozares profesionālajos notikumos Ziemeļvalstīs, 
Eiropā un ārpus tās. 
LAABA rīkotāji, ņemot vērā, ka izcilības un labās prakses veicināšana un to 
izcelšana ir Eiropas un pasaules stratēģijas dokumentu pamatā, kā arī novērtējot 
ārvalstu kolēģu augsto profesionalitāti, aicinājuši izcilus ekspertus no Baltijas, 
Ziemeļvalstīm un Austrālijas piedalīties pieteikumu vērtēšanā.

LALA and Latvian landscape architects work actively to promote the region’s 
visibility and strengthen the common interests of the Baltic States in the 
International Federation of Landscape Architects. Together with the landscape 
architect associations in Finland, Lithuania, Estonia and Poland, LALA is 
implementing projects aimed at identifying and promoting the achievements of 
landscape architects in the Baltic Sea Region, and raising their profile in their 
country, the Baltic region and internationally.
Since the promotion and showcasing of excellence and best practice is at 
the heart of the European and global strategy documents and recognising the 
high level of professionalism of their foreign counterparts, LAABA organisers 
have invited outstanding experts from around the world to participate in the 
evaluation.

10

No 2018. gada Starptautiskās Ainavu arhitektu federācijas (IFLA) prezidents. Pirms tam – 
Austrālijas Ainavu arhitektūras institūta (AILA) prezidents. Dibinājis “Oxigen Pty Ltd” – 
ainavu arhitektūras un pilsētvides projektēšanas praksi Adelaidē, Dienvidaustrālijā. Studējis 
Adelaides, Šefīldas un Hārvardas universitātēs, šobrīd ir profesors ainavu arhitektūrā 
Adelaides Universitātes Arhitektūras un būvniecības koledžā.
“Apbalvojumi ir laiks, kad tiek svinēta mūsu profesijas dažādība un ietekme. Sākot ar 
maziem pasākumiem un beidzot ar pilsētu plānošanu – visi projekti pastiprina ainavu 
arhitektūras ietekmi uz mūsu vides veselību un mūsu telpas kultūru. Apsveicam LAAA ar 
pirmo apbalvojumu programmu!”

President of IFLA since 2018. Former President of the Australian Institute of Landscape 
Architects. Founding Director of Oxigen Pty Ltd, a landscape architecture and urban design 
practice. A graduate of Adelaide, Sheffield and Harvard universities, currently Professor in 
Landscape Architecture at the University of Adelaide.
“Awards are a time of celebration of the diversity and influence of our profession. From small 
interventions to city-making, these projects reinforce the significance landscape architecture 
has on the health of our environments and the culture of our places. Congratulations to LALA 
on their first awards program!”

Dženija B. Osuldsena 1991. gadā ieguvusi maģistra grādu ainavu arhitektūrā Norvēģijas 
Dabaszinātņu universitātē, studējusi ainavu arhitektūru un mākslu Pomonas Cal Poly 
universitātē, Losandželosā, ASV. Kopš 1995. gada strādā un pašlaik ir partnere arhitektūras 
un ainavu darbnīcā “Snøhetta”. Dženija ir profesore un pasniedz ainavu arhitektūru Norvēģijas 
Dabaszinātņu universitātē Āsā un ir arī AxJohnson viesprofesore SUDes maģistra programmā 
ilgtspējīgas pilsētvides projektā Lundas universitātē, Zviedrijā. 2017. gadā Olsudsenai tika 
piešķirts LTU Lūleo Tehniskās universitātes goda doktora grāds.

Graduated with a master’s degree in landscape architecture from the Norwegian University 
of Life Sciences in 1991 and studied landscape architecture and art at Cal Poly University 
Pomona, Los Angeles, USA. Since 1995 she has been working at and is a partner at Snøhetta. 
She is a Professor of landscape architecture at the Norwegian University of Life Sciences at 
Ås and is also an AxJohnson Guest Professor at SUDes Master’s Programme in Sustainable 
Urban Design at the Lund University, Sweden. In 2017 she was awarded an Honorary 
Doctorate at LTU Luleå Technical University, Sweden.

Studējusi Orhūsas Arhitektūras skolā un Kembridžas Universitātē, ieguvusi maģistra grādu 
arhitektūrā un Radošo zināšanu uzņēmējdarbības vadībā Dānijas Karaliskās mākslas 
akadēmijas arhitektūras skolā. Strādājusi kā arhitekte un kā partnere birojā “WITRAZ 
arkitekter + landskab”. Kopš 2019. gada vada “Tina Saaby Copenhagen”. Lasa vieslekcijas 
Dānijas un citu valstu profesionālās augstskolās, ir vairāku desmitu publikāciju autore, 
pastāvīgi piedalās profesionālo apbalvojuma pasākumu žūrijās Dānijā, Vācijā un citās Eiropas 
valstīs. Vācijas Arhitektu asociācijas un Anglijas Urbānisma akadēmijas goda biedre.

Studied at the Aarhus School of Architecture and the University of Cambridge, obtained 
master’s degree in Architecture and Management of Creative Knowledge Businesses at the 
Royal Danish Academy of Fine Arts.
Worked as architect and partner at Witraz arkitekter + landskab. CEO of Tina Saaby 
Copenhagen. Lecturer in several European universities, author or tens of publications. 
Regularly judges architecture awards in Denmark, Germany and other European countries. 
Honorary member of the German Architects’ association and the UK Academy of Urbanism.

DŽEIMSS HEITERS 
AUSTRĀLIJA 
 
Ainavu arhitekts, IFLA (International Federation of Landscape 
Architects) prezidents 

JAMES HAYTER 
AUSTRALIA 
 
Landscape architect, President of the International Federation 
of Landscape Architects

DŽENIJA OSULDSENA 
NORVĒĢIJA 
 
Ainavu arhitekte, biroja “Snøhetta” partnere 

JENNY B. OSULDSEN 
NORWAY 
 
landscape architect, Partner at Snøhetta

TINA SĀBIJA 
DĀNIJA 
 
bij.Kopenhāgenas Pilsētas arhitekte, partnere 

TINA SAABY 
DENMARK 
 
Former City Architect of Copenhagen, partner

STARPTAUTISKĀ ŽŪRIJA
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Kopš 2017. gada Igaunijas Ainavu arhitektu savienības prezidente. Maģistra grāds ainavu 
arhitektūrā, doktora kandidāte ar interesi kvalitatīva un zemas ietekmes dizaina ainavu 
arhitektūrā uzlabošanā. Ieguvusi izglītību dārzkopībā un ekonomikā. Kopš 2016. gada 
Ainavu nodaļas vadītāja, pilsētas ainavu arhitekte Tallinas Vides departamentā. Sešpadsmit 
gadu pilsētas dārznieka pieredze Pērnavā. Tallinas Tehnoloģiju universitātes programmas 
“Mākslīgās vides projektēšana” padomes dalībniece, pasniedz kursus “Ainavu uzturēšana” 
un “Ainavu dizains”. Ainavu arhitektūras ekspertu padomes dalībniece Igaunijas mantojuma 
pārvaldē.

Master of Science in Engineering (Landscape Architecture), PHD candidate interested in 
improving quality and low impact design in landscaping. Since 2016 Head of the Landscape 
Division and City Landscape Architect in Tallinn Environmental Department. She has sixteen 
years’ experience as a City Gardener in Pärnu. Member of Tallinn University of Technology’s 
“Designing the Artificial Environment” Programme Council and lecturer on the subjects of 
landscape maintenance and landscape design. Member of the Expert Council on Landscape 
Architecture at the Estonian Heritage Board.

Ieguvis arhitekta diplomu Viļņas Ģedimina tehniskajā universitātē, Lietuvā, maģistra 
grādu urbānismā Delftas Tehnoloģiju universitātē, Nīderlandē. Sadarbojas ar Beļģijas 
pilsētplānošanas biroju “BUUR”. 2016. gadā nodibinājis urbānisma un ainavu arhitektūras 
biroju “BAULAND”. Iesaistīts dažādos pilsētplānošanas, pilsētu dizaina un pētniecības 
projektos Beļģijā, Nīderlandē un Lietuvā. 2018. gadā aicināts koordinēt Lietuvas visaptverošo 
nacionālo plānu Lietuvas Vides ministrijā. D. Baltrušaitis ir arī viens no Lietuvas Urbāno 
inovāciju tīkla (LUIT) dibinātājiem, piedalījies ikgadējo LUIT forumu organizēšanā. 

Architect’s diploma from the Gediminas Technical university, Master’s degree in urbanism 
from the Delft University of Technology. Collaborates with urban planning office BUUR, 
Belgium. In 2016 established the urbanism and landscape architecture bureau BAULAND. 
Involved in various urban planning, urban design and research projects in the Benelux 
countries and Lithuania. In 2018, was invited to coordinate the Comprehensive National Plan 
at the Lithuanian Ministry of Environment. He is also one of the founders of the Lithuanian 
Urban Innovation Network (LUIT), co-organised three annual LUIT fora.

Studējis Lietuvas Lauksaimniecības universitātē un Joensū Universitātē, Somijā. Maģistra 
grādi mežsaimniecībā no Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes un Lietuvas 
Lauksaimniecības universitātes. Studējis Lietuvas Lauksaimniecības universitātes 
Mežsaimniecības un ekoloģijas fakultātes doktorantūrā. Profesionālā pieredze 
mežsaimniecības, meža ekoloģijas un ainavu arhitektūras jomās. Lasa lekcijas Viļņas 
Mākslas akadēmijas Arhitektūras katedrā, Aleksandras Stulginskis universitātes Meža 
bioloģijas un mežsaimniecības institūtā, docents Lietuvas Lauksaimniecības universitātes 
Mežsaimniecības katedrā. 

Studied at the Joensuu University, Finland, master’s degree in forestry from the Swedish 
University of Agricultural Sciences and Lithuanian Agricultural University. Pursued doctoral 
studies at the Lithuanian University of Agriculture, Faculty of Forestry and Ecology. 
Professional experience in forestry, forest ecology and landscape architecture. Lecturer 
at the Department of Architecture of the Vilnius Academy of Art, and at the Institute of 
Forest Biology and Forestry of the Aleksandras Stulginskis University. Assistant Professor, 
Department of Forestry, Lithuanian University of Agriculture.

2000. gadā līdzdibinājis biroja “Nivå landskapsarkitektur”, kurš tagad nodarbina 16 ainavu 
arhitektus un var lepoties ar daudziem uzvarētiem konkursiem, iegūtiem apbalvojumiem 
un labi izpildītiem projektiem. Gadu gaitā Gorans ir strādājis par pasniedzēju dažādās 
arhitektūras skolās un universitātēs Zviedrijā un ārzemēs. 2017. gadā viņš tika ievēlēts par 
Zviedrijas Arhitektu asociācijas Ainavu arhitektūras akadēmijas priekšsēdētāju. “Nivå” un 
Gorans kā tās galvenais ainavu arhitekts šobrīd strādā pie jaunas universitātes Stokholmā 
projekta noslēguma posma.

Co-founder of Nivå landskapsarkitektur, a Stockholm-based landscape architecture bureau, 
started in 2000, but now employing 16 landscape architects and counting many first prizes, 
honorary awards and well-executed projects. Over the years Göran has worked as lecturer at 
different architecture schools and universities in Sweden and abroad. In 2017, he was elected 
chairman of the Academy of Landscape Architecture, Swedish Association of Architects. Nivå, 
and Göran as its chief landscape architect, are currently working on the final stage of a 
project for a new university in Stockholm.

KRISTĪNA KUPERE 
IGAUNIJA 
 
Ainavu arhitekte, Igaunijas Ainavu arhitektu savienības 
prezidente

KRISTIINA KUPPER 
ESTONIA 
 
Landscape architect, President of the Estonian Association of 
Landscape Architects

DONATAS BALTRUŠAITIS 
LIETUVA 
 
Arhitekts

DONATAS BALTRUŠAITIS 
LITHUANIA 
 
Architect

MANTS PILSKAUSKS 
LIETUVA 
 
Ainavu arhitekts, Lietuvas Ainavu arhitektu asociācijas 
prezidents

MANTAS PILKAUSKAS 
LITHUANIA 
 
Landscape architect, President of the Lithuanian Association 
of Landscape Architects

JĒRANS LINDBERGS 
ZVIEDRIJA 
 
Līdzdibinātājs un galvenais ainavu arhitekts, Nivå 
landskapsarkitektur

GÖRAN LINDBERG 
SWEDEN 
 
Co-founder and Chief Landscape Architect, Nivå 
landskapsarkitektur

STARPTAUTISKĀ ŽŪRIJA
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IDEJA – 
 
VIETAS VAI PROCESA IZAICINĀJUMI, 
PRIEKŠZĪMĪGI, PĀRDOMĀTI UN 
SASKAŅOTI STRATĒĢISKI RISINĀJUMI, 
STĀSTS.

MEISTARĪBA – 
 
IZCILAS PRASMES RŪPĪGI RADĪT 
ORIĢINĀLUS, PRET VIDI JŪTĪGUS, 
SAVSTARPĒJI VIENOTUS, LIETDERĪGUS 
UN HARMONISKUS RISINĀJUMUS 
UN KOMUNIKĀCIJAS SPĒJAS AR 
VIETAS PĀRVEIDOŠANAS PROCESA 
DALĪBNIEKIEM.

REZULTĀTS – 
 
VIDES PĀRVEIDOŠANAS LABAS 
PRAKSES PIEMĒRS AR TĀDĀM 
PALIEKOŠĀM VĒRTĪBĀM KĀ 
ILGTSPĒJĪBA UN SABIEDRISKAIS 
NOZĪMĪGUMS.ID
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“EXUPERY” STARPTAUTISKĀS SKOLAS ĀRTELPA 
EXYPERY INTERNATIONAL SCHOOL OUTDOOR SPACE

Skolas ainavas koncepts ir veidots atbilstoši mācību iestādes izvēlētajai izglītības sistēmai – 
attīstīt spēju pašizpausties, mācīties domāt patstāvīgi un attīstīt individualitāti. Izveidotā ainava 
iedrošina skolēnus būt radošiem un atraisīt savu iztēli. Šeit nav gatavu rotaļu iekārtu, taču ir tādi 
alternatīvie materiāli kā koks, akmens, smilts, sūna, kas stimulē radošumu un rosina katram 
bērnam pašam radīt savu rotaļu stāstu. 
Skolas ārtelpa ir sadalīta sešās zonās, kas ietver:
– sajūtu taku, veidotu no dabiskiem materiāliem, un skaņu kā galveno takas elementu;
– iekšpagalmu ar četrām tematiskajām zonām – ciemats, pilsēta, lauki un Visums;
– meža zonu, kur čiekuri, sūnas un zemsedzes augi ļauj sajusties kā īstā mežā;
– augļu dārzu, kas ļauj piedalīties dabas procesos;
– eksperimentālos lauciņus un skābarža vigvamus – āra mācību klases;
– lietus dārzu, kur mitrumu mīloši augi saņem lietusūdeni no skolas jumta.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI / AUTHORS 
SIA “8 A.M.”; SIA “Labie Koki projekti”

PASŪTĪTĀJS / CUSTOMER 
SIA “LMH”

ADRESE /ADDRESS 
Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS / DESIGN PERIOD 
2016

BŪVNIECĪBAS LAIKS / CONSTRUCTION PERIOD 
2016 
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “MĀRZEMĪTE” MĀRUPĒ 
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION “MARZEMITE” IN MARUPE

Plašums ir daudzveidīgo aktivitāšu piesātinātā bērnudārza teritorijas priekšrocība, ļaujot ap divām nojumēm radiāli izvietotos 
rotaļu laukumus 250 bērniem nodalīt ar mākslīgi veidotu uzbērumu jeb ābeļkalnu, ko ieskauj velo un skrituļošanas trase. 
Rotējot ap lapenēm, bērni nav piesaistīti vienam rotaļlaukumam, toties dienas laikā ceļo cauri visām atšķirīgo fizisko aktivitāšu 
zonām. Nokļūšana no viena laukuma nākamajā iespējama, šķērsojot vaļņus, kas nav tikai grupiņas atdaloši objekti, bet arī 
starpgrupiņu komunikāciju veicinoši elementi, jo dod iespēju rāpties, kāpt, ripināt priekšmetus, ķert, mest, lēkt un velties 
no vienas grupiņas citā. Atturīgā, gandrīz monohromā rotaļu laukumu tonalitāte organiski iekļaujas apkārtējā ainavā, un 
smilšu krāsas gumijas granulu klātie vaļņi saplūst ar apkārtējo Mārupes lauku smilgām un siena vāliem. Bērnudārza teritorijā 
stādīti visdažādākie koki dendroloģiskās izglītošanas mērķiem un vēja plūsmu ierobežošanai. Saimniecības zonā ir stādu 
eksperimenti – garšaugu un sakņu dobītes paaugstinātos betona aku grodos, kuru augstumu nosaka attiecīgās grupiņas bērnu 
vecums, bet krāsu – piederība konkrētajai grupiņai.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “AR.4”, SIA “Zala Landscape Architecture”

PASŪTĪTĀJS 
Mārupes novada dome

ADRESE 
Rožu iela 35, Mārupe

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2014–2015

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2016 

ĀRTELPA
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RĪGAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS DĀRZS 
RĪGAVA MUSIC AND ART SCHOOL GARDEN

Rīgavas mūzikas un mākslas dārzs atrodas blakus kultūras namam. Radītas daudzveidīgas iespējas 
kultūras norisēm brīvdabā. Uz kultūras nama aizmugures fasādes izveidots kino ekrāns, visās dārza 
zonās izbūvēti elektrības pieslēgumi. Dārzam ir izteikts zonējums – visa telpa sadalīta vairākās 
mazākās ar skābaržu dzīvžogiem, iedvesmojoties no labirinta tēmas. Plašākā ir koncertu zona ar 
skatuvi un stiprinātā zāliena pļaviņu, kur solus izvieto pasākumu laikā. Pārējā laikā var sauļoties, 
sportot un citādi lietot zālienu. Mazākās atpūtas zonas veidotas kā tematiskie 4 krāsu augu dārzi – 
baltais, zilais, sarkanais un dzeltenais. Katrā dārzā izvietoti brīvdabas mūzikas instrumenti.
Dārzā atpūtas zonas ierīkotas tā, lai būtu iespēja rast mieru, baudīt augus, lasīt, klausīties putnu 
dziesmas. Ikdienā to izmanto māmiņas ar mazuļiem. Tā ir iecienīta tikšanās vieta pensionāriem, 
pusdienlaika atpūtas vieta strādājošiem, treniņu vieta dejotājiem un vingrotājiem. Vasaras 
sezonā iespējams rīkot nelielas ballītes, vismaz 3 reizes nedēļā notiek koncerti u.c. pasākumi.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Ainavu arhitekte Daiga Veinberga, Salaspils novada domes ainavu arhitekte

PASŪTĪTĀJS 
Salaspils novada dome

ADRESE  
Līvzemes iela 7, Salaspils

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2015–2016 

ĀRTELPA
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PARKS “ZAĻĀ BIRZS” 
‘’GREEN GROVE’’ PARK

Rīgā, Pļavniekos, parks “Zaļā birzs” izveidots 
mikrorajona purvainākajā vietā. Projektu 
īstenojot, kūdrainās augsnes struktūra 
pastiprināta ar ģeosintētiskiem materiāliem. 
Jūtīgs bija jautājums par koku izciršanu, 
bet arhitektu prasmīgā komunikācija ar 
sabiedrību notika ar pasūtītāja – Austrumu 
izpilddirekcijas – atbalstu.
Koncepcija paredzēja no gājēju celiņu trasēs 
izņemtās grunts izveidot paugurus, aiz 
kuriem pazūd pilsētas trokšņi. Norobežojošie 
stādījumi gar ielām un pie suņu voljēra 
papildina dabisko ainavu. Reljefs pārveidots, 
saglabājot mitrumu, lai nekaitētu bērzu birzs 
ilgtspējai. Teritorijā lietusūdeņi no gājēju 
celiņiem tiek novadīti apstādījumu zonās.
Pie ieejām un ceļu krustojumos izvietotas 
informācijas norādes, aktīvās atpūtas 
zonās – velosipēdu novietnes. Apmeklētājiem 
ir ērta piebraukšana no Dravnieku ielas, 
kur izveidota autostāvvieta t.sk. invalīdu 
transportam. Izkopjot bērzu birzi un izveidojot 
gaišu, saulainu atpūtas vidi, ir radītas iespējas 
socializācijai.
Palielināta dabas daudzveidība, papildinot 
parku ar dažādu sugu kokiem, pameža un 
pļavu augiem, kā arī daudzgadīgajām puķēm 
dekoratīvajos stādījumos.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Arhitekte Daiga Veinberga

PASŪTĪTĀJS 
Rīgas Austrumu izpilddirekcija

ADRESE  
Andreja Saharova iela un Dravnieku iela, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2010–2012

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2013–2015 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABAS MĀJAS ĀRTELPA 
UNIVERSITY OF LATVIA NATURE HOUSE OUTDOOR SPACE

Dabas māja jeb Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs ir topošā Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra – 
studentu pilsētas pirmā uzbūvētā ēka. Labiekārtojums veidots, balstoties uz kopējā Akadēmiskā centra koncepcijas plānu, 
respektējot nākotnes redzējumu un aktuālās vajadzības. 
Ēkas priekšlaukums izvietots gar Jelgavas ielu, pie pašreizējās galvenās ieejas. Laukumu no saimnieciskās zonas, automašīnu 
un velosipēdu novietnēm atdala apstādījumi. Stādījumi veidoti no dekoratīvo krūmu grupām, ziemcietēm un graudzālēm. Dobēs 
izvietoti stabveida vīteņaugu balsti, kas, izaugot vīteņaugiem, veidos telpu vertikālā plaknē. 
Otra galvenā ieeja ēkā atrodas 2. stāva līmenī. Lai pie tās nokļūtu, izveidots pagaidu uzbērums. Tā nogāzēs mijas graudzāļu 
stādījumu un ziedošu pļavas augu joslas. Atpūtas zona izvietota teritorijas dienvidu daļā, kas labiekārtota ar brīvi pārvietojamiem 
koka soliņiem. Teritorijas apgaismojumu nodrošina saules un vēja enerģijas uzlādētas laternas. 
Pārējā teritorijas daļā, kas paredzēta nākamajām ēkām, pašlaik tiek veidots zālājs-ziedu pļava.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA ‘’Sestais stils’’, SIA ‘’Ainavists’’, SIA “Via Future”

PASŪTĪTĀJS 
Latvijas Universitāte

ADRESE  
Jelgavas iela 1, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2011–2015

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2013–2015 
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MŪKUSALAS BIZNESA CENTRA LABIEKĀRTOJUMS 
MŪKUSALA BUSINESS CENTER OUTDOOR SPACE

Industriāla rajona sirdī tapusi zaļa oāze, kas harmoniski un līdzsvaroti dala telpu starp cilvēku kustību, stādījumiem, īslaicīgu 
atpūtu un autonovietnēm. Optimāls stāvvietu skaits, cilvēkiem pilnībā atdota ātrija ārtelpa, jauni koku stādījumi un nojauktās 
robežas starp āra vidi un ofisu telpu ir šī projekta lielākās kvalitātes. Te arī izpaužas pasūtītāja ticība projektētāja solījumam, 
ka cilvēkiem šīs kvalitātes būs svarīgas un atsvērs nepietiekamo stāvvietu skaitu. Ātrijā kāpnes–amfiteātris, kas apvienotas ar 
pandusu, nodrošina vides pieejamību un kalpo kā vieta, kur nesteidzīgi tikties un ieturēt maltīti. Visas ārtelpā iekodētās vērtības 
plūstoši turpinās, interjera dizainā veidojot kopēju ansambli – caurskatāmu, demokrātisku un cilvēkam draudzīgu.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Outofbox”

PASŪTĪTĀJS 
SIA “Mūkusalas Biznesa Centrs”

ADRESE  
Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2014–2015

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2015–2016 
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LIELAIS LAUKUMS AR STRŪKLAKU UN VENTSPILS 
MŪZIKAS SKOLA AR KONCERTZĀLES FUNKCIJU 
BIG SQUARE WITH FOUNTAIN AND THE BUILDING OF THE 
VENTSPILS MUSIC SHOOL WITH THE CONCERT HALL FUNCTION

Lielais laukums sākotnēji kalpojis kā padomju laika propagandas un masu pasākumu vieta, kas 
pēc valsts neatkarības atgūšanas zaudējusi savu funkciju.
2007. gadā tika rīkots metu konkurss Lielā laukuma pārbūvei ar mērķi radīt jaunu pilsētas 
centra identitāti, veidojot saistošu un visiem pieejamu rekreācijas vidi. Parks ir pilsētas zaļās 
struktūras daļa, kura saista stādījumiem bagāto Jaunpilsētas laukumu, Laikrakstu aleju, 
Dzirnavu laukumu un Reņķa dārza teritoriju.
Lielajā laukumā izveidotais reljefs un mūzikas skolas būvapjoms veido vienotu, piejūras dabu 
simbolizējošu smilšu kāpu struktūru, radot gan atklātu, gan slēgtu skatu mijiedarbību. Laukuma 
centrālais akcents ir strūklaka “Fregate VALZIVS”, kas ir 1644. gadā Ventspilī būvētās hercoga 
Jēkaba flotes fregates “Wallfisch” laikmetīga interpretācija, bet ģeometriskie apstādījumi 
ataino vēstures un mūsdienu simbolu simbiozi. 
Laukuma vizuālais veidols maina tēlu līdzi laika ritmam, piedāvājot gūt aizvien jaunus iespaidus.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Arhitektu birojs “Haascookzemmrich STUDIO2050” (Vācija, Štutgarte), SIA “ARHO”, 
SIA “Arhitekta J.Pogas birojs”, SIA “ZALA Landscape Architecture”, SIA “apdALPS”, 
PS “studioMSV“, SIA “Balta istaba. Arhitekti” 

PASŪTĪTĀJS 
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, Profesionālās izglītības 
kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola”

ADRESE 
Lielais laukums un Lielais laukums 1, Ventspils

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2008–2016, 2019

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2013–2019 
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CSDD BIROJU ĒKAS JAUNBŪVES ZAĻĀ INFRASTRUKTŪRA 
GREEN INFRASTRUCTURE FOR NEW CSDD OFFICE BUILDING

CSDD administratīvās ēkas un klientu apkalpošanas centra labiekārtojumu veido ēkas apjoma 
reprezentatīvā priekšdārza daļa no vienas puses, un vīteņaugiem noaudzētā dubultā fasāde, 
no otras. 
Ēkas pirmo stāvu no S. Eizenšteina ielas aizsedz liektās, lakoniskās formas stiklotā būvapjoma 
refleksija ar sudrabpelēka lapojuma ložņājošā kārkla stādījumiem – savērsta plakne jeb 
mākslīgi veidots valnis. No ēkas fasādes to atdala atbalsta siena ar mainīgu augstumu, 
paredzot gājēju ietvi un apmeklētājiem uzstādīto soliņu aiz tās.

Zaļā fasāde dienvidu un dienvidrietumu pusē pret Rīgas Motormuzeja ēku pasargā biroja telpas 
no pārkaršanas un vienlaicīgi atdzīvina paralēlo ēku fasādes gan skatā no biroju telpām, gan 
no ielas, nodrošinot zaļojošu un sezonāli mainīgu skatu. Fasāde konstruēta no cinkotām metāla 
caurulēm, uz kurām balstīti lielformāta augu konteineri. Katrā stāvā projektēts pieslēgums 
kapilārajai ūdens laistīšanas sistēmai. Vīteņaugu izvēle, stādot tos katra stāva līmenī, ļauj 
izveidot zaļo sienu arī mūsu klimatiskajos apstākļos. Vietās, kur konstruktīvu iemeslu dēļ 
izvietot konteinerus nebija iespējams, tiek stādīts pieclapiņu mežvīns gruntī zemes līmenī.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Zala Landscape Architecture”, SIA “Arhis Arhitekti”

PASŪTĪTĀJS 
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

ADRESE  
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2011

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2013–2015 
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GOLFA LAUKUMS RŪMENES MUIŽĀ 
GOLF COURSE IN RUMENE MANOR

Laukums veidots kā četru bedrīšu golfa laukums ar deviņām izsitienu pozīcijām. Golfa spēli 
interesantu un izaicinošu padara četri vidēja lieluma grīni, kur katrs ir ar savu reljefa dažādību.
Golfa laukuma austrumu mala robežojas ar atjaunotā Rūmenes muižas parka gleznaino ainavu, 
privātu ezeru un pašu Rūmenes muižu, kas ir vēsturiska neogotikas celtne. Rietumu pusē paveras 
tāls un plašs skats uz Kurzemes lauku ainavām. Ziemeļu daļa atrodas saglabātajā ābeļu dārzā.
Papildinot reljefu ar pauguriem, ieplakām un smilts bunkuriem, golfa laukuma arhitektūra 
brīnišķīgi iekļaujas apkārtējā ainavā.
Izvēlētās zālienu sugas ar savu dažādo nokrāsu un lapu toni labi izceļ un papildina laukuma 
arhitektūru; pļavas skarene ir vadošā suga rafa zālienam. Feirveju vadošā zālienu suga ir auzeņu 
šķirnes, kas ar savām stingrajām auga lapām nodrošina, ka golfa bumbiņa stāv virs pļautā 
zāliena un tajā neiegrimst. Grīnos bumbiņu kvalitatīvu ripošanu nodrošina iesētais auzeņu un 
smilgu šķirņu maisījums.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Mārtiņš Šternbergs, SIA “Ainavists”, Kandavas novada dome

PASŪTĪTĀJS 
SIA “Hotel Bergs”

ADRESE  
Rūmenes Muiža, Rūmene, Kandavas pagasts

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2013

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2014–2015 
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ANNAS KOKU SKOLAS PARKS 
ANNAS TREE SCHOOL PARK

Annas koku skola ir vieta, kur dzīvo koku un dārzu cilvēki, tādēļ “māja” nebeidzas ar ēku, bet 
turpinās ārtelpā – piekļuves, saimniecības, ražošanas un atpūtas zonās. Ārtelpa ir iekārtota 
pārdomāti, kvalitatīvi un stilistiski atbilstoši ēkas arhitektūrai. Annas koku skolas parks ir veidots 

kā izzinoša mācību telpa, kur vērot dabas procesus, eksperimentēt un mācīties. Atbilstoši darba 
nozarei parks veidots kā uzskates materiāls, kur atrodami visi klientiem piedāvātie materiāli, 
arhitektūras mazās formas, augi.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Labie Koki projekti”

PASŪTĪTĀJS 
SIA “Labie Koki”

ADRESE  
“Annas koku skola”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2013

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2013–2016 – pašlaik 
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JŪRAS PARKS SAULKRASTOS 
SEA PARK IN SAULKRASTI

Jūras parks Saulkrastos veidots tā, lai tajā ērti un gaidīti justos 
gan ģimenes ar bērniem, gan aktīva dzīvesveida piekritēji, gan 
seniori vai vienkārši atpūtas baudītāji un saulrieta vērotāji.
Lai saglabātu vides vērtības un radītu dabīgu un īpašu vidi, 
atbilstoši vides ekspertu ieteikumiem parkā visi iesegumi 
veidoti tikai no koka. Savukārt soli, velo turētāji, atkritumu 
urnas un sauļošanās krēsli veidoti pēc īpaša dizaina, 
integrējot tos izveidotajās laipās.
Parka centrā izvietoti divi pludmales volejbola laukumi 
un nelielas skatu terases jūras un saulrietu vērošanai vai 
koncertu un volejbola sacensību skatītājiem. Volejbola 
tīklus demontējot, laukumi tiek izmantoti arī citu pasākumu 
organizēšanai. Parkā iekārtoti pastaigu celiņi, atpūtas soli, 
sauļošanās krēsli, uzstādītas rotaļu ierīces, āra trenažieri, 
izveidots ielu vingrotāju laukums, pludmales duša, 
velosipēdu turētāji u.c.
Īpaši nozīmīgs ir parka apgaismojums, kas ļauj doties 
pastaigās uz jūru, izmantot trenažierus vai spēlēt volejbolu 
arī diennakts tumšajā laikā. Parka teritorijā ir atklāta arī jauna 
vasaras kafejnīca.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Substance”

PASŪTĪTĀJS 
Saulkrastu novada dome

ADRESE  
Jūras parks, Saulkrastu pludmale, Saulkrasti

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2013–2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2014 
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OLAINES ROTAĻU PILSĒTIŅA 
PLAYGROUND IN OLAINE

Olaines rotaļu pilsētiņa papildina mežaparka aktivitāšu zonas un kalpo kā “wow” efekta magnēts ģimeņu ar bērniem piesaistīšanai. 
Rotaļu pilsētiņa projektēta ar divām cieši savienotām zonām, no kurām viena viena domāta skolas vecuma bērniem, bet otra – 
mazākiem ķipariem.
Skolas vecuma bērnu zonā likts akcents uz iekārtām, kas sniedz vairāk izaicinājumu, iespēju uzkāpt augstāk un pārbaudīt savus 
spēkus. Savukārt mazajiem ķipariem galvenās rotaļu funkcijas nodrošina krāšņs un iztēli veicinošs segums, spēles ar reljefu un 
iekārtas ar zema riska šķēršļu pārvarēšanu. Lai saprastu šo pasauli un patiesās proporcijas, ikvienam varam ieteikt to aplūkot no 
trīsgadnieka skatpunkta.
Laukums paredzēts lielam skaitam bērnu, kas tajā uzturēsies vienlaicīgi, līdz ar to telpa saglabāta plaša un atvērta. Seguma 
kontrasts starp dažāda vecuma zonām ļauj lietotājiem viegli izprast robežas starp dažādajām rotaļu iespējām. Laukums veiksmīgi 
veido pāreju no urbānās Olaines pilsētvides uz zaļo un kokiem bagāto meža zonu.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Fixman” 

PASŪTĪTĀJS 
Olaines novada pašvaldība

ADRESE 
Zemgales iela 40, Olaine

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2017 



4140 ĀRTELPA

TREBŪ HOME 
TREBŪ HOME

Rīgas pilsētas perifērijas apkaimē šobrīd ir tapuši 2 ēku apjomi, kas ir sākums “Trebū 
Home” apbūves kompleksam – dzīvojamajām un publiskajām ēkām, izvietotām kvartālos 
ar iekšpagalmiem, kuri pieslēdzas neapbūvētajai, zaļajai zonai. Šī publiskā ārtelpa veidota, 
iedvesmojoties no apkārtnes konteksta, paņemot no tā labāko – priedes, kāpu reljefu un 
dabiskuma sajūtu. Ārtelpā katram dzīvojamajam kvartālam un tā iekšpagalmam paredzēta 
sava identitāte. Pirmais uzbūvētais kvartāls tuvināts vecmāmiņas dārza sajūtai, par to stāsta 
ābeles un citi kvartāla augi. Kompleksa teritorijai pa vidu izvietota iekšējā ass – alejas tipa 
apzaļumota iela. Ēkas un vide ap ēkām radītas mūsdienu ģimenei – cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot 
pilsētā, bet maksimāli zaļā un mājīgā vietā. Svarīga ir gan publiskās ārtelpas estētika, gan 
funkcionalitāte, gan praktiskums ikdienas lietošanā. Tikpat svarīga ir kopā dzīvošana un spēja 
sasaistīties ar apkārtējām teritorijām.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Labie Koki projekti”, SIA “Arhis Arhitekti”, SIA“MARK Arhitekti”

PASŪTĪTĀJS 
SIA “ AFI Investments”

ADRESE 
Kupriču iela 1C, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2015–2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2018–2019 
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SAIETA NAMS 
MEETING HOUSE

Saieta nams vizuāli iekļaujas Rīgas centra arhitektūrā un vienlaicīgi ir pamanāms sava mūsdienīgā izskata dēļ.
Teritorijas labiekārtojumā ir padomāts gan par ārtelpas aktivitātēm un automašīnu novietošanu, gan vizuāli pievilcīgiem 
apstādījumiem; ievērots arī universālā dizaina princips. Pagalma telpa radīta transformējama un līdz ar to spēj pildīt gan svinīgo 
pasākumu laukuma, gan automašīnu stāvvietu, gan sporta laukuma funkciju. Viens no ārtelpas dekoriem ir koka redele, kas 
veidota kā basketbola laukuma gala sienu norobežojums. Gan automašīnu stāvvietas, gan basketbola laukums veidots no 
dažāda tipa bruģa zīmējumiem. Stādījumi šajā objektā ne tikai pilda dekorativitātes funkciju, bet arī kalpo kā lietus ūdeņu 
apsaimniekošanas sistēma. Apstādījumu zona tiek veidota kā “sausā upe”, kurā izkārtoti lieli laukakmeņi, sīki olīši un ēncietīgie 
augi. Saieta nama ārtelpa veidota, izvēloties askētiski neuzbāzīgus, bet tajā pašā laikā dizainiski pievilcīgus soliņus, atkritumu 
urnas, velo novietnes un apgaismojuma elementus.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA ‘’Sestais stils’’, SIA “Ainavists”

PASŪTĪTĀJS 
Nodibinājums ‘’COP Latvija’’

ADRESE 
Lāčplēša iela 71

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2011–2016

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2015–2016 
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VIESNĪCAS “AC HOTEL RIGA” SKVĒRS 
AC HOTEL RIGA SQUARE

Ielas posma revitalizācija un atgriešana lietošanai cilvēkiem Rīgā ir reti pozitīva pilsēttelpas 
transformācijas iezīme un veiksme, kas iespējama, pateicoties sadarbībai ar ilgtspējīgi 
domājošu pasūtītāju, kuram rūp pilsētvides kvalitāte. Viesnīcas “AC Hotel by Marriott Riga” 
teritorijai Dzirnavu ielā 33 ar šādu attīstītāju ir paveicies. SIA “Vastint Latvia” ir iniciators iepriekš 
barjerām noslēgtās, vien taksometriem pieejamās 10 m platās ietves Dzirnavu ielā veidošanai 
par zaļojošu un uzkavēties aicinošu publisko ārtelpu. Projekta izstrādes un realizācijas gaitā 
pasūtītājs akceptējis nebūt ne vienkāršākos risinājumus, nodrošinot kvalitatīvas tehnoloģijas, 
kas lietotājam, iespējams, nemaz nav redzamas, bet nodrošina projekta ilgtspējību, piemēram, 
inovatīvā pilsētas koku stādīšanas sistēma ar pazemes kasetēm, kas nodrošinās ābelēm labus 
dzīves apstākļus paaugstinātas slodzes vidē. Autobusu un taksometru īslaicīgās stāvvietas ir 
pārvietotas uz Dzirnavu ielas brauktuvi, jo vienvirziena ielas platums to atļauj. Projekta ietvaros 
izveidoti arī ātruma ierobežošanas vaļņi pie Zaļās un Antonijas ielu stūriem.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Zala Landscape Architecture”, SIA “Arhis arhitekti”

PASŪTĪTĀJS 
SIA “Vastint Latvia”

ADRESE 
Dzirnavu iela 33, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2017–2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2018–2019 
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RŪJIENAS KULTŪRAS NAMA 
TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS 
CULTURE HOUSE OF RUJIENA TERRITORY 
RECONSTRUCTION

Rūjienas kultūras nama labiekārtojuma un apstādījumu 
risinājuma koncepta – atgriešanās pie saknēm – mērķis 
ir izveidot jaunu pilsētas kultūras telpu – kultūras centra 
sākumpunktu, kuru tālāk iespējams attīstīt, rekonstruējot 
pilsētas estrādi un tās labiekārtojumu (realizēts 2018).
Kultūras nama skvēra telpas veidošanas kompozicionālie 
pamatprincipi: Rūjienas tautas tērpa brunču rakstu linearitāte 
un tonalitāte. Līnijas iezīmē atpūtas vietas, kustību un skatu 
virzienus, tonalitāte nosaka augu izvēli.
Pilsētas identitātes simbolu un mugurkaulu veidojošās Rūjas 
upes meandri un pavasara pali – iedvesmas avots ilgtspējīgu 
lietus ūdens risinājumu izvēlē. Vaļējs iztvaikošanas lietus 
ūdens savākšanas baseins papildus savai pamatfunkcijai 
kalpo arī kā dizaina elements, dažādas ārtelpas istabas 
nodalošs elements un ir daļa no lietus dārza.
Labiekārtojama risinājumā paredzēts atvērt otru ieeju kultūras 
namā caur galveno aktu zāli, tādējādi veidojot būtisku sasaisti 
iekštelpai ar ārtelpu.
Skvērā integrēta 2012. gadā atklātā tēlnieka A. Vārpas 
skulptūra “Līgo”.
Objekta atslēgas vārdi: publiskās ārtelpas atjaunotne, integrējot 
ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumus.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “apdALPS”

PASŪTĪTĀJS 
Rūjienas novada pašvaldība

ADRESE 
Upes ielā 9, Rūjiena

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2015 
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GAUJAS IELAS ĀDAŽOS PĀRBŪVE 
RECONSTRUCTION OF GAUJAS STREET IN ADAZI

Inovatīvu risinājumu izmantojums: rotācijas apļi un drošības saliņas, izbūvētas no dzelzsbetona seguma elementiem un individuāli 
izgatavotām ceļu apmalēm, kas tiek pakļautas nestandarta transportlīdzekļu slodzei – NBS Ādažu bāzē dislocētā Latvijas un 
sabiedroto valstu karaspēka militārā tehnika un būvtehnika.
Konstruktīvie risinājumi: brauktuves, ietves un veloceliņa segums izbūvēts no betona bruģakmens. Ieguvumi: mazākas uzturēšanas 
un remonta izmaksas; salīdzinājumā ar asfaltbetona segumu, 1,5–2 reizes garāks ekspluatācijas periods. Infrastruktūras izveide 
gājējiem un velobraucējiem ielas abās pusēs ir izbūvēta, lai nākotnē nodrošinātu iespēju organizēt divvirzienu velobraucēju kustību.
Sabiedriskā transporta pieturvietu un stāvvietas izbūve no dzelzsbetona seguma, tādējādi novēršot rišu veidošanos segumā.
Viedā gaismas vadība: samazina uzturēšanas izmaksas; ietaupa elektroenerģijas patēriņu; iespējams saņemt informāciju par katru 
apgaismojuma elementa darbību individuāli, kā arī par visiem kopumā. 
Apstādījumi: koki starp automašīnu stāvvietām – ozoli, jo novada teritorijā dominējošs koks ir ozols. Zaļajās salās un zonās starp 
brauktuvi un ietvi daudzgadīgās ziemcietes un klājeniskie augi. Tiek minimalizētas šaurās zāliena strēmeles. Pavasara akcenti – 
sīpolpuķes.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Toma Kokina birojs”, SIA “IE.LA”, SIA 
“BM-projekts”

PASŪTĪTĀJS 
Ādažu novada dome

ADRESE 
Gaujas iela, Ādaži

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2016–2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2016–2017 
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APSTĀDĪJUMI KRIŠJĀŅA BARONA IELAS POSMĀ NO 
ASPAZIJAS BULVĀRA LĪDZ BRĪVĪBAS IELAI 
GREENERY OF KR. BARONA STREET DEVELOPMENT FROM 
ASPAZIJA BOULEVARD TO BRIVIBAS STREET

Pirmo reizi Rīgā īstenota sadarbības projektēšanas prakse ielas būvprojektēšanā, iesaistot 
projektēšanā profesionālas NVO, ielas iedzīvotājus, attīstītājus, uzņēmumu īpašniekus, interesentus.
Pirmo reizi īsteno sistemātisku pieeju ielas telpas atdzīvināšanai, kas iekļauj kompleksa 
pieeju ielas fiziskā stāvokļa uzlabošanai: segumu atjaunošana, apstādījumu atjaunošana un 
pilnveidošana, vienots labiekārtojums visā ielas garumā.
Pirmo reizi Latvijā īsteno brīvās kustības ielas profilu, redzami iezīmējot fasādes, brīvās kustības 
un labiekārtojuma joslas. 
Pirmo reizi pēc neatkarības atgūšanas Rīgā īsteno trīs pakāpju apstādījumu sistēmu:
- zāliena joslas starp ietvi un brauktuvi aizstātas ar dekoratīviem krūmiem;
- izvēlēta ielas telpiskajiem parametriem piemērota koka ģints un suga ar vidēji lielu vainagu;
- projekts mainījis tehniski funkcionālo standartu turpmāko ielu atjaunošanas projektiem pret 

cilvēkam draudzīgāku vides dizainu;
- projekts pierādījis, ka iespējama komunikāciju turētāju, Rīgas pilsētas departamentu un 

projektētāju vienota vēlme rast risinājumu zaļās infrastruktūras atjaunošanai.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “apd ALPS”

PASŪTĪTĀJS 
Rīgas Domes Satiksmes departaments

ADRESE 
Kr. Barona iela, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2015–2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2017–2018 
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JĀŅA ČAKSTES BULVĀRIS UN MĪTAVAS TILTS 
JĀNIS ČAKSTE BOULEVARD AND MĪTAVA BRIDGE

Jāņa Čakstes bulvāris atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, centra daļā, Driksas 
upes krastā. Bulvāris rekonstruēts posmā no Raiņa ielas līdz Lielajai ielai. Jāņa Čakstes bulvārī 
ir rekonstruētas ietves, ielas brauktuve, gājēju pārejas, apgaismojums un apstādījumi. Objektā 
izbūvētas autostāvvietas, promenāde ar veloceliņu gar Driksas upi, krasta nostiprinājumi, gājēju 
atpūtas zona, sezonas pontona tilts zem Driksas upes tilta un tilts pāri kanālam no Pasta salas 
uz Pils salu. Uz Pasta salu pāri Driksas upei ir izbūvēts gājēju vanšu tilts “Mītava”. Tērauda tilts ir 
iekārts vantīs un izliekts divās asīs, padarot to par tehniski sarežģītu konstrukciju.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Arhitektu kompānija “Ivara Šļivkas birojs””

PASŪTĪTĀJS 
Jelgavas pilsētas dome

ADRESE 
Jāņa Čakstes bulvāris, Jelgava

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2009–2010

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2011–2013 
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TRANSPORTA KUSTĪBAS APLIS BRĪVĪBAS UN 
VIENĪBAS IELAS KRUSTOJUMĀ 
TRANSPORT TRAFFIC CIRCLE AT THE CROSSING OF BRIVIBAS 
AND VIENIBAS STREETS

Projekta “Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības–Neretas ielu krustojuma 
rekonstrukcija” ietvaros kādreizējā krustojuma vietā izbūvēts transporta kustības aplis. 
Apstādījumu koncepta pamatā apvienoti baznīcas lūgšanu kreļļu elementi ar sēļu saktas riņķu un 
līniju motīviem. Transporta kustību aplis papildus krāšņajiem un pārdomātajiem apstādījumiem 
kalpo arī kā dažādu svētku noformējumu eksponēšanas vieta, kas priecē gan iedzīvotājus, gan 
pilsētas viesus.

PASŪTĪTĀJS 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

DAUDZDZĪVOKĻU NAMA MASKAVAS IELĀ 269A 
PAGALMA PĀRBŪVE 
MASKAVAS STREET 269A COURTYARD

Teritorijas rekonstrukcijas projekts tapis pēc iedzīvotāju iniciatīvas ar Latgales priekšpilsētas 
direkcijas atbalstu. Projekta mērķis ir pielāgot ārtelpu iedzīvotāju vēlmēm, respektējot 
ugunsdrošības un citu spēkā esošu būvnormatīvu prasības. 
Ēkas Maskavas ielā 269A piekrītošā pagalma teritorijā nebija izveidotas lietus ūdeņu novadīšanas 
sistēmas. Problēma novērsta, integrējot lietus ūdeņu novadīšanu bortakmenī, izmatojot “ACO 
Kerb Drain” sistēmu. Braucamā daļa ir atbrīvota no aku metāla vākiem un gūliju režģiem.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Ventis Radziņš, Tatjana Kotoviča, Raisa Baškina

PASŪTĪTĀJS 
Antonina Kopilova

ADRESE 
Maskavas iela 269A, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2015–2016

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2016 

JĒKABPILS VELOTRASE 
PUMP TRACK IN JEKABPILS

Jaunā, multifunkcionālā velotrase ir rūpīgi analizēta un plānota, pielāgota visa vecuma un līmeņa 
braucējiem. Tā ir speciāli konstruēta asfalta trase, kas sastāv no dažāda izmēra kalniņiem, 
virāžām un nelieliem tramplīniem. Izmantojot kalniņu sniegto paātrinājumu, var braukt, neminot 
pedāļus. Trases plānojums veidots tā, lai visa teritorija būtu pārskatāma no jebkuras vietas un 
izslēgtu sadursmes riskus. Trasi ir iespējams izmantot dažādiem pārvietošanās līdzekļiem – 
kalnu divriteņiem, BMX, skeitbordiem, skrejriteņiem, skrituļslidām, longbordiem, utt.
Šādas atpūtas vietas ir jaunums valstī, un divas vienādas velotrases nav nekur izveidotas.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “We Build Parks”

PASŪTĪTĀJS 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE 
Filozofu iela 15, Jēkabpils 

ESPLANĀDES PARKS 
ESPLANADE PARK

Esplanādes parks ir izveidots ap Esplanādes dīķi. Par impulsu Esplanādes parka attīstībai kļuva 
uzņēmuma SIA ‘’We Build Parks” ierosinājums izveidot Daugavpilī veloparku. Tas ir Baltijā 
pirmais veloparks, tajā iekļautas dažādas zonas – skeitparks, asfaltēta velotrase, piedzīvojumu 
trase un bērnu zona, kurās jautri, attīstoši un izglītojoši pavadīt brīvo laiku. Turpinot attīstīt šo 
teritoriju, pašvaldība izveidoja arī gājēju celiņus, bērnu rotaļu laukumu, labiekārtoja pludmali, 
izvietoja sporta iekārtas, volejbola laukumus. Parks tiek aktīvi izmantots arī ziemas laikā.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA ‘’Sestais stils’’, SIA ‘’We Build Parks”

BŪVNIEKS 
SIA “Tilts”

PASŪTĪTĀJS 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2015

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2015–2016 
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STROPU AKTĪVAS ATPŪTAS UN 
SPORTA TRASE 
STROPI LEISURE AND SPORTS TRACK

Stropu aktīvas atpūtas un sporta trase ir izveidota Stropu 
mežā. Par projekta sākumu kļuva Daugavpils pašvaldības 
iestādes “Sporta pārvalde” ierosinājums – labiekārtot vietu, 
ko sportisti varētu izmantot sporta nodarbībām, bet pilsētas 
iedzīvotāji – aktīvai atpūtai. Vasaras sezonā tā darbojas kā 
velotrase, ziemas sezonā trasi aktīvi izmanto slēpotāji. Stropu 
aktīvas atpūtas un sporta trasē tiek organizētas sacensības 
rollerslēpošanā, veloorientēšanās, ziemas orientēšanās 
uz slēpēm, kurās piedalās skolēni un pieaugušie gan no 
Daugavpils, gan arī no citām pilsētām un valstīm. Ikdienā 
Stropu aktīvas atpūtas un sporta trase ir iemīļota vieta 
iedzīvotāju brīva laika pavadīšanai. Trase ir visā garumā 
apgaismota, kas ievērojami pagarina trases izmantošanas 
laiku, kas ir īpaši svarīgi ziemas sezonā. Nākotnes plānos 
ir turpmāka trases attīstība, paplašinot celiņu tīklu, kā arī 
izbūvējot biatlona stadionu.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “LK projektu grupa”

PASŪTĪTĀJS 
Daugavpils pilsētas dome

ADRESE 
Jauno Stropu rajons

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2011–2013

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2014–2015 

BEBRU IELAS MIKRORAJONS 
JĒKABPILĪ 
BEBRU STREET NEIGHBORHOOD IN 
JEKABPILS

Bebru ielas mikrorajons ir Jēkabpilī viens no jaunākajiem 
daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku mikrorajoniem. Šajā 
mikrorajonā jau 20. gadsimta 70.–80. gados tika plānota 
tā infrastruktūra un domāts par plānošanas kvalitātēm 
pilsētbūvnieciskā rakursā. Pēc 30 gadiem šis mikrorajons ir 
pārplānots un atbilstošāks mūsdienu prasībām. Pārbūves 
darbu ietvaros tika atjaunoti lietus ūdens, kanalizācijas, 
ūdensvadu tīkli, uzstādīti jauni apgaismes stabi, atjaunots 
ielu segums, teritorija labiekārtota un apzaļumota, kā arī 
ievērojami tika palielināts automašīnu stāvvietu skaits. 
Projekta realizācija tika uzsākta 2016. gada 11. jūlijā un 
pabeigta 2017. gada 17. novembrī.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Piegādātāju apvienība “Jēkabpils PMK un Būvmetrs”

PASŪTĪTĀJS 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2016–2017 

LABDARĪBAS FONDA “ZĪĻUKS” 
BĒRNU ROTAĻU LAUKUMI 
CHILDREN’S PLAYGROUNDS OF CHARITY 
FOUNDATION ‘’ZĪĻUKS’’

Labdarības fonds “Zīļuks” ir neatkarīga nevalstiskā 
organizācija, kas atbalsta tos projektus, kurus uzskata 
par sabiedrības labklājības izaugsmi veicinošiem. Fonda 
pirmās aktivitātes ir veltītas atbalsta virzienam “Bērni un 
ģimene”, proti, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai tieši Latvijas 
reģionālajās pilsētās un ciemos. Iztēlojies, ka visur ir tāds 
laukums, kas ik dienu piepildās ar maziem kosmonautiem, 
pirātiem, medicīnas māsām un indiāņiem. Tāpēc Zīļuks staigā 
pa Latviju un palīdz pārvērst bērnu sapņu kuģus par īstiem 
rotaļu laukumiem. Labdarības fonda “Zīļuks” ziedojumu 
kastītes ir izvietotas “Lats” veikalos, lai bērni, viņu vecāki un 
atbalstītāji no “Zīļuka” fonda varētu piedalīties sava rotaļu 
laukuma izveidē. Sagaidot laukumiņu savā ciemā, bērns 
ar lepnumu saka, ka arī viņš ir ziedojis, lai svaigā gaisā 
pavadītu brīvo laiku kopā ar draugiem. Mēs esam izveidojuši 
mūsdienīgus un drošus bērnu rotaļu laukumus jau 6 pagalmos 
Liepājā, Rucavā, Jēkabpilī, Baldonē, Gaujienā un Cēsīs.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Fixman”

PASŪTĪTĀJS 
Nodibinājums “Labdarības fonds “Zīļuks””

ADRESE 
Liepājā, Rucavā, Jēkabpilī, Baldonē, Gaujienā, Cēsīs 
un Birzgalē

PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2016–2018 
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VENTAS RUMBAS AINAVA 
LANDSCAPE OF VENTAS RUMBA

Ventas rumba ir dabisks veidojums, ko nosaka vietas ģeoloģiskā 
uzbūve. Gadsimtiem ilgi tās aprises ietekmējuši gan dabas 
procesi, gan cilvēku darbība. Šo kultūrainavu datē, sākot 
ar 13. gs. vidu, kad vieta pie upes izvēlēta stratēģiski – lai 
būvētu Livonijas ordeņa pili. Laika gaitā savu administratīvo 
un saimniecisko nozīmi tā ieguvusi plašākā Baltijas reģiona 
vēstures kontekstā.
Mūsdienās šī ainava ir vietējo iedzīvotāju dzīves vides un vietas 
identitātes neatņemama daļa, Eiropas nozīmes dabas un tūrisma 

apskates objekts, kas zinātniski pētīts, bet joprojām glabā daudz 
informācijas, lai paplašinātu zināšanas par vietējo kultūrvēsturi. 
Taču pašos pamatos tā ir daļa no lielāka mēroga ekosistēmas.
Teritorijas organizācija veidota atsevišķu projektu ietvaros 
un īstenota vairāku gadu garumā atbilstoši vides raksturam. 
Mērķis – atklāt ainavas estētiskās un kultūrvēsturiskās 
kvalitātes, nodrošinot tās daudzveidīgu funkcionalitāti. Šie 
aspekti ņemti vērā, plānojot vietas funkcionālās saiknes arī 
ar apkārtējo pilsētvidi.

PASŪTĪTĀJS 
Kuldīgas novada pašvaldība

ADRESE  
Ventas rumba, Kuldīga, Kuldīgas novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2007, 2008, 2009, 2016, 2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2008–2018 
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JŪRMALAS PARKS AR KULTŪRVĒSTURISKO 
VENTSPILS MUZEJA EKSPOZĪCIJU 
JURMALA PARK WITH A CULTURAL-HISTORICAL EXPOSITION OF 
VENTSPILS MUSEUM

Jūrmalas parks kopā ar šaursliežu dzelzceļa līnijas ekspozīcijas “Mazbānītis” teritoriju aizņem 
~50 ha plašu ar biotopiem klātu teritoriju, kur atrodas vairāku aizsargājamo augu atradnes. Pats 
Jūrmalas parks aizņem ~25 ha, piekļaujoties Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslai un veidojot 
vienotu struktūru ar piekrastes ainavu. Parka izveides sākumā tika daļēji izmainīta teritorijas 
ekosistēma, izveidojot grāvju un dīķu sistēmu, kas ir harmoniski integrēta parka ainavā. 
Jūrmalas parka labiekārtojums ietver plašu eksponātu un labiekārtojuma elementu klāstu. 
Parkā ir teritorijas ar speciāli ierīkotiem un regulāri koptiem zālieniem un teritorijas, kur 
dabiskais apaugums ir saglabāts, intensīvi kopjot tikai šauru joslu gar celiņu malām. 
Šaursliežu dzelzceļa līnijas ekspozīcija ir unikāls kultūrvēstures mantojums, kas ir gleznieciski 
integrēts parka ainavā.
Parka teritorija ir iemīļota pilsētnieku un pilsētas viesu atpūtas vieta ar unikālu ainavas 
identitāti.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Valsts uzņēmums “Meliorprojekts”, arhitektu birojs “Rija”, Inese Grundule, Kristīna 
Briķe, Pauls Jaunzems , Ruta Dobičina, Igors Dobičins, SIA “AVA”, Pilnsabiedrība 
“EPKP-Latvija”, Edgars Neilands, Lauma Garkalne, Brigita Bārbale, SIA 
“SBI-Ventspils”, IK “ARDECA”

PASŪTĪTĀJS 
Ventspils pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”

ADRESE  
Riņķa iela 2, Vasarnīcu iela 85, “Kaziņpieskas”, Aizsaules iela 5, Saules iela 126, 
Saules iela 130, Ventspils

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
1994., 1997., 1998., 1999., 2003., 2004., 2005., 2008., 2010., 2016., 2018.

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
1996., 1998., 2003., 2004., 2005., 2016., 2019. 
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RUNDĀLES PILS DĀRZS 
RUNDALE PALACE GARDEN

Baroka laika pils nav iedomājama bez “franču dārza”, 
telpiski plānota zaļo stādījumu ietvara, kam jārāda mākslas 
uzvara pār dabu. 1972. gadā, kad tika dibināts muzejs 
un sākās tā restaurācija, pils bija ieaugusi kokos un no 
staļļu puses varēja redzēt tikai vārtus. 1974. gadā tika 
veikta situācijas uzmērīšana un izpēte. Celiņu tīkla izveide 
tika sākta 1981. gadā. 2004. gadā tika sākta ornamentālā 
partera pirmās daļas rekonstrukcija. Ornamentālais parters 
ir sadalīts četrās daļās. 2005. gads iezīmējās ar vērienīga 
un ilglaicīga “rožu projekta” sākumu pils dārzā. Galvenais 
princips ir izmantot augus, kas bija populāri 18. gadsimtā, vai 
to modernās formas, no jauna ieviest vecās dārza mākslas 

metodes un papildināt dārzu ar dažiem mūsdienīgiem 
augiem, tādējādi nodrošinot muzeja apmeklētājiem 
neaizmirstamu pieredzi. Lai neradītu nepareizu iespaidu, 
muzejs ir sācis anotēt visus dārzā esošos augus, norādot 
nosaukumu, izcelsmes laiku, kā arī selekcionāra vārdu. Šādā 
veidā muzejs pilda vienu no savām galvenajām funkcijām, 
lai izglītotu apmeklētājus un veicinātu interesi par tematiem, 
kas nav plaši zināmi sabiedrībā.
Rundāles pils dārzs nemitīgi ir atjaunošanas procesā. 
Svarīgi, ka muzejs ir sasniedzis vienu no baroka dārza 
galvenajiem uzdevumiem – izklaidēt apmeklētājus, ļauties 
dabas skaistumam un glābties no ikdienas stresa.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Imants un Lauma Lancmaņi

PASŪTĪTĀJS 
Rundāles pils muzejs

ADRESE  
Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
1972

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
1972 – turpinās 
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ĀDAMA UN IEVAS SALA PREIĻU MUIŽĀ 
ADAM AND IEVA ISLAND IN PREILI MANOR

Preiļu muižas apbūve ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kura sastāvā ir parks ar Ādama un Ievas salu, kura saglabājusi 
savu vēsturisko nosaukumu. Agrāk uz salas atradās deju laukums, taču 90. gados sala vairs netika uzturēta un tā aizauga. 
2011. gadā tika izstrādāts salas un tilta atjaunošanas tehniskais projekts, kas tika realizēts 2018. gadā. Izmantojot salas 
ģeogrāfisko novietojumu un respektējot parka apstādījumus, tika projektēta atklāta terase ar nelielu estrādi, kā galveno 
materiālu izvēloties koku. Terase veidota daudzstūra formā ar divlīmeņu laukumiem. Nojume izveidota pēc iespējas vizuāli 
vieglāka, lai tā nebūtu izteikta dominante.
Preiļu parka īpatnība un unikalitāte ir tālās skatu līnijas un ainaviskie skati. Ādama un Ievas salai ir būtiska ainaviskā vērtība, 
jo tā ir kā noslēguma punkts 7 vēsturiskajām parka skatu perspektīvām. Atjaunotā Ādama un Ievas sala papildina Preiļu parka 
noskaņu un gleznainos skatus jebkurā gadalaikā. Klasiski romantiskais salas un koka tilta veidols harmoniski iekļaujas dabas 
vidē. Publiski pieejamā Ādama un Ievas sala pašreiz ir izmantojama atpūtai un svinīgiem pasākumiem.

DAUGAVPILS CIETOKSNIS 
DAUGAVPILS FORTRESS

Daugavpils cietoksnis ir 19. gadsimta pēdējais būvētais bastiona tipa nocietinājumu komplekss, kas relatīvi labi un pilnīgi 
saglabājies līdz mūsdienām. Ilgu laiku cietokšņa teritorija netika izmantota, tā bija pamesta un degradēta. Pašvaldība noteica 
Daugavpils cietokšņa teritoriju par prioritāri attīstāmo pilsētas daļu. Tika veiksmīgi realizēti dažādi projekti cietoksnī, lai 
radītu priekšnoteikumus valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā pieminekļa kā unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai 
un racionālai izmantošanai, izveidojot to par administratīvo, kultūras, darījumu, atpūtas un tūrisma centru. Tika īstenotas 
aktivitātes: ūdenspaceļamās ēkas paraugrestaurācija Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra izveidei, Artilērijas 
arsenāla ēkas rekonstrukcija un piegulošās teritorijas labiekārtošana Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izveidei, 
Cietokšņa publiskās infrastruktūras attīstība, kompleksi labiekārtojot ielas un izbūvējot inženiertīklus, un cietokšņa vaļņu 
pārņemšana un atbilstoša uzturēšana.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “REM PRO”, SIA “Firma L4”, SIA “Arhis”

PASŪTĪTĀJS 
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments

ADRESE  
Mihaila iela 3, Nikolaja iela 5, Komandanta iela 7, 
Nikolaja iela 3, Daugavpils

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2008 – pašlaik

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2012 – pašlaik 

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, SIA “Palisāde”

PASŪTĪTĀJS 
Preiļu novada dome

ADRESE 
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2011, 2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2017–2018 
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KENA PARKS JĒKABPILĪ 
KEN PARK IN JEKABPILS

Jēkabpilī, vienā no pilsētas centrālajām vietām – Kena parkā – 2018. gada augustā ekspluatācijā tika nodota jauna estrāde.
Projektā pārbūvēts Kena parks, labiekārtojot parka teritoriju, kā arī pārbūvējot skatuvi ar laukumu skatītājiem. Estrādes 
teritorija nožogota ar atbalsta sienu, uz kuras izveidotas pergolas no metāla konstrukcijām. Izmantotie metāla ažūrie raksti 
izvēlēti ar atsauci uz neogotiku, ņemot vērā, ka estrādes fonu veido bijusī Kena muiža, kas ir vienīgā neogotikas celtne Jēkabpils 
pilsētā. Izbūvēts betona bruģakmens segums, ieklātas granīta plāksnes, kā arī izveidoti dekoratīvie stādījumi, atjaunots zāliens 
un iestādīti kokaugi. Atjaunotā estrāde Kena parkā Jēkabpils pilsētas kultūras dzīvi papildina ar mazāka formāta pasākumiem.

SKATU TORNIS CIECERES EZERA 
KRASTĀ 
WATCH TOWER ON THE SHORE OF LAKE 
CIECERE

18 metrus augstais koka skatu tornis novietots 12 metrus 
augsta paugura virsotnē un ļauj apmeklētājiem baudīt 
vairāku kilometru tālus skatus pāri Cieceres ezera ūdeņu 
ainavai. Skatu torņa pakājē izveidota atpūtas vieta ar galdu, 
soliem un ugunskura vietu. Skatu tornis atrodas apmēram 
6 km attālumā no Brocēniem un 5 km attālumā no Saldus. 
Skatu tornī vienlaicīgi var atrasties līdz 15 cilvēkiem.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Warss+”

PASŪTĪTĀJS 
Brocēnu novada pašvaldība

ADRESE  
“Saulrieti”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2018 

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Pilnsabiedrība “Austrumi PB”

PASŪTĪTĀJS 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE  
Vienības iela 4, Jēkabpils 
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JĒKABPILS VECPILSĒTAS LAUKUMS 
JEKABPILS OLD TOWN SQUARE

2010. gada vasarā Jēkabpils pilsētas centrā tika atklāts renovētais vecpilsētas laukums, kura būvniecību uzsāka 2009. gada 
septembrī. Šodien vecpilsētas laukums iemūžina vēstures faktus un atdzīvina kādreizējo sestdienas tirgus godību.
Vecpilsētas laukumā ir atrodams pilsētas simbols – lūsis, kurš soļo pāri renovētajai strūklakai, kas simbolizē upi ar diviem krastiem. 
Pie strūklakas atrodas laukuma klusākā daļa ar atpūtas zonu, soliņiem, krāšņiem stādījumiem. Laukums sākotnēji veidojās kā tirgus 
laukums. Kā liecība par šo faktu laukumā ir svari un vecās akas vietā izveidotais ūdens pumpis.
Laukuma dienvidu daļā pie piemiņas ozola atrodas kompozīcija “Pilsētas stāsts”.
Ikdienā laukums tiek izmantots arī kā stāvvietu, bet svētkos – kā pasākumu, koncertu norises vieta.

KRUSTPILS (ĀDAMSONA) SALIŅA 
KRUSTPILS (ADAMSON) ISLET

Krustpils saliņas pārbūve norisinājās projekta “Pilsētvides 
atjaunošana un kultūras dzīves veicināšana, rekonstruējot 
Krustpils saliņas estrādi un tiltu” ietvaros. Pārbūve tika 
sākta 2009. gadā un pabeigta 2010. gada jūlijā, kopš tā laika 
Krustpils (Ādamsona) saliņa tiek plaši izmantota. No agra 
pavasara līdz pat vasaras norietam te notiek dažādi kultūras 
un izklaides pasākumi, kas pulcē tūkstošiem jēkabpiliešu 
un pilsētas viesu. Arī parastās darba dienās uz romantiskā 
tiltiņa, kas savieno salu ar Krustpils parku, pastāvīgi 
redzami gājēji, kas nesteidzīgi izbauda tās unikālo atrašanās 
vietu. Te lepni zaļo arī liepa, kas ir valsts nozīmes dižkoks. 
Uz saliņas ir izveidoti arī atraktīvi vides objekti, kurus var 
iemūžināt Jēkabpils pastkartēs.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Arhitektu birojs Krasts”

PASŪTĪTĀJS 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE  
“Krustpils saliņa”, Jēkabpils

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2009

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2010 

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Segumi un apstādījumi – I. Langenfelde

PASŪTĪTĀJS 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE 
Vecpilsētas laukums 1, Jēkabpils 
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TREŠDIENAS TIRGUS LAUKUMS, JĒKABPILĪ 
WEDNESDAY MARKET SQUARE IN JEKABPILS

2012. gada nogalē Jēkabpilī tika atjaunots skvērs Brīvības ielā pie Sv. Gara pareizticīgo baznīcas. 
Skvēru atdzīvinājusi tēlnieka Gaita Burvja skulptūra “Zirgs ar ratiem”, kā arī aka ar iegravētiem 
divdesmit divu Jēkabpils pilsētas pārstāvju labajiem vēlējumiem Jēkabpils pilsētai. Skvēru rotā arī 
karuselis, kas veidots vienotā stilā ar pārējiem vides objektiem.
Rekonstruētais skvērs ir veidots kā vienots telpiski skulpturāls ansamblis, ietverot vēstījumu 
par Jēkabpils vēsturisko tirgus laukumu, kas te atradies pirms vairākiem gadsimtiem. Skvērs 
ir nozīmīga pilsētas vieta, kas atrodas Trešdienas tirgus laukumā, kur 1670. gada 12. februārī 
hercogs Jēkabs pasludināja pilsētu par nodibinātu.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “SKA projekts”

PASŪTĪTĀJS 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE  
Brīvības un Plostu ielas krustojums, Jēkabpilī 

SUVENĪRU UN MĀJRAŽOTĀJU TIRDZNIECĪBAS 
VIETA ROJĀ 
PLACE OF SALE OF SOUVENIRS AND HOME PRODUCERS IN ROJA

Rojas suvenīru un mājražotāju tirdzniecības vieta atrodas netālu no kādreizējā zvejnieku 
seduma (zvejnieku piestātne ar laivām un tīklu būdām). Iedvesmojoties no vietas identitātes 
un vēstures, veidots laukuma dizains.
Senos laikos zvejnieki savām vecajām laivām deva otru dzīvi – pārveidojot tās par vasaras 
virtuvēm vai šķūnīšiem. No tā arī aizgūta ideja tirdzniecības namiņu formai. Laukuma apļa 
kompozīcija nodrošina ērtu pieeju visām tirdzniecības vietām un cilvēku kustību laukumā. 
Kompozīcijas centrā izvietota paaugstināta apļveida puķu dobe ar sēdvirsmu, radot iespēju 
vietā uzkavēties ilgāk. Seguma raksts un krāsas meklētas, iedvesmojoties no pludmales – 
smiltīm un ūdens. Sarkanās līnijas simbolizē enerģiju un norāda debespuses.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Anna Kalniņa

PASŪTĪTĀJS 
Rojas tūrisma biedrība

ADRESE  
Selgas ielā 1R, Roja, Rojas novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2013–2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2014 



72 73ĀRTELPA

MIERA “PARK HOUSE” 
MIERA PARK HOUSE

Miera ielas atmosfēra – klusi māju pagalmi ar zaļiem iekšdārziem – bija tā noskaņa, ko gribējās izveidot šajā objektā. 
Zemesgabala Z-konfigurācijai pakļautais ēkas apjoms apjozts ar ziedošu, mierpilnu dārzu; mājas ielokos radīti vairāki 
iekšpagalmi: aktīvāks pagalms ar bērnu rotaļu laukumu liepu paēnā un plašu terasi virs pazemes autonovietnēm, klusāks 
aizmugures pagalms ar terasi un atpūtas mēbelēm, un saimnieciskais pagalms gar ēkas garenfasādi. Ieeja pagalmā pakārtota 
gājējiem, automašīnas tajā iebrauc tikai retumis, kad vajag kaut ko pievest līdz nama galvenajai ieejai. Izdevies lakoniski retušēt 
Dzemdību nama sarkanā ķieģeļu žoga smagnējo izskatu, gar to izveidojot paaugstinātu dobi ar bagātīgiem apstādījumiem. 
Pārdomāti izvietoti dažādu veidu gaismas ķermeņi, ar to gaismu izceļot apjomīgos apstādījumus un celiņus gar māju. Nozīmīga 
dārza daļa iekārtota uz pagrabstāva jumtiem, lietojot “Nophadain” “zaļo jumtu” tehnoloģijas. Olīšu laukumiem izmantota 
“Romex” mastika, tos salīmējot cietā, ūdeni drenējošā segumā. Izstrādāti speciāli lietus ūdens savākšanas risinājumi, jo ielai 
nebija izbūvēta lietus ūdens kanalizācija.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Vides projektu studija”, SIA “DEPO projekts”

PASŪTĪTĀJS 
SIA “Pillar 12”

ADRESE  
Miera 57a, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2005–2007, 2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2014–2015 
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“PRIMAVERA” TERASE RĪGĀ 
PRIMAVERA ROOF TERRACE IN RIGA

Zaļais gaisa dārzs veidots kā ēkas otrā stāva līmenī levitējoša plaforma virs autonovietnes, kas pieejama vien tās iedzīvotājiem. 
2000 m2 plašās, intensīvi labiekārtotās jumta terases vizuālo tēlu nosaka ēkas krāsainā apjoma fasādes grafiskā reflekcija, kas 
papildināta ar melnbaltās harmonijas interjera elementiem un vienkāršu, elegantu un izturīgu augu izvēli tā, lai ikvienā gadalaikā 
telpa būtu dzīva. Plānojums funkcionāli dalīts astoņās telpās jeb “istabās” daudzveidīgai lietošanai, kur interešu zonas nepārklājas 
un ļauj nodrošināt maksimāli lielu lietotāju skaitu vienlaicīgi. Māmiņām ar mazuļiem – zviļņi pie smilšukastes un atsperu 
šūpolītes, bērniem – lielās šūpoles un nožogots futbola spēles minilaukums, ģimenēm un draugiem – centrālā atpūtas istaba, 
kā arī lielformāta šahs un galda teniss aktīvākām nodarbēm, pensionāriem – daudzveidīgu stādījumu ieskautas atpūtas vietas – 
karam savs stūrītis labsajūtai. Dārzs desmit gadu pastāvēšanas laikā pierāda, ka zaļojošā oāze uz stāvvietas jumta ir ieguldījums 
nākotnei un projekta pievienotā vērtība. Kvalitatīvi radīts, rūpīgi kopts un uzturēts jumta dārzs ir spējīgs pastāvēt ilgtermiņā.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Zala Landscape Architecture”, SIA “Arhis Arhitekti”

PASŪTĪTĀJS 
“Baltic Property Group”

ADRESE  
Ūnijas iela 82, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2003–2008

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2007–2010 
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MAGDELĒNAS KVARTĀLA JUMTA DĀRZS, 1. KĀRTA 
MAGDELENA QUARTER ROOF GARDEN, STAGE1

Magdelēnas kvartāla ārtelpas labiekārtojuma projekta mērķis bija radīt estētiski kvalitatīvu un 
funkcionāli pārdomātu pilsētvidi, kas labi sadzīvo ar Rīgas vēsturiskā centra gadsimtos izveidoto 
ansambli. Līdz 2019. gada pavasarim īstenota pirmā kārta – divas telpas – semipubliski 
pieejams jumta dārzs un publiskā ārtelpa ielas līmenī.
Iecere ir radīt iemītniekiem zaļu “miera ostu” pašā pilsētas centrā, veidojot iekšpagalmu kā 
no automašīnām brīvu jumta dārzu, kura apstādījumi projektēti, balstoties uz ilgtspējības un 
ekonomiskās lietderības principiem. Tas kalpo kā atpūtas vai bērnu rotaļu vieta ēku iemītniekiem, 
samazina gan teritorijas uzkaršanu, gan lietus ūdeņu radīto slodzi uz notekūdeņu sistēmu. Uz 
pagalmu iziet vairāku dzīvokļu plašas terases un privātie dārzi, kas rada unikālu semiprivātu 
atpūtas zonu pilsētniekam; katrā ir individuālas augu variācijas.
Labiekārtojuma raksturs – piemājas ābeļdārzs ēku iemītnieku bērniem, māmiņām, sirsnīgai 
kaimiņu kopā būšanai. Šeit veidota mājīga un daudzveidīgām aktivitātēm piemērota vide – 
galvenokārt klusākai atpūtai – jo tepat blakus tūliņ uzziedēs arī nākamās Magdelēnas kvartāla 
kārtas – ar aktīvās atpūtas iespējām jauniešiem.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”, SIA “Didrihsons arhitekti”

PASŪTĪTĀJS 
SIA “Vastint Latvia”

ADRESE  
Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2013–2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2017-2018 
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“VILLA LIDO” JŪRMALĀ 
VILLA LIDO IN JURMALA

“Villas Lido” dārzs veidots, iedvesmojoties no ēkas arhitektūras – vēsturiski atjaunotā arhitektūras pieminekļa. Šī ir koka ēka, 
kas papildināta ar jaunu, modernu apjomu. Pie ēkām veidots dārzs – klasiskā stilā ar cirptiem dzīvžogu bosketiem un rožu 
stādījumiem.
Dārzs, kas spēlējas ar meža sajūtu pilsētas centrā. Ienākot no ielas, dārzs mūs sagaida pareizs, kārtīgs un stalts – cirpti 
dzīvžogi un konkrētas formas. Dodoties dziļāk, ielas un pilsētas klātbūtne jau mazliet aizmirstas, jo pie kājām nokrituši čiekuri 
un no dobēm spraucas laukā nepaklausīgs un brīvs priedes zars. Kopumā stādījumi veidoti krāšņi, bagātīgi un daudzveidīgi, lai 
radītu šo dažādo dārza atmosfēru, bet tajā pašā laikā priecētu gan ziemā, gan vasarā.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Modus Mood”, SIA “Ainavists”

ADRESE  
Jūrmala

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2012

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2013 
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PRIVĀTMĀJAS DĀRZS JŪRMALĀ 
PRIVATE HOUSE IN JURMALA

Dārzs veidots 19. gs. vasarnīcu arhitektūras stilam raksturīgai ēkai priežu meža ielokā kāpu zonā. Novietne, reljefs, koki, 
izsauļojums, kā arī kāpas erozija, un, protams, saimnieku dzīvesveids noteica teritorijas konceptuālo plānojumu. Ir veidots 
funkcionāli pārdomāts ēkas priekšdārzs ar kustības virzieniem pakļautām, viengabalainām, formās skaidrām stādījumu grupām 
un mūžam mainīgu, ziedu un lapojuma krāsu kontrastiem bagātu ietvaru – reljefa izveidoto nogāzi, kas gandrīz ideāli pusapaļā 
formā ietver piemājas dārza daļu. Nogāzes intensīvie, atturīgi ornamentālie zemsedzes un ziemciešu stādījumi rada sezonāli 
daudzveidīgu un krāšņu “ekrānu” dārza lietotājiem gandrīz no jebkuras atpūtas vietas piemājas zālienā, kurš kontrastē ar nogāzes 
faktūru. Piemājas dārza daļā apstādījumu sortimentu veido 3 augi, kas savienojumā ar tumši brūnā klinkera parketa motīvā 
ieklāto segumu ir dialogā ar arhitektūru. Nogāzes daļā sezonāli mainīgā ekrāna izveidi nodrošina liels klāsts zemsedzes ziemciešu 
un krūmu. Teritorijā atrodas meža zona, kas tiek kopta un uzturēta, neļaujot izplesties atsevišķām invazīvām sugām, nodrošinot 
pievilcīgus skatpunktus un patīkamas pastaigas.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Zala Landscape Architecture”, SIA “Ainavu 
projektēšanas darbnīca ALPS”, SIA “Veisbergs”

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2015

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2016-2017 
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PRIVĀTMĀJAS DĀRZS RĪGĀ 
PRIVATE HOUSE IN RIGA

“Uzburt savvaļas sajūtu pilsētā” – lai, aizverot acis, kopā ar vēja dvesmu, lapu čaboņu un ziedu smaržu prāts aizklīstu tālu 
prom no ikdienas rūpēm un dārzs kļūtu par funkcionālu dzīves telpas turpinājumu, par intrigu un pārsteigumu. Pilsētas klātbūtne 
tepat aiz žoga izgaist. Pirmajā tikšanās reizē saimnieki skaidri definēja savu redzējumu un uzskaitīja nākotnes dārzā vajadzīgās 
funkcijas, akcentējot, ka no dārza vēlas ne vien skaistu sajūtu oāzi, bet arī praktisku dzīves telpu, kur vieta plašam zālienam, bērnu 
rotaļām, kādam augļu kokam, kā arī garšaugu dobei un komposta kastei. Turklāt dārzam jāveido vienots ansamblis ar ēkām un 
to arhitektoniskajām līnijām. 
Dārza pārbūves projekta ietvaros tas pārveidots 7 funkcionālās dārza telpās. Dārzs ieguvis dziļumu, dzīvību un tiek izmantots. Šis 
ir mūsdienīgs un gaisīgs dārzs ģimenei; inteliģentiem, sirsnīgiem un radošiem cilvēkiem, ar savu, skaidru pasaules redzējumu un 
izpratni par skaistumu. Ģimenei, kam rūpes par zālienu sagādā prieku un puķu pļavas fragments kļūst par eksperimentu lauciņu, 
kur rudens pusē uzkraut siena zārdu. Ģimenei, kas dārzu sev izvēlas ne tikai kā estētiski skaistu vidi, bet jaunu vaļasprieku!

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Galantus”

ADRESE  
Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2016

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2017 
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PRIVĀTS DĀRZS JŪRAS TUVUMĀ 
PRIVATE GARDEN NEAR THE SEA

Dārzā ir vairākas zonas, kas pilda konkrētus uzdevumus – sākot no izteikti dekoratīvās un ģeometriskās ieejas zonas mājas 
priekšā (kas veidota kā jumta dārzs, jo tā atrodas virs pazemes garāžas), virzāmies uz plašu terasi, ko ieskauj zems īvju dzīvžogs, 
radot mājīgu sajūtu. Aiz zāliena lauces skatienu piesaista intensīva un mainīga ziemciešu/graudzāļu/ sīpolpuķu dobe, no blakus 
esošajiem kaimiņu īpašumiem piesedz skabāržu dzīvžogs un špaleras, kas tiek koptas dzīvžoga tehnikā. Klusā stūrī izveidota 
vasaras virtuve un skatieniem paslēpta maltītes vieta, kas lieliski noder lielākās svinībās, radot vairākas telpas viesu ērtībai. 
Zālienu aiz mājas iecienījuši bērni, šeit veidota bērnu aktīvās atpūtas zona, kas transformējas atbilstoši bērnu vecumam un 
interesēm. Dārza lielākais izaicinājums un vērtība ir tā dienvidu daļa, caur kuru izved kāpņu taka, atklājot skatienam plašu, ziedošu 
nogāzi, kas veidota iespējami viegli kopjama un krāšņa visu sezonu, daudz lietojot zemsedzes augus. Šo dārza daļu pasūtītāji īpaši 
iecienījuši nesteidzīgām pastaigām. Tā arī labi redzama no mājas. 
Šis dārzs labi “dzīvo” un tiek kvalitatīvi uzturēts, pasūtītājam aktīvi iesaistoties tā attīstībā.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Galantus”

ADRESE  
Jūrmala

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2010–2012

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2010–2012 
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PRIVĀTMĀJA DREILIŅOS 
PRIVATE HOUSE IN DREILINI

Privātmājas labiekārtojums veidots, balstoties uz mājas 
netradicionālo novietojumu zemes gabalā. Lai dārza priekšējā 
daļa būtu ērta automašīnu novietošanai un iebraukšanai 
garāžā, plānots bruģa laukums, kas veidots robotas formas, 
tādējādi iekļaujoties apstādījumu līnijās un turpinot tās. 
Taisno līniju bruģa raksts, kas caurvijas visā dārzā, laukumus 
padara vizuāli vieglākus un atraktīvākus.
Arī dārza kopējā telpa kompozicionāli veidota no taisnām 
līnijām, kas tajā ienes sakārtotību. Skaidro līniju pastiprina 
cirptie dzīvžogi, kas veidoti kā teritorijas un apstādījumu zonu 
robežstādījumi. Cirptās formas papildinātas ar ziedošiem 
krūmiem, ziemcietēm un brīvi augošiem mūžzaļiem augiem.
Dārzā izveidotas divas terases – vienā no tām varēs baudīt rīta 
sauli, bet otrā, kas atrodas iekšdārzā un novietota daļēji zem 
jumta, var izlikt zviļņus un baudīt sauli dienas vidū. Iekšdārzā 
paredzēts neliels laukums ar pergolu, kas robežojas ar dārza 
centrālo zāliena zonu un veido plašu atpūtas vietu.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Ainavists”

ADRESE  
Dreiliņi, Stopiņu novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2016–2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2017 

GAISA DĀRZS RĪGAS CENTRĀ 
AIR GARDEN IN RIGA

Pašā Rīgas centrā, vienā no šaurajiem, slēgtajiem 
iekšpagalmiem, kurā ne vien dzirdamas “Teātra bāra” koncertu 
skaņas, bet arī vakara stundās dziedošās kaimiņienes Ņinas 
(vārds mainīts) krievu balādes, vērojams interesants kaimiņu 
sadarbības rezultāts. Vienā no dzīvokļiem mītošā ainavu 
arhitekte Linda Zaļā, kaimiņu izkārtajā gultasveļā veroties, 
iedzīvojās nepārvaramā vēlmē īstenot trosēs iekārta gaisa dārza 
ideju un pretēji pieņēmumam, ka “kurpniekam nav kurpju”, tas 
izdevās. Vienojoties ar kaimiņiem par kopīgas konstrukcijas 
uzstādīšanu, dārza izmēru izdevās pagarināt. Talkā tika aicināts 
metālmākslinieks Kristaps Eglītis, kurš pārveidoja esošo 
pirmskara laiku veļas žāvēšanai paredzēto trīsi, pievienojot tai 
kustīgo stiprinājumu un nodrošinot nospriegotās tērauda troses 
fleksibilitāti. Zemeņu izvēli noteica pagalma zemes līmenī 
pilnīgā ēnā un pašizsējā izveidojusies sīku zemeņu audze, 
kurai piekļuve nodrošināta vien ēkas sētniecei. Ja jau zemenes 
ir apakšā, tad lai ir arī augšā un piepilda pagalmu ar vertikālo 
zemeņu dialogu. Rezultātā cinkoti skārda spaiņi ar nokarenās 
šķirnes zemeņu stādiem stiprināti pie tērauda troses, kuru 
pārbīdot, tiem var piekļūt, lai aplaistītu vai ievāktu ražu.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Zala Landscape Architecture”

ADRESE  
Lāčplēša iela 26, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2013

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2013 
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PUĶU DOBES PAR GODU 
LATVIJAI 
FLOWER BEDS IN HONOR OF LATVIA

2018. gada stādījumu filozofija – “Par godu Latvijai un 
mūsu brīvības svētkiem”. Puķu dobju rakstos izmantotas 
latvju spēka zīmes. Aiz katra simbola slēpjas enerģija un 
informācija, kas darbojas zemapziņas līmenī.
Stādījumos pie Brīvības pieminekļa simboliski attēloti trīs 
Baltijas valstu karogi, kas savijušies vēsta par Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas līdzīgajiem likteņiem gadsimtos.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Rīgas meži”

PASŪTĪTĀJS 
Rīgas pilsēta

ADRESE  
Rīgas pilsēta

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2017. gada 20. decembris

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2018. gada maijs – jūnijs 

KANĀLMALAS APSTĀDĪJUMI, 
RĪGĀ 
BOULVAR CIRCLE GREENERY IN RIGA

1650. gadā nojauca pilsētas aizsargmūrus un nocietinājuma 
grāvi pārveidoja par pilsētas kanālu. 1880. gadā, kad pie 
pilsētas valdes nodibināja Dārzu un parku pārvaldi ar G. Kufaltu 
priekšgalā, tika veidoti arī apstādījumi ap Rīgas pilsētas kanālu.
1920. gadā A. Zeidaks šajos apstādījumos ierīkoja plašus 
ziemciešu stādījumus.
1999. gadā notika kanālmalas apstādījumu atjaunošanas darbi, 
kuru labiekārtojuma sadaļu bija projektējušas I. Indriksone un 
G. Samoviča (Lināre) pēc a/s “Ceļuprojekts” pasūtījuma.
Vēl šobrīd kanālmalas apstādījumos aug pirms 140 gadiem 
stādīti koki, kas ir dendroloģiskas un ainaviskas vērtības. 
Kopš 2012. gada šajos apstādījumos ir iestādīti vairāki jauni 
koki – dendroloģiski retumi: sveķu likvidambrs, gumijkoks, 
melnalkšņi, zīdkoks, čūskegle, ošlapu kļava, purva ozols, 
baltmizas Himalaju bērzs.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
G.Kufalts, A. Zeidaks, I. Indriksone, G. Samoviča 
(Lināre)

PASŪTĪTĀJS 
RD Vides departaments

ADRESE 
Rīgas pilsēta

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
1650–2019

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
1650–2019 
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JŪRMALAS DEKORATĪVAIS ZIEDU 
NOFORMĒJUMS 
DECORATIVE FLORAL DESIGN OF 
JURMALA

Jūrmalas pilsēta vēsturiski veidojusies, apvienojoties vairākiem 
maziem ciemiem. Jūrmalu no divām pusēm ieskauj ūdens – 
pilsētas dienvidu mala 30 kilometru garumā robežojas ar 
Lielupes krastiem, bet pilsētas ziemeļu mala – ar Rīgas jūras 
līci 24 kilometru garumā, līdz ar to pilsētai ir izteikti lineārs 
raksturs. Lai priecētu vietējos iedzīvotājus, pilsētas viesus un 
visus, kas izmanto Jūrmalu nokļūšanai uz galvaspilsētu vai 
tuvākām apdzīvotām vietām, pilsēta lielu uzmanību pievērsusi 
ielu apstādījumiem un apzaļumošanai. Gar ielām ik gadu tiek 
izvietoti vairāk nekā 400 puķu trauki pie laternu stabiem, ap 
300 puķu kastu un, protams, tiek veidoti arī krāšņi puķu dobju 
stādījumi. Jūrmala lepojas ar savu paveikto darbu un cenšas 
ik gadu stādījumus papildināt ar jauniem akcentiem, sekot 
līdzi jaunākajām modes tendencēm apstādījumu veidošanā un 
papildina pilsētvidi ar jaunām, krāšņām puķu kompozīcijām.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Jūrmalas pilsētas dome, SIA “JLD”

PASŪTĪTĀJS 
Jūrmalas pilsētas dome

ADRESE  
Jūrmalas pilsēta

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2016–2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2017, 2018 

URBĀNAIS DĀRZS “DABA SAKA 
PALDIES” 
URBAN GARDEN “NATURE SAYS THANKS”

“Daba saka paldies” – ar šādu saukli šogad startē mūsu 
ilgtspējības projekts un kampaņa. Ar šādu moto izveidots 
arī urbānais dārzs universālveikala “Stockmann” pakājē, 
kur cilvēkiem atvilkt elpu un pateikt “paldies” dabai par 
iespēju veldzēties tās paēnī pilsētas centrā. Universālveikals 
“Stockmann” atrodas starp vienu no dzīvākajiem satiksmes 
krustpunktiem Rīgā – dzelzceļš, autoosta, vairākjoslu 
krustojumi. Tāpēc jau kopš 2015. gada katru vasaru cilvēkiem, 
kas meklē patvērumu no pilsētas betona džungļiem, sniedz 
iespēju piesēst dažādu desmitu augu skavās. Ziemā augi 
tiek lutināti pie dārznieka, lai vasarā varētu godam kalpot 
pilsētnieku priekam. Universālveikala “Stockmann” dārzs ir 
lieliska iespēja, lai kaut uz mirkli sajutos kā ārpus pilsētas, 
tuvāk dabai, mieram un svaigam gaisam.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Stockmann”

PASŪTĪTĀJS 
SIA “Stockmann”

ADRESE  
13. janvāra iela 8, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2 nedēļas 

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
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LIEPU DZĪVŽOGS PIE RĪGAS 
VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJAS 
LINDEN HEDGE AT THE RIGA STATE 
GERMAN GYMNASIUM

Viens no lielākajiem cirptu Holandes liepu dzīvžogiem Baltijā 
un pat Ziemeļeiropā atrodams tepat Rīgā, Āgenskalnā.
Arboristu komanda par dzīvžogu rūpējas jau 12 gadus, un 
šī zaļā liepu siena ir izcils piemērs tam, ka pat sakropļotus 
(galotņotus) un aizmirstībā atstātus kokus profesionālis spēj 
pārvērst īstā, zaļā rotā, kas priecē Rīgas iedzīvotājus un viesus.

SARKANĀ OZOLA PĀRSTĀDĪŠANA 
RED OAK TRANSPLANT

Pilsēta aug un attīstās, un šajā procesā nereti kokiem nākas 
piekāpties. Brīdī, kad nepieciešams paplašināt iepirkšanās 
centra autostāvvietu un ~16 metrus augstam un 40 gadus 
vecam, bet emocionāli un naudas izteiksmē ļoti vērtīgam 
sarkanajam ozolam (Quercus rubra) sāk trūkt vietas, 
SIA “Labie Koki” atrod veidu, kā apmierināt abas puses, – 
koku pārstādīt.
Koka saknes jau iepriekš ir tikušas traumētas, tāpēc vēl vienu 
būvniecību koks varētu nepārdzīvot. Pārstādīšana ir sarežģīts 
process, tas prasa īpašu plānošanu, koka sagatavošana 
pārstādīšanai sākas jau vairākus mēnešus iepriekš, kā 
arī prasa īpašu kopšanu pēc pārstādīšanas. Process norit 
ciešā sadarbībā ar lielveikala pārvaldniekiem, komunikāciju 
turētājiem un ir pārbaudījums ne tikai arboristu komandai, 
bet arī tehnikas iznomātājiem. Šobrīd var apgalvot, ka 
pārstādīšana ir noritējusi veiksmīgi un koks ir iedzīvojies 
jaunajā mājvietā.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Labie Koki”

ADRESE  
Āgenskalna iela 21, Rīga

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2007–2019 

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Labie Koki”

PASŪTĪTĀJS 
SIA “Linstow”

ADRESE  
13. janvāra iela 8, Rīga Brīvības gatve 372, Rīga 

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2015 
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STARPTAUTISKĀ ĪSLAICĪGĀS ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS 
VASARAS SKOLA “FESTIVAL’AND” 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF TEMPORARY ARCHITECTURE AND URBAN 
PLANNING

Starptautisko īslaicīgās arhitektūras un pilsētplānošanas vasaras skolu “FestivaL’and” organizēja augstskola “RISEBA” sadarbībā 
ar Valmieras vasaras teātra festivālu. Vasaras skolas laikā Valmieras centrā – Hanzas laukumā – tika radīta īslaicīga poētiska 
arhitektoniska struktūra un labiekārtojums – pilsēta pilsētā, kas uz trīs dienām kļuva par lokālās pilsētvides saistošāko un 
aktīvāko novietni.
Vasaras skolā piedalījās bakalaura un maģistra līmeņa arhitektūras, urbānisma, vides mākslas, būvniecības un interjera dizaina 
studenti, kas kopā ar mentoriem izstrādāja idejas un izveidoja teātra festivāla epicentru. Daudzveidīga funkcionālā programma tika 
izkārtota regulārā 2,5 x 2,5 m tīklveida plānā. Virs koka konstrukciju režģa tika īstenota ideja par stilizētiem koku stāviem, vēlāk 
ar kustības un gaismas efektiem radot maģiska meža ilūziju.
“Pop-up” pilsētas unikalitāte slēpās tās īslaicīgumā – šāda gaistoša, pilsētbūvnieciska iejaukšanās var atstāt iespaidu uz cilvēku 
urbānās telpas uztveri, publiskās ārtelpas lietojamības pieredzi, veidot iedzīvotājiem draudzīgu pilsētvidi un ilgtermiņā kalpot kā 
rīks pilsētu plānošanā un iedzīvināšanā.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola 
“RISEBA””, Arhitektūras un dizaina fakultāte

PASŪTĪTĀJS 
VSIA Valmieras Drāmas teātris, Valmieras vasaras 
teātra festivāls

ADRESE  
Hanzas laukums, Valmiera

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
25.07.2018.–04.08.2018.

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2018 
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GĀJĒJU CEĻŠ UN SKATU TERASE ATPŪTAS PARKĀ VALMIERĀ 
PEDESTRIAN PATH AND VIEW TERRACE IN VALMIERA

Gājēju ceļš un skatu terase atpūtas parkā Valmierā veidoti, lai nodrošinātu cilvēkiem ērtu piekļuvi pie Gaujas. Izbūvētais 
grants seguma gājēju ceļš atzarojas no asfaltētā parka ceļa un turpinās koka segumā, organiski pārtopot skatu terasē pie 
upes. Terases priekšā, tuvāk Gaujai veidots soliņš, kas, piekļaujoties reljefa maiņai, izaug no taciņas dēļu klāja. Savukārt 
terases aizmugurē veidota vieta sēdēšanai, kas no soliņa pakāpeniski pārtop zvilnī. Terase veidota, piepacelta no zemes, jo 
daļai no labiekārtotās teritorijas pastāv applūstamības iespēja. Apļveida forma daļēji veidota, sekojot automašīnu apgriešanās 
rādiusam, kas nepieciešams, lai pie upes varētu piebraukt arī ugunsdzēsēju transportlīdzekļi. Terase veidota priedes koka 
konstrukcijās, vietām izmantotas nesošās dzelzsbetona plātnes, kas izvietotas virs ūdensvadiem. Terase apdarināta ar 
lapegles dēļiem, kam veidoti speciāli pretslīdes frēzējumi.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “DJA” 

PASŪTĪTĀJS 
Valmieras pilsētas pašvaldība

ADRESE  
Atpūtas parks, Valmiera

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2018–2019 
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DABAS DIZAINA PARKS “BALTĀ KĀPA – SAULKRASTI” 
NATURE DESIGN PARK “WHITE DUNE IN SAULKRASTI”

Dabas dizaina parks “Baltā kāpa – Saulkrasti” atrodas Rīgas jūras līča piekrastē. Tas aptver teritoriju, kurā ietilpst mežainas kāpas, 
dabisks upes posms, plaša pludmale un ievērojams dabas un kultūrobjekts – Baltā kāpa. Projekts veidots, lai novērstu risku dabas 
vērtību un ekosistēmu saglabāšanai.
Parkā ir rasta inovatīva pieeja dabas un cilvēku interešu salāgošanai jutīgos vides apstākļos, izmantojot līdzekļus, ko sniedz 
izglītojošs, mūsdienīgs, ilgtspējīgs un multifunkcionāls vides dizains. Parkā izvietoti pieci vides dizaina objekti, kā arī informatīvie 
stendi, norādes un navigācijas objekti, kas veido saskanīgu ansambli, nenomāc unikālo ainavu, un vizuālās ierosmes rastas 
apkārtējā vidē. Vides objekti veidoti ar mērķi mudināt vērīgāk palūkoties apkārt, ieklausīties un izprast, ka bez cilvēka dabā ir 
daudz citu dzīvotņu un ekosistēmu, kas ir saudzējamas, kā arī ar pietāti izturēties pret Saulkrastu Balto kāpu. Informatīvie stendi 
un norādes inovatīvā veidā dod izpratni par dabas procesiem, kas rosina saudzīgu attieksmi pret dabu, sniedz informāciju par 
apkārtnes dabas vērtībām un Baltās kāpas veidošanās procesu. Navigācijas objekti virza apmeklētāju plūsmas cauri jutīgajai 
piekrastes videi, tādējādi nepasliktinot vides/biotopu kvalitāti.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Re-Alpina”

PASŪTĪTĀJS 
Saulkrastu novada dome

ADRESE 
Rīgas iela 9A, Saulkrasti

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2015 – 2016

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2016 
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TĒLNIECĪBAS DARBS “DIVI RAIŅI” 
ENVIRONMENTAL ART OBJECT “DIVI RAINI”

Skulptūrā redzamas divas identiskas, dažāda izmēra figūras sēžam sola abos galos. 
Lielā Raiņa izmērs – augstums no zemes klājuma ir 3,205 m, mazā Raiņa izmērs – augstums ir 1,1 m, sola kopējais garums – 
14 m.
Vides dizaina objekts veidots kā aktīvs publiskās ārtelpas objekts, kur apmeklētājs vai nejaušs garāmgājējs var piedalīties 
vides dizaina objekta kompozīcijā, apsēžoties uz dizaina objekta sola starp abām Raiņa figūrām. 
Objekta novietnes zonā ieklāts granīta plākšņu un granīta bruģa iesegums.
Skulptūra izgatavota bronzas lējuma tehnikā, arī sola kājas izgatavotas bronzas lējuma tehnikā. Sola vidusdaļā – koka 
sēdnes segums.
Vides dizaina objekta konstrukcijas: pamatu plātne – monolītais betons; skulptūras figūras un sola kājas – atlietas bronzā, 
gan figūrām, gan sola kājām iekšpusē iestrādāts nerūsējošā tērauda iekšējais nesošais rāmis, tas ar stiprinājuma detaļu 
stiprināts pie pamatu plātnes zem laukuma seguma.

SKULPTŪRA “LĪDZSVARĀ” 
SCULPTURE “BALANCE”

Darba idejas skice izstrādāta Latvijas Mākslas akadēmijas 
un Klīversalas kvartāla sadarbības projekta “Sajūtu dārzs, 
6. maņa” ietvaros, kura laikā studenti izstrādāja pārdesmit 
idejas – vides objektus un skulptūras, kas varētu papildināt 
un pilnveidot topošā Klīversalas kvartāla telpisko vidi. 
Skulptūras modelis izstrādāts kā bakalaura darbs. Modeļa 
izmērs 1:2 no vidē paredzētā. Skulptūrā apspēlēta līdzsvara 
kā iekšējās un ārējās sajūtas meklējumi.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Aigars Bikše, SIA “Sudraba Arhitektūra”, SIA “Ainavu 
projektēšanas darbnīca ALPS”

PASŪTĪTĀJS 
Fonds “Mākslai vajag telpu”

ADRESE  
Mūkusalas iela 3, Rīga 

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2017–2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2018 

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Luīze Linde

PASŪTĪTĀJS 
AS “ Pro Kapital Latvia”, SIA JSC

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
projekts nav īstenots 
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LATVIJAS ATMODAS LAIKA PIEMIŅAS VIETA “BRĪVĪBAS CEĻŠ” JELGAVĀ 
MEMORIAL PLACE OF THE LATVIAN AWAKENING TIME “FREEDOM ROAD” IN JELGAVA

Saglabāto koku paēnā, uz tumša granīta postamenta novietoto Kārļa Jansona pieminekļa “Jelgavas atbrīvotājiem” fragmentu 
ieskauj tumši pelēka granīta iesegums, balta un melna betona bruģakmens iesegumi pusloka formā un kalnu priežu, kazaku 
kadiķu, balto grimoņu un hortenziju stādījumi, kas papildināti ar vasaras ziedu sortimentu gaišos toņos. Labiekārtojumam 
dizains ir praktisks, bet tam piešķirta arī simboliska nozīme: tumsas un gaismas spēku mūžīgā cīņa latviešu likteņgaitās 
atspoguļota kā gaiša un tumša ieseguma spēles.

VIDES MĀKSLAS OBJEKTS 
“LATVIJAS SAULE” 
ENVIRONMENTAL ART OBJECT “LATVIAN 
SUN”

Vides mākslas objekta “Latvijas saule” idejas autors un 
izveidotājs ir tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs, kurš pulētā bronzā 
atveidojis Sauli, kas uz saviem stariem tur Latviju, un staru 
gali veido gaismu simbolizējošu lodveida formu. Tā balstās uz 
cilindriskas formas pulēta, pelēkas krāsas granīta postamenta, 
kurā ir izveidots atvērums, ļaujot ikvienam nostāties zem 
bronzas Saules, tādējādi tēlaini vienojoties ar Sauli un Latviju.
Labiekārtotā teritorija ir aptuveni 1000 m2, tā ir pilsētas centrā 
pie Talsu ezera. Galvenais uzsvars likts uz jauno laukumu apļa 
formā, kura centrā atrodas vides mākslas objekts. Segums – 
dažādu toņu un materiālu bruģis, sēts zāliens, apstādījumi. 
Teritorijas labiekārtojums nodrošina iespēju pārvietoties 
cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem. 
Cilvēkiem ar redzes traucējumiem izveidota speciāla bruģa 
iestrāde galvenajos gājēju ceļos un līmeņu maiņu vietās.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Ojārs Arvīds Feldbergs, Mikus Lejnieks

PASŪTĪTĀJS 
Talsu novada pašvaldība

ADRESE  
Ūdens iela, Talsi

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2018 

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Aija Ziemeļniece

PASŪTĪTĀJS 
Jelgavas pilsētas dome

ADRESE  
Akadēmijas iela 10, Jelgava

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2016

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2017 
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KĀRĻA ZĀLES LAUKUMA PĀRVEIDOŠANA 
TRANSFORMATION OF KARLIS ZALE SQUARE

Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā.
Tirdzniecības kanāls – starp jūru un Liepājas ezeru – sevī nes nozīmīgu vērtību. Teritorija ir satikšanās vieta ne tikai jūrai un 
ezeram, bet arī pilsētai. Meklējot projektējamās vietas identitāti, tika izkristalizēti šādi atslēgas vārdi – viļņi, vējš, ledus, dzintars. 
Šo vārdu radītās sajūtas transformējas attīstības koncepta piedāvātajos materiālos, labiekārtojuma elementos un vietas tēlā.
Plānojuma kompozicionālais risinājums veidojas no vietas un pilsētas vērtībām. Jūra ar savu skarbumu vizuāli attēlota asās, 
lauztās formās. Ezers kā mierīgs un maigs dabas elements, ko simbolizē viļņota plūdlīnija. Taču vienojošais šīm divām zonām ir 
taisnās un pārredzamās tirdzniecības kanāla, ielas un celiņu līnijas.
Plānojums veido vizuāli vienotu teritorijas tēlu, uzsverot krastmalas klātbūtni, tās caurredzamību. Koncepcija paredz ne tikai 
teritorijas labiekārtojuma risinājumus, bet arī jaunu identitāti, funkciju radīšanu un ilgtspējīgu attīstības priekšlikumu.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA ‘’Ainavists’’, SIA “Via Future”

PASŪTĪTĀJS 
Liepājas pilsētas pašvaldība

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2019 
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SALASPILS CENTRA PĀRBŪVE UN PILSĒTAS GALVENĀ LAUKUMA 
IZVEIDE 
RECONSTRUCTION OF SALASPILS CENTER AND CREATION OF THE MAIN SQUARE OF 
THE CITY

Koncepcijas atslēgas vārdi – ūdens, enerģija, dinamika un cilvēki. Atslēgas vārdi un risinājums meklēts vietas identitātē un 
sabiedrībā. Salaspils saistās ar spēku, enerģiju un attīstības dinamiku. To sevī nes mūsu tautas likteņupe – Daugava, Salaspils 
HES, attīstības vēsture un zaļā enerģija, ko sniedz Nacionālais botāniskais dārzs, iedvesmojot visus dārza mīļus. Koncepcijas 
un labiekārtojuma kompozīcijas risinājums veidots, iedvesmojoties no šiem enerģiju nesošiem elementiem, kas tālāk integrēti 
piedāvātajā koncepcijas risinājumā caur dizainu, kompozīciju un izvēlētajiem materiāliem.
Koncepcijas priekšlikums ir veidot vizuālu un fizisku publisko ārtelpu sasaisti un teritoriju starp ielām veidot izmantojamu gan 
svētkiem un atpūtai, gan ikdienas vajadzībām. Mērķis ir samazināt Līvzemes ielas satiksmes intensitāti, priekšroku dodot gājēju 
un velo kustībai. Koncepcijas virsuzdevums – radīt cilvēka mērogam, vajadzībām un komfortam pakārtotu, pieejamu publisko 
ārtelpu tīklojumu.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
SIA “Ainavists “ 

PASŪTĪTĀJS 
Salaspils novada pašvaldība

ADRESE  
Salaspils centrālais laukums

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2018 
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VIENĪBAS LAUKUMS VALMIERĀ 
UNITY SQUARE IN VALMIERA

Vienības laukumu paredzēts veidot kā vietu Valmierā, kur cilvēki varētu gan pulcēties dažādu nacionālo svētku svinēšanai, gan 
pavadīt laiku ikdienā. Uz laukumu ved četras platas ejas. To ieejas zonās izvietota informācija par četriem Latvijas vēsturiskajiem 
novadiem. Laukuma centrā veidots pulcēšanās laukums, kura segumā iestrādātie latviešu raksti tapuši ciešā sadarbībā ar 
mākslinieku Valdi Celmu. Tajā uz platformas izvietots vides mākslas objekts – Dzimtas koks. Tā stumbri simbolizē četrus 
vēsturiskos Latvijas novadus, kas savijušies vienā veselumā. Vides objektam nav tikai mākslinieciska nozīme; tajā paredzēta 
iespēja iestiept jumtu pasākumu norisei, un tas darbojas arī kā gaismas objekts, kas izgaismo laukumu diennakts tumšajā laikā. 
Tā kā ap kvartālu augošie koki ir lieli ar augstu izvietotiem vainagiem, ap laukumu paredzēts mūžzaļo koku stādījums, kas 
ierobežo transporta trokšņu izplatību un ir laukuma iekšējās teritorijas vienojošais elements.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Komandītsabiedrība “Vienības laukums” (SIA “DJA”, 
SIA “AVR”)

PASŪTĪTĀJS 
Valmieras pilsētas pašvaldība

ADRESE  
Vienības laukums, Valmiera

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2016 
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GAJOKA MIKRORAJONA AINAVAS DAUGAVPILĪ 
ATTĪSTĪBAS VĪZIJA 
THE VISION OF DEVELOPMENT OF GAJOKA DISTRICT IN 
DAUGAVPILS

Diplomprojektā risināta aktuāla pilsētvides problēma – piesārņoto teritoriju revitalizācija 
un integrācija pilsētas struktūrā, ņemot par piemēru Gajoka mikrorajona industriālo ainavu. 
Mikrorajons ir izpētīts vēsturiskā un mūsdienu griezumā.
Ir izstrādāts konceptuāls priekšlikums Gajoka mikrorajona Daugavpilī attīstībai. Koncepcija 
paredz cilvēku iesaistīšanas teritorijas attīstībā veicināšanu, integrējot mākslu pilsētvidē, 
uzņēmēju piesaistīšanu, attīstot radošās industrijas, kā arī ārtelpas uzlabošanu.
Detalizēti ir izstrādāts “Ainavu laboratorijas” scenārijs, kur vairāku attīstības etapu gaitā, 
lietojot dažādas iedzīvotāju sociālās aktivitātes un augu īpatnības, tiek veidota aktīva un 
mainīga pilsētas publiskā ārtelpa.
Diplomprojekta risinājumi ir izmantojami ne tikai Gajoka mikrorajona attīstībai un iekļaušanai 
Daugavpils pilsētas struktūrā, bet arī izmantojama kā piemērs citu pilsētu postindustriālo 
teritoriju revitalizācijai.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Anna Boroduļina (Semjonova)

PASŪTĪTĀJS 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

ADRESE  
Gajoka mikrorajons, Daugavpilī

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2014–2015 
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“ANNAS KOKU SKOLA” 
“ANNA’S TREE SCHOOL”

“Annas koku skola” ir mājvieta netipiskam birojam, kur var 
“mācīties darot”. Tā ir mācību vieta un pārdomātu, nemitīgā 
attīstības procesā esoša ārtelpa, kas ir baudāma visos 
gadalaikos. Vairums ēku ir jaunbūves, taču tās lieliski sader 
ar teritorijas senāko “iedzīvotāju”, kultūras pieminekli – Piņķu 
Sv. Annas luterāņu baznīcu. Būvniecībā izmantoti ilgtspējīgi 
materiāli un būvniecības paņēmieni.

AUTORI 
Autori ārtelpai: SIA ““Labie Koki” projekti”

PASŪTĪTĀJS 
SIA “Labie Koki”

ADRESE 
“Annas koku skola”, Klīves, Babītes pag., Babītes nov. 

BIEDRĪBU “ANNAS KOKU SKOLAS 
BIEDRĪBA” 
SOCIETY OF ANNAS TREE SCHOOL

Biedrību “Annas koku skolas biedrība” ir izveidojuši zinātkāru 
“koku” – cilvēki, kas vēlas paši mācīties no zinošu jomas 
speciālistu gan Latvijā, gan ārvalstīs pieredzes, kā arī daicināt 
ikvienu interesentu paplašināt savu redzesloku, piedaloties 
gan teorētiskajās nodarbībās un klausoties pieredzes stāstos, 
gan arī profesionāļu vadītās praktiskajās nodarbībās. Biedrība 
reģistrēta 2014. gada novembrī, un ik gadu tā organizē vietēja 
un starptautiska mēroga seminārus par tādām tēmām kā 
ārtelpas projektēšana, koku kopšana un apsaimniekošana, 
normatīvie aspekti un izaicinājumi. 
Biedrības aktivitāšu nozīmību var novērtēt gan ar augošu 
pašvaldību dalību semināros, augošu iedzīvotāju interesi 
par viņiem tuvumā esošajiem kokiem, kā arī arvien lielāku 
projektētāju interesi un vēlmi sadarboties koku saglabāšanas 
jautājumos. Biedrībai ir nozīmīga loma sabiedrības izglītošanā.

ADRESE / ADDRESS 
“Annas koku skola”, Klīves, Babītes pag., Babītes nov. 
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RĪGAS IELAS SVĒTKI DAUGAVPILĪ 
RIGA STREET FESTIVAL IN DAUGAVPILS

Rīgas ielas svētki Daugavpilī pirmo reizi notika 20. gadsimta 
90. gadu sākumā, bet 2014. gadā šī tradīcija tika atsākta 
un kļuva par ikgadēju pasākumu. Daugavpils Rīgas iela ir 
unikāla ar to, ka tā ir viena no pirmajām gājēju ielām Latvijā. 
Daugavpils Rīgas iela ir vērtīga kultūrvides ainavtelpa, kurā 
iemūžināta pilsētas gadsimtu vēsture, notikumi, dzīves 
kārtība, tajā dzīvojošo cilvēku darbs, likteņi un sapņi. 
Rīgas ielas svētki dod iespēju redzēt atšķirīgu Rīgas ielu, 
mijedarbojoties ar to mākslas valodā (deja, mūzika, vēsture, 
auto, kino, kulinārija un citas mākslas). Rīgas ielas svētki 
ļauj iegremdēties Rīgas ielas atmosfērā, ieskatīties tās 
ainavā, vērot Daugavpils vēsturiskā centra ēku fasādes 
un arhitektūras detaļas, kas ir izgaismotas svētku krāsās, 
ieklausīties Rīgas ielas skaņās, ieraudzīt Rīgas ielu dažādas 
krāsās, noķert dažādas sajūtas, iepazīties ar Daugavpils 
pagātni caur tagadni, pieskarties mākslai un izbaudīt svētku 
atmosfēru.

AUTORI 
Līga Čible, Māris Susējs, Viktors Jansons, Sergejs 
Vasiļjevs

PASŪTĪTĀJS 
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde

ADRESE  
Rīgas iela, Daugavpils

PASĀKUMA PERIODS 
2014–… (svētki notiek katru gadu septembrī) 

SNIEGPULKSTENĪŠU TALKA 
SNOWDROP WORKSHOP

Sniegpulkstenīšu talkas aizsākumi meklējami 2015. gadā, 
kad, ar dārzu mākslas uzņēmuma SIA “Galantus” iniciatīvu, 
Ventspilī, Reņķa dārzā, tika sarīkota pirmā talka. Tajā piedalījās 
ap 100 ventspilnieku, kopā apstādot 450 m2 lielu laukumu 
ar pavasara vēstnešiem – sniegpulkstenīšiem (Galanthus 
nivalis). Talkas dalībnieki tika aicināti nākt ar saviem 
sniegpulkstenīšu pudurīšiem, tādējādi pavasara prieku no 
savām mājām ziedojot kopīgam skaistumam – savai pilsētai. 
Šādi radām skaistumu un veidojam cilvēcīgu saikni starp 
pilsētniekiem, attīstot piederības un līdzatbildības sajūtu 
savas kopīgās telpas radīšanā un uzturēšanā.
Kopības sajūtas apņemtais pasākums kopš tā laika ir saņēmis 
lielu atsaucību un tiek rīkots katru gadu. Jau nākamajā gadā 
cilvēku skaits Ventspilī, Reņķa dārzā, bija audzis divkārt un 
kopā tika iestādīti ap 750 stādiņu. Paralēli Ventspils talkai 
“Galantus” šādu pavasara talku sarīkoja arī rīdzinieku tik 
iecienītajā Kalnciema kvartālā.
2017. gada 8. aprīlis Sniegpulksteņu talkas pasākumam bija 
vēsturisks gads, jo par godu Latvijas simtgadei tika uzstādīts 
Ginesa rekords “Visātrāk un visvairāk cilvēku vienlaikus stāda 
sīpolpuķes”.
Tagad šis kļuvis par ikgadēju pasākumu, un Ventspils parki jau 
pavasara agrumā tērpjas baltos sniegpulkstenīšu tērpos. 2018. 
un 2019. gadā sniegpulkstenīši tika stādīti Dzirnavu laukumā. 
Ceram uz šīs skaistās tradīcijas turpināšanos.

PASĀKUMA PERIODS 
2015 – līdz šim brīdim 
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DĀRZA DIZAINS JELGAVĀ 
GARDEN DESIGN FESTIVAL IN JELGAVA

Jelgavas pilsētas dome 2015. un 2017. gadā rīkoja dārza dizaina – paraugdārzu konkursus. 
Uzvarētāji par pašvaldības piešķirto finansējumu, kā arī piesaistot atbalstītājus, savus 
darbus īstenoja skvērā aiz kultūras nama, Dobeles ielā 1, Jelgavā. Darbi bija iecerēti vienai 
pavasara–rudens sezonai, taču ņemot vērā apmeklētāju atsauksmes, autoru ieguldījumu un 
fundamentālo izpildījumu, tie daļēji būs apskatāmi arī 2019. gada vasaras sezonā.
2015. gada konkursam “Vides mozaīka” tika iesniegti četrpadsmit meti. Godalgoti un 
2016. gadā ierīkoti pieci darbi: “Lielupes kaleidoskops”, “Vides pretstati”, “Vides Matrica”, “Četri 
vēji” un “Sajūtu sala”.
2017. gadā konkursam ar tēmu “Mans dārzs – mana pilsēta” tika iesniegti seši meti un 
2018. gada pavasarī ierīkoti trīs darbi: “Torņa dārzi“, “Mana dārza dvēselīte”, “Būt šeit 18”.

AUTORI/BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI 
Natālija Ņitavska, Arturs Mengots, Madara Markova, Sintija Nagle, Katrīna Cukure, 
Aija Ziemeļniece, Mirdza Geidāne-Ozoliņa, Ilze Emse-Grīnberga, Una Īle, Einārs 
Račāns, Mētra Augškāpa, Aivars Bērziņš, Marta Dambrova, Marta Saliņa

PASŪTĪTĀJS 
Jelgavas pilsētas dome

ADRESE  
Dobeles iela 1, Jelgava

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2015, 2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2016, 2018 
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AINAVU DĀRGUMI 
LANDSCAPE TREASURES

Lai ikvienu mudinātu palūkoties uz ainavām laika ritumā un 
kopīgi sagatavotu dāvanu Latvijai simtgadē, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka un 
plānošanas reģioni 2017. un 2018. gadā īstenoja projektu “Ainavu 
dārgumi”. Tā ietvaros iedzīvotāji pieteica nozīmīgas ainavas, 
vērtēja tās balsojot un iesniedza foto materiālus no personīgajiem 
arhīviem. Kopā ar ainavu ekspertu padomi kā Latvijas ainavu 
dārgumi atlasītas 50 ainavas. Par tām ir izveidota izstāde, kas 
katrā reģionā tika atklāta ar publisku diskusiju, radīts pastkaršu 
komplekts un elektroniskā krātuve www.ainavudargumi.lv, 
kurā var iepazīt ainavu izmaiņas laika gaitā, ieklausīties katras 
ainavas skaņās un uzzināt interesantus faktus. 
Projekta vizuālajā identitātē izmantots Vilhelma Purvīša 
rokraksts, savukārt katra reģiona krāsu kods ir aizgūts no 
mākslinieka gleznām. Latvijas jubilejas gadā 50 ainavas 
dokumentēja pieaicināti fotogrāfi, bet to vēsturiskās fotogrāfijas 
tika atlasītas no LNB digitālās kolekcijas “Zudusī Latvija”. 
Ceļojošā izstāde jau demonstrēta LNB un 16 vietās Latvijā, un 
elektroniskā krātuve ir skatīta 3113 reizes.

AUTORI 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, LR Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, Kurzemes plānošanas 
reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Latgales 
plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, 
Rīgas plānošanas reģions

SAGATAVOŠANAS LAIKS 
2017

PASĀKUMA PERIODS 
2017–2018 
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VSIA “RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS”, IZSTĀDE: 
SARKANDAUGAVA – DĀRZS 
VSIA “RIGA PSYCHIATRY AND NARCOLOGY CENTRE”, EXHIBITION: SARKANDAUGAVA – 
GARDEN

2014. gada maijā kuratores uzrunāja Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra vadību par iespēju pirms rekonstrukcijas pamesta 
korpusa telpas izmantot izstādei, uzaicinot piedalīties māksliniekus, kuriem ar centru bijusi tieša vai netieša saistība. Ideja par 
dārzu kā centrālo motīvu un saistvielu starp ekspozīcijas mākslas darbiem radās ātri un dabiski uzzinot, ka centrs paralēli izstrādā 
dārza attīstības konceptu. Tādējādi 2014. gada jūlijā uzziedēja ļoti emocionāla izstāde “Sarkandaugava – Dārzs”. Palātās atplauka 
deviņas dārza istabas, veltījumi brālēnam, Zeldai Ficdžeraldei, Vincentam van Gogam u.c., kā arī izstādīti mākslas terapijā pacientu 
radīti darbi. Tādas saslēgšanās – idejas un praktiskās realitātes – šai dzīvē ir retums, dāvana, kas liecina – ja kaut kas notiek 
vienā virzienā, tas, iespējams, notiek pareizi.
Pēc izstādes augi no ekspozīcijas tika nogādāti uz pacientu palātām un nākotnes dārzu.
Gada laikā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā stacionāri ārstējas ap sešiem tūkstošiem pacientu, ambulatoro apmeklējumu 
skaits – vidēji astoņdesmit tūkstoši, un par pacientiem rūpējas 595 darbinieki. Galvenokārt šeit ārstējas cilvēki ar vecuma 
demenci, ieilgušu depresiju, cilvēki ar izdegšanas sindromu, ilgstošu bezmiegu u.c., pieaug arī akūto pacientu skaits galvenokārt 
narkoloģijā. 2014. gadā paveiktais bija vairāku jaušu un nejaušu sakritību rezultāts un deva ticību gan projektu autoriem, gan 
centra vadībai, ka uzsāktās pārmaiņas dārzā var palīdzēt ne tikai pacientiem, bet arī apkaimes iedzīvotājiem un darbiniekiem.
Ekspozīcija tukša nepalika ne mirkli, un pēdējā dienā ekskursijas laikā skatītāju plūsma jau līdzinājās pārpildītam tramvajam. Tajā 
dienā Dārzā bija arī centra pacienti, un kāda sieviete spēji izsaucās: “Kāds skaistums, kāds skaistums! Tas ir tas, kā mums ikdienā 
pietrūkst!...” Tādos brīžos rodas ticība, ka pārmaiņas vidē, domāšanā, attieksmē pret šo vietu, tās darbiniekiem un pacientiem, un 
pret slimības stigmatizāciju ir iespējamas un tās veidos tieši Dārzs.

AUTORI 
SIA “Domu Zīmes”, SIA “apdALPS”

PASŪTĪTĀJS 
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, 
nodibinājums “Rīga 2014”

ADRESE  
Tvaika iela 2, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS 
2014

IERĪKOŠANAS LAIKS 
2014. gada 12.–13. augusts

NORISE 
2014. gada 14.–17. augusts 
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RADI RĪGU! 
CREATE RIGA!

“RADI RĪGU!” – intensīva starpdisciplīnu apmācības 
programma pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras, 
arhitektūras un ar to saistīto profesiju speciālistiem. 
Tās moto ir “Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas 
instruments”.
Apmācības programma tika rīkota laikā, kuru raksturoja 
maza politiskā interese pret publisko ārtelpu, zināšanu 
pilsētplānošanā un ainavu arhitektūrā trūkums, pasīva 
sabiedriskā attieksme pret pilsētvidi un pieaugoša 
neuzticēšanās starp dažādām sociālajām grupām, 
institūcijām un politiķiem. “RADI RĪGU!” kļuva par vienu 
no galvenajiem notikumiem, kas sekmēja sabiedrības 
līdzdalības pilsētvides procesos stiprināšanu. 
Programmā tika pretnostatīta telpiskā stratēģiskā 
plānošana un normatīvi orientēta postpadomju plānošanas 
prakse, izmēģināti jauni komunikācijas instrumenti un 
emocionāli bagātāka valoda pilsētplānošanai un vides 
dizainam. Programma aktualizēja ārtelpas lomu sociālās 
atdzīvināšanas procesos un projektēšanas procesa 
komunikatīvo dabu.
Sešos “RADI RĪGU!” semināros 9 mēnešu laikā tika izstrādātas 
5 – Maskavas, Āgenskalna, Čiekurkalna, Ziepniekkalna un 
Bolderājas – apkaimju attīstības programmas, apvienojot 
speciālistus un iedzīvotājus no vairāk nekā 15 dažādām 
sociālajām grupām un institūcijām.
”RADI RĪGU!” kļuva par vienu no profesionāliem notikumiem, 
kas Latvijā sekmēja sadarbīgās plānošanas un projektēšanas 
praksi un ir vienīgais gadījums, kad urbānais aktīvisms 
tiek novatoriski integrēts profesionālajā tālākizglītībā ar 
telpiskām transformācijām saistītām specialitātēm.

AUTORI 
SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca “ALPS””

PASŪTĪTĀJS 
Koprade

ADRESE  
Maskavas, Āgenskalna, Ziepniekkalna, Bolderājas un Čiekurkalna apkaimes Rīgā

PASĀKUMA PERIODS 
2010–2011 
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VADLĪNIJU IZSTRĀDE APSTĀDĪJUMU 
STRUKTŪRAS UN PUBLISKO ĀRTELPU 
TĪKLOJUMA NODROŠINĀŠANAI RĪGĀ 
DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR GREEN 
INFRASTRUCTUERE AND PUBLIC SPACE NETWORKING 
OF RIGA

Pētījums “Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma 
nodrošināšanai Rīgā” izstrādāts Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 
ietvaros. Izņemot “RTP 2030” specifiskos uzdevumus, saistītus ar publiskās 
ārtelpas funkcionālo zonējumu un normatīviem, pētījums ietver informāciju par 
vairākiem svarīgiem pilsētvides transformācijas aspektiem, tādiem kā sabiedrības 
iesaiste ārtelpu veidošanā un tās inovatīvie instrumenti, ilgtspējīgie nokrišņu ūdeņu 
savākšanas un apsaimniekošanas risinājumi, ar ārtelpu saistīta terminoloģija 
un ārtelpas elementu klasifikācija, vides veidošanas vadlīnijas ārtelpās, 
priekšlikumi kompetences sadalei starp institūcijām un privātīpašniekiem ārtelpu 
apsaimniekošanai, rekonstrukcijai, pilnveidošanai un attīstībai. Pētījumā apkopota 
informācija par izstrādātiem pētījumiem ainavas un publiskās ārtelpas jomā Latvijā, 
citu valstu pieredze publiskās ārtelpas un zaļās infrastruktūras plānošanā un 
pārvaldībā, sniegti priekšlikumi integrētai ārtelpas politikas veidošanai, piemēram, 
trīs modeļu sistēma, kura iekļauj telpisko struktūru organizācijas modeli (TSM), 
telpiskās struktūras modelim pakārtoto telpiskās politikas veidošanas modeli 
(TPM) un TPM balstīto ārtelpas pārvaldības modeli (ĀPM). Šie un citi inovatīvas 
pieejas ārtelpas transformācijai priekšlikumi, kā arī pētīto aspektu daudzveidība 
padara pētījumu par līdz šīm pilnīgāko starpdisciplināro izpēti par ārtelpu Latvijā.

AUTORI 
SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca “ALPS””

PASŪTĪTĀJS 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

SAGATAVOŠANAS LAIKS 
2013–2015 

LATVIJAS TELEVĪZIJAS RAIDĪJUMS “IELAS GARUMĀ” 
LATVIAN TELEVISION BROADCAST “ALONG THE STREET”

Latvijas Televīzijas raidījumā “Ielas garumā” jau 15 gadus pētām Rīgas un citu pilsētu ielas, 
veidojot stāstus par arhitektūru un vidi, personībām un notikumiem. Par to, kā dažādas 
vēsturiskas un sabiedriskas norises izmaina ainavu un ietekmē cilvēku likteņus. Rezultātā 
izveidota unikāla ielu enciklopēdija, kas ietver ziņas par cilvēkiem, ēkām un notikumiem vairāk 
nekā 500 ielās.

AUTORI 
Lilita Eglīte, Liene Žeimunde, Ģirts Gērmanis, Mārtiņš Priežkalns, Ēriks Kraiņevs.

PASŪTĪTĀJS 
VSIA “Latvijas Televīzija” 
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LATVIJAS MUIŽU DĀRZI UN 
PARKI 
MANOR GARDENS AND PARKS OF LATVIA

Ilze Māra Janelis vairākus gadu desmitus kopš 1968. gada 
apzinājusi ainavas, arhitektonisko un dendroloģisko vērtības, 
apkopojot materiālus arhīvos, bibliotēkās un ap 1800 muižu 
centru, un ap 800 dārzu un parku ekspedīcijās.
Grāmata pirmo reizi vienkopus bagātīgi atspoguļo Latvijas muižu 
dārzu un parku attīstību stilu un laikmetu plūdumā, sniedzot 
iespēju apzināt to nospiedumus pašreizējā Latvijas ainavā. 
Grāmatā ir bagātīgs attēlu klāsts – senas kartes, gravīras, 
zīmējumi, skices, vēsturiskas un mūsdienu fotogrāfijas. Grāmata 
angļu valodā veicina Latvijas ielaušanos starptautiskajā 
zināšanu sabiedrībā.
2008. gadā par mērķtiecīgu un nenogurstošu darbību Latvijas 
muižu un parku vēsturiskajā izpētē un rekonstrukcijā ainavu 
arhitektei Ilzei Mārai Janelim piešķirts Valsts apbalvojums, 
ieceļot viņu par Atzinības krusta kavalieri.

AUTORI 
Ilze Māra Janelis

MATERIĀLS SAGATAVOTS 
1968–2010

IZDOŠANAS GADS 
2010

IZDEVNIECĪBA 
SIA “Neputns” 

KULDĪGA. LAIKI, CILVĒKI, AINAVA 
KULDIGA. TIME, HUMANS, LANDSCAPE

Kuldīgas vecpilsēta ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Pirms vairāk nekā 10 
gadiem tā iekļauta arī UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Grāmata atbild uz tik nozīmīgiem 
jautājumiem, kā: vai Kuldīgas vecpilsētai kā pilsētbūvniecības piemineklim Latvijā ir mantojuma 
vērtība? Ko varam teikt par Kuldīgu – seno un vienlaikus jauno pilsētu pasaules mantojuma 
kontekstā? Kā saskaņojas pētnieku, ekspertu, politiķu vērtējumi un vietējo iedzīvotāju izpratne 
par savas pilsētas vērtībām? Zināms, ka pilsētas nav tikai ielas un nami, pilsētas ir arī cilvēki 
daudzās paaudzēs, viņu dzīve un darbs. Tieši viņi piedalās mantojuma veidošanā.

AUTORI 
Aija Melluma

IZDOŠANAS GADS 
2017

IZDEVNIECĪBA 
Jelgavas tipogrāfija 
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LABAS PĀRVALDĪBAS PROJEKTI  
VENTSPILS, KULDĪGA, JĒKABPILS, 
SALASPILS, RUNDĀLES PILS

Publiskā ārtelpa ir katras apdzīvotas vietas pamatne, tās 
sociālās dzīves vecinātāja un kvalitātes kritērijs. Parkos, dārzos, 
ielās un laukumos notiek kultūras, politiskās, komerciālās, 
reliģiskās aktivitātes, rit ikdienas darba un atpūtas rosme. 
Publiskā ārtelpa ir cilvēku pirmās nepieciešamības vajadzība, 
tāpat kā ūdens vai apgaismojums. Laba pārvaldība rēķinās ar 
publiskās ārtelpas nozīmību kā visu iedzīvotāju tiesībām uz 
kvalitatīvu un iekļaujošu dzīvi pilsētās un ciematos.
Latvijas ainavu arhitektūras balvai kā labas pārvaldības 
piemērus nominē pilsētas Ventspili, Kuldīgu, Jēkabpili un 
Salaspili, un Rundāles pili – kuras ilgstoši un sistemātiski 
pārveido publiskās ārtelpas, uzlabojot to materiālo un estētisko 
kvalitāti, drošību, pieejamību, tā veicinot sociālo vienlīdzību 
un stiprinot pilsētu kopienas. Šajā procesā noteicošā loma 
ir pilsētu pašvaldībām, kuras mērķtiecīgi iegulda publisko 
ārtelpu plānošanā, būvniecībā, uzturēšanā un kopšanā. 
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GUNDEGA LINĀRE

Latvijas ainavu arhitektūras vēstures veidotāja. Dalās ar savām zināšanām, lasot publiskas 
lekcijas un seminārus, vadot ekskursijas un konferences jau kopš 1970. gada. Ir autore vairāk 
nekā 300 publikācijām Latvijas periodikā.
No 1968. līdz 1969. gadam strādā par Rīgas dārzu arhitekti un no 1976. līdz 1984. gadam – 
Latvijas Valsts Zemes projektēšanas institūtā par vecāko inženieri ciematu plānošanas un ainavu 
arhitektūras projektēšanas daļā. Pedagoģiskais darbs sākts 1970. gadā Dārzkopības Tautas 
universitātē, turpinājās no 1992. līdz 2015. gadam Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 
dodot nozīmīgu ieguldījumu jauno ainavu arhitektu izglītībā. 1995. gadā ir Latvijas Ainavu 
arhitektūras biedrības dibinātāju grupā, biedrības viceprezidente no 1999. līdz 2002. gadam un 
kopš 2002. gada – Goda biedre.
G. Lināres ieguldījums ir aktīva ainavu arhitektūras nozares un profesijas skaidrošana un 
popularizēšana; izstrādājusi ainavas arhitektūras projektēšanas metodiku un analīzes rīkus.
Visatpazīstamākie darbi ir Rīgas pilsētas kanālmalas rekonstrukcija (1998.–1999.), kolumbārijs 
(“Uguns kapi) un jumta dārzi, kā “Tomsona terases”, biroju un noliktavu komplekss “Baltais vējš” 
un savrupmājas Mežaparkā (2005).

SILVIJA RUBENE

Silvija Rubene ir ilggadēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente, kuras pētnieciskās 
intereses pēdējos 25 gados saistītas ar ainavu arhitektūras zinātni un ilgtspējīgas vides 
saglabāšanu, veidošanu un aizsargāšanu. Ainavu arhitektūras zinātnē padziļināti pētījumi 
saistās ar kultūrvēsturisko ainavu, galvenokārt vēsturiskajiem parkiem un dārziem.
Pētījumu virziens par ilgtspējīgas vides saglabāšanu, attīstīšanu un aizsargāšanu saistīts 
galvenokārt ar izglītojošām publikācijām dažādos žurnālos un lekcijām semināros, e-vidē gan 
studentiem, gan plānošanas reģionu speciālistiem. Galvenais uzsvars šajos darbos ir uz to, 
kā ar ainavu arhitektūras līdzekļiem veidot vidi ekoloģiski un estētiski pievilcīgu, kā cīnīties 
pret piesārņojumu, troksni, kā mazināt globālo sasilšanu. Praktiski izglītojošās publikācijas 
par vides estētisko un ekoloģisko kvalitāti radītas sadarbībā ar “Lauku Avīzes” tematiskajiem 
izdevumiem, žurnālu “Dārzs un Drava” un citiem izdevumiem.

AIJA MELLUMA

Habilitētā ģeogrāfijas zinātņu doktore, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle 
Aija Melluma ir ievērojama Latvijas ainavu 
pētniece, kuras mūža darba rezultātiem ir 
paliekoša nozīme Latvijas ainavu novērtēšanā 
un plānošanā.
Aijas Mellumas pētnieciskajai metodei 
raksturīga kompleksa ainavekoloģiska pieeja, 
vēsturisks konteksts un savstarpējā mijiedarbībā 
vērtēti vietas dabas apstākļi un cilvēka darbība 
ainavā. Turklāt šo pētījumu rezultāti ir vērsti uz 
lietišķiem risinājumiem.
Aijas Mellumas metodiskā vadībā pagājušā 
gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos 
gados ar šādu pieeju ir izstrādāts zinātniskais 

pamatojums mūsdienu Latvijas dabas aizsardzības teritoriju tīklam, ietverot rezervātus, nacionālos 
parkus, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas parkus un liegumus. 
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, strādājot valsts pārvaldes institūcijās un augstskolās, Aija 
Melluma aktīvi turpina Latvijas ainavu izpēti, sasaistot to ar dažāda mēroga teritoriju attīstības 
plānošanu. Arī šajā laikā ir sagatavota virkne publikāciju par ainavu pārvaldības problēmjautājumiem, 
kā arī ieteikumi teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nacionālā, reģionālā un vietējā 
līmenī. Pēdējo gadu spilgtākās aktivitātes 
ir pētījums “KULDĪGA. Laiki, cilvēki, ainava” 
un līdzdalība ainavu ekspertu padomē par 
Latvijas simtgades ainavu, kas 2017. gadā 
tika izveidota Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā.
Aijas Mellumas publikācijas (~210 
nosaukumi) un personība daudzu gadu 
desmitu garumā ir bijis un arī pašlaik ir 
iedvesmas avots pašvaldībām, ainavu jomas 
praktiķiem, ainavu pētniekiem un dažādu 
augstskolu studentiem.

IMANTS UN LAUMA LANCMAŅI

Lauma Lancmane Rundāles pils muzejā strādā kopš 1975. gada. Garajā darbības periodā Lauma 
strādājusi dažādās jomās – veikusi Rundāles pils ansambļa izpēti, projektēšanu, uzraudzījusi 
restaurāciju, veidojusi izstādes un publikācijas. Lauma ir bijusi klāt gandrīz visā Rundāles pils 
atdzimšanas procesā.
Viņu raksturo milzīgas darba spējas, augstas kvalitātes prasības un neatlaidīgs, rūpīgs darbs. 
Īpaši nozīmīgs ir viņas devums Rundāles pils parka atjaunošanā, kas tagad droši nostājas 
blakus Eiropas piļu dārzu labākajiem paraugiem. 
Par personīgo ieguldījumu Lauma Lancmane 2015. gadā saņēmusi Trīs Zvaigžņu ordeni (IV šķiru). 
Par pašaizliedzīgo darbu Rundāles pils atjaunošanā un kultūras mantojuma saglabāšanā 
Rundāles novadā 2017. gadā – Rundāles novada augstāko pašvaldības apbalvojumu, goda zīmi 
“Zelta Lauva”.
No 1976. gada līdz 2019. gadam Dr.art.h.c. Imants Lancmanis bija Rundāles pils muzeja 
direktors, un tas ir viņa nopelns, ka tagad atjaunotā pils ir labi zināma ne vien Latvijā, bet 
teju visā pasaulē. Viņš ir virzījis un vadījis apjomīgus restaurācijas darbus un muzeja izveidi, 
lai Rundāles pils komplekss spētu pastāvēt kā vienots 18. gs. arhitektūras un monumentāli 
dekoratīvās mākslas piemineklis. 
Nozīmīgs ir I. Lancmaņa ieguldījums 
Latvijas piļu, muižu un baznīcu vērtību 
saglabāšanā. Mākslas un kultūras 
procesos īpaša nozīme ir arī I. Lancmaņa 
publikācijām – monogrāfijām, katalogiem, 
rakstiem un rakstu sērijām periodiskajos 
izdevumos Latvijā, Krievijā, Vācijā, 
Francijā. Bagātīgas un rosinošas arvien 
ir I. Lancmaņa publiskās uzstāšanās – 
tiklab starptautiska vai vietēja mēroga 
zinātniskās konferencēs, semināros 
un priekšlasījumos vai sabiedrisko 
organizāciju aktivitātēs, kā studentu 
auditorijas priekšā Valsts Mākslas 
akadēmijā vai kolēģu lokā. 2018. gadā 
Dr.art.h.c. I. Lancmanim par mūža 
ieguldījumu piešķirts Atzinības krusts.
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EDGARS NEILANDS

Edgars Neilands ir profesionāls dārznieks un Eiropā sertificēts kokkopis, kas jomā aktīvi 
darbojas jau 20 gadus. Redzējumu par ainavas un arhitektūras sinerģiju mācījies jau no 
mazotnes, augot ainavu arhitektes un arhitekta ģimenē. Aktīvi darbojas kā dārzu un koku 
kopšanas padomdevējs, ar koku dzīvi pilsētvidē saistītu procesu pētnieks, apskatnieks un 
skaidrotājs, kam cilvēki uzticas. Edgars regulāri viesojas pie ārzemju kolēģiem, kur aizgūst gan 
pieredzi, gan jaunas idejas, kuras atved uz Latviju, kā arī nesavtīgi dalās ar savām zināšanām un 
pieredzi biedrības “Annas koku skolas biedrības” organizētajos semināros. Bulduru dārzkopības 
vidusskolas absolventa ideju par ideālu trīs cilvēku dārzkopju komandu Edgars ir izaudzējis līdz 
50 cilvēku profesionālai, pieprasītai, Latvijā un ārvalstīs atzītai komandai.

SIA “VASTINT”

Ielas posma revitalizācija un atgriešana lietošanai cilvēkiem Rīgā ir reti pozitīva pilsēttelpas 
transformācijas iezīme un veiksme, kas iespējama, pateicoties sadarbībai ar ilgtspējīgi 
domājošu pasūtītāju, kuram rūp pilsētvides kvalitāte. Viesnīcas “AC Hotel by Marriott Riga” 
(bijusī viesnīca “Alberts”) teritorijai Dzirnavu ielā 33 ar šādu attīstītāju ir paveicies. SIA “Vastint 
Latvia” ir iniciators iepriekš barjerām noslēgtās, vien taksometriem pieejamās 10 m platās ietves 
Dzirnavu ielā veidošanai par zaļojošu un uzkavēties aicinošu publisko ārtelpu. Projekta izstrādes 
un realizācijas gaitā pasūtītājs akceptējis nebūt ne vienkāršākos risinājumus, nodrošinot 
kvalitatīvas tehnoloģijas, kas lietotājam, iespējams, nemaz nav redzamas, bet nodrošina 
projekta ilgtspējību, piemēram, inovatīvā pilsētas koku stādīšanas sistēma ar pazemes 
kasetēm, kas nodrošinās ābelēm labus dzīves apstākļus paaugstinātas slodzes vidē. Autobusu 
un taksometru īslaicīgās stāvvietas ir pārvietotas uz Dzirnavu ielas brauktuvi, jo vienvirziena 
ielas platums to atļauj. Projekta ietvaros izveidoti arī ātruma ierobežošanas vaļņi pie Zaļās un 
Antonijas ielu stūriem. Līdz šim apzināti veidotu ziedošu augļu koku stādījumu Rīgas centra 
ielās nav bijis, tāpēc šis precedents lai vairo prieku un iedvesmu ziedošu un smaržīgu Rīgas ielu 
radīšanā, kur cilvēkiem justies kā mājās.

VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Ventspils pilsētas pašvaldība līdz šim ir ievērojami ieguldījusi Ventspils pilsētas ainavas attīstībā, 
un pilsētas zaļā infrastruktūra ir skatāma kompleksā publiski pieejamu zaļās un zilās ārtelpas 
struktūrā. Pilsētas izveidotās un iekoptās ainavas Baltijas jūras piekrastes klimatā ir piemērs 
veiksmīgai projektētāju, būvētāju un teritorijas uzturētāju sadarbībai visas Latvijas mērogā, kam 
par pamatu vienmēr ir pašvaldības uzstādījums – ārtelpas kvalitāte visos tās aspektos.
Pašvaldība aktīvi piedalās un aicina līdzdarboties pilsētas ainavas izveidē arī vietējos 
iedzīvotājus, ik gadu organizējot koku stādīšanas talku, sniegpulkstenīšu stādīšanas talku, 
putnu būrīšu izgatavošanas talku, organizējot skaistāko privāto dārzu konkursu “Pilsētas rota” 
un Ziemassvētku noformējuma konkursu, u.c. aktivitātes.
Katru gadu plānveidīgi tiek ieguldīti līdzekļi un laicīgi organizēti publisko teritoriju labiekārtošanas 
projekti un visas zaļās infrastruktūras uzturēšanas pasākumi. Pašvaldības iestādes, pildot 
Ventspils pilsētas pasūtītāja funkcijas, organizē metu konkursus un aktīvi iesaistās radošajā darbā, 
izvērtējot piemērotākās projektu idejas, un novedot to realizāciju līdz taustāmam rezultātam.
Ventspils ir pilsēta, kurā dinamiskā ostas vide mijiedarbojas ar dabas vērtībām un tās varenību, ar 
vēsturisko mantojumu un arhitektoniskām novitātēm, veido daudzpusīgu pilsētas telpas mērogu, 
radot daudzveidīgas funkcijas un ļaujot novērtēt apkārtējās vides kvalitāti katram, kurš dzīvo, 
strādā vai viesojas Ventspilī.

“HANNER” GRUPA

“Hanner” grupas uzņēmumi darbojas sešās Centrālās un Austrumeiropas reģiona valstīs – 
Lietuvā, Latvijā, Rumānijā, Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā.
“Hanner” grupas projekti Rīgā:
• daudzfunkcionāls dzīvojamais un biroju kvartāls – Jaunā Teika,
• dzīvojamās mājas ar biroju/veikalu funkciju pirmajā stāvā – Vesetas 26
• A klases biroju ēka ar 14. stāva jumta terasi Place11.
Vēlamies izcelt “Hanner” grupu kā nekustamo īpašumu attīstītāju, kuram rūp un ir svarīgs kopums 
un detaļas, vides un ārtelpas kvalitāte, cilvēki, kas to lieto. Ikviens jauns attīstības objekts tiek 
skatīts kompleksi – pilsētas auduma kontekstā, sociāli, ekonomiski, ekoloģiski. Ikvienam 
projektam būtisks ir vietas stāsts – identitāte – tās genius loci. Attīstītājs īpašu uzmanību pievērš 
vides (ārtelpas) kvalitātei arī sociālā kontekstā un svarīgs ir ikviens – ne tikai pašreizējais vai 
potenciālais klients, bet arī kaimiņi – “kaimiņu” attiecības tiek veidotas, jau sākot projektēšanu 
un koptas arī ikdienā pēc nodošanas ekspluatācijā. Jāatzīmē, ka tas lielā mērā ir, pateicoties 
“Hanner” vadītājam Mindaugam Valuckam (Mindaugas Valuckas) – harizmātiskam, racionālam 
vizionāram, kurš spēj ap sevi pulcināt līdzīgi domājošus cilvēkus un kuram ikviens projekts top 
cilvēciskā dialogā – solīti pa solītim saglabājot būtisko un atsakoties no liekā. Kopā tiek radīta 
un veidota vide, kādā pašiem gribētos baudīt dzīvi – oāzes/dārzus pilsētā, kas dziedina no agra 
pavasara līdz nākamajam pavasarim.
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Sajūti vēja brīzi 
pašā Rīgas sirdī -
Klīversalas kvartālā!

www.kliversala.com

daira@prokapital.lv

+371 26 575 000
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Kā mūs atrast:
Jaunmoku iela 26, Rīga 
+371 67611190
+371 27773382 
info@lumenucentrs.lv 
www.lumenucentrs.lv 
      fb.com/lumenucentrs   
      instagram.com/lumenucentrs

MĒS RADĀM SAJŪTAS, KO SNIEDZ APGAISMOJUMS

Valmieras skatu terasePaviljons UGUNS

AC Hotel Riga by Marriott

Business Garden Riga

Liepājas tenisa centrs Z-Towers teritorija

SIA “Lumenu Centrs” ir uzņēmums, kurā apvienojušies 
Latvijā atzīti apgaismojuma jomas entuziasti. Mums 
izdosies atrast vislabāko risinājumu, izstrādāt jebkura 
veida, stila, budžeta vai apjoma gaismas projektu, 
nodrošinot izdevīgākos nosacījumus, ar atbildīgu 
izvēlēto materiālu piegādi no vadošām Eiropas 
rūpnīcām.

• GAISMAS PROJEKTU IZSTRĀDE
• APGAISMOJUMA APRĒĶINI
• 3D IMITĀCIJAS
• AUDITU VEIKŠANA
• GUDRĀS MĀJAS
• VAIRUMTIRDZNIECĪBA

PROJEKTA REALIZĒTĀJI 
SIA "Irrigation Systems”

ADRESE 
Mārtiņa iela, Piņķi, Babītes novads

BŪVNIECĪBAS LAIKS 
2015-2016

Saliena ir viens no mūsdienīgi plānota un attīstīta pilsēta. Projekts 
Mārtiņa ielā, Piņķos to pierāda.
Esam izstrādājuši un realizējuši šo laistīšanas sistēmas projektu. 
Kopējā zemesgabala platība ir 7573 kvadrātmetri, kuros ir 
uzbūvētas 7 mājas. Šis ir labs piemērs tam, cik pārdomāti un 
efektīvi ir iespējams integrēt laistīšanas sistēmu būvniecības 
stadijā. Kā rezultātu lietotājs iegūst īpašumā sistēmu, par kuru 
atbild un rūpējas viena atbildīgā persona.

TIPVEIDA PRIVĀTMĀJAS SALIENĀ
CENTRALIZĒTAS AUTOMĀTISKĀS 
LAISTĪŠANAS SISTĒMAS IZBŪVE
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