
SMILTENES VIEDRADES KVARTĀLS
“RADOŠAIS DZINĒJS”, KAS SAVIENO PAAUDZES UN IDEJAS

JUMTU AINAVA

Jumtu risinājums stiprina kultūrvēsturisko 
dzirnavu ezera un muižas kompleksa ainavu. 
Tas veido harmonisku maršruta centrs - 
vidusezers - muiža uztveri. No ārpuses 
kvartēls iekļaujas ainavā, iekšpusē tas ir 
atvērts un laikmetīgs.

“GUDRĀS” FASĀDES

Jaunās fasādēs izmantots reģionam un 
ekoloģiskajai domāšanai raksturīgs atjauno-
jamais resurss - lokāls, augstas pievienotās 
vērtības kokmateriāls. Fasāžu noēnošanas 
elementi orientēti atbilstoši depesspusēm, 
lai pasargātu iekštelpas no tiešajiem saules 
stariem un pārkaršanas, un izmantotu saules 
enerģiju, kad tā ir nepieciešama.

RAKSTU TĒLS FASĀDĒS

Bibliotēkas fasāžu apdares tēls atgādina 
grāmatas vai rakstus. Tas uzsver bibliotēkas 
funkciju un veido atpazīstamu tēlu. Fasādes 
ir transparentas - tumšajā diennakts laikā tās 
izstaro siltu gaismu, tādējādi veidojot gaišu 
un pamanāmu bibliotēkas tēlu.

JAUNAIS UN VECAIS APJOMS

Skatā no pilsētas centra bibliotēka ēka veido 
izteiksmīgu siluetu, kurš vēsta par vēstures 
un nākotnes harmonisku līdzpastāvēšanu. 
Vecais dzirnavu apjoms iekļaujas 
Vidusezera ainavā, jaunie apjomi ir atvērti 
pret iekšpagalmu un aktivizē to.

Jaunais viedrades kvartāls ir Smiltenes “radošais dzinējs”, kas savieno paaudzes un idejas, lai radītu jaunas zināšanas un 
sadarbības. Kvartāls ir daļa no Vidusezera kultūrvēsturiskās ainavas. Ēku silueti harmoniski iekļaujas vidē, taču to veidols ir 
mūsdienīgs. Jaunie apjomi veidoti no reģionam raksturīgā, dabai draudzīgā kokmateriāla. Ēkas atvērtas pret multifunkcionālu 
centrālo laukumu, kurš unikāls ar Abula ūdenskritumiem un tajos integrēto alternatīvās enerģijas iegūšanu. Kvartāls atpazīstams 
ar atjaunojamo resursu izmantošanu, Abula gravas amfiteātri un koku lapotnēs “levitējošo” paviljonu. Kvartāla centrālais objekts ir 
transparentā, starojošā, Vidusezerā atspīdošā bibliotēkas ēka, kurā dzirnavu enerģija pārtapusi radošajā un zināšanu enerģijā.

“RADOŠAIS DZINĒJS” SAVIENO: TRADICIONĀLO UN LAIKMETĪGO, JAUNIEŠUS UN SENIORUS, ZINĀŠANAS UN 
RADOŠUMU, DABU UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS, KULTŪRU UN EKONOMIKU, PILSĒTNIEKUS UN VIESUS, CENTRU 
UN KALNAMUIŽU, VECO PARKU UN JAUNO PARKU. VIDUSEZERA VĒSTURISKĀ AINAVA  

VIEDRADES KVARTĀLA AINAVA AR JAUNO BIBLIOTĒKAS APJOMU KOMPOZĪCIJU UN VIETZĪMI “VIEDRADES KVARTĀLA TORNIS”
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ESOŠĀ SUBSTANCE

Esošos apjomus paredzēts maksimāli 
izmantot, attīrot no tehniski un arhitektoniski 
nevērtīgajām daļām, veicinot apjomu ener-
goefektivitāti un pārplānojot tos jaunām funk-
cijām. Vizuāli vērtīgos mantojuma slāņus 
paredzēts eksponēt.

JAUNIE KOKA APJOMI

Jaunie apjomi veidoti no atjaunojama, 
reģionālā resursa - augstas pievienotās 
vērtības kokmateriāla. Tie stiprina Smiltenes 
identitāti, iezīmējot “gudru”, ekoloģisku 
nākotnes ceļu vides veidošanā. Jaunos ap-
jomus papildina energoefektīvi risinājumi 
- noēnošanas elementi, saules paneļi, sil-
tumsūkņi.

LAUKUMS, KAS SAVIENO

Esošās un jaunizveidojamās gājēju ass 
krustojumā veidojas kvartāla galvenais lau-
kums. Tas savieno pilsētas daļas (Veco 
parku un centru ar Jauno parku, tehnikumu 
un muižu). Pret laukumu atvērtas nozīmīgas 
sabiedriskas ēkas - bibliotēka, kopienas un 
viedrades centrs

ABULA ŪDENSKRITUMI

Jaunizveidojamie ūdenskritumi (kaskādes) 
ir unikāla vietzīme, kura piepilda kvartālu ar 
īpašu atmosfēru, nepārtrauktu enerģiju, dar-
bību un skaņu. Abuls ir labiekārtojuma cen-
trālā ass, kas savieno Vidusezera ar Abula 
gravu lejpus kvartāla. Abula kaskādēs izvi-
etotas eksperimentālās mikro-turbīnas elek-
troenerģijas ražošanai.

TERITORIJAS IZGAISMOJUMA KONCEPCIJA IZCEĻ SASAISTES ASIS AR ATDALĪTAJĀM PILSĒTAS DAĻĀM UN CENTRĀLO LAUKUMU

KOPIENAS CENTRSLAUKUMS UN ABULA ŪDENSKRITUMIBIBLIOTĒKAS APJOMSIEEJA TERITORIJĀ
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0. KĀRTA - MAZO UZŅĒMĒJU 
DARBNĪCAS UN TIRGOTAVAS

Kvartāla idejas iedzīvināšana, izīrējot 
garāžu - darbnīcu telpas Smiltenes 
novada mazajiem uzņēmējiem, 
māksliniekiem un amatniekiem, un 
izveidojot kvartāla izstāžu un darba 
telpu.

Ēku lietderīgā platība 400.0 m2

Labiekārtojuma platība -

1. KĀRTA - BIBLIOTĒKA UN 
LABIEKĀRTOJUMS

Dzirnavu ēku pārbūve, tajā 
izvietojot bibliotēku, Abula 
krastmalas rekonstrukcija, laukumu, 
stāvlaukumu un celiņu ierīkošana, 
galvenās ieejas izbūve Pils un 
Abulas ielu krustojumā.

Ēku lietderīgā platība 1589.9 m2

Labiekārtojuma platība 4290 m2

(no tiem 313.0 m2 ārpus projekta 
robežas)

2. KĀRTA - VIEDRADES CENTRS

Viedrades centra telpu izbūve - 
biroju telpas ēku otrajos stāvos, 
inovāciju, viedās ražošanas telpas, 
restorāna un tirgotavas telpas ēku 1. 
stāvā. Fasāžu un jumtu pārbūve un 
siltināšana.

Ēku lietderīgā platība 952.4 m2

Labiekārtojuma platība 770.0 m2

3. KĀRTA - KOPIENAS CENTRS

Kopienas centra ēkas  rekonstrukcija. 
Ēkas jumta pārbūve un jauna apjoma 
pievienošana ēkas R galā. Esošais 
laukakmeņu mūra apjoms tiek 
iekļauts un eksponēts jaunā apjoma 
iekštelpā.

Ēku lietderīgā platība 447.6 m2

Labiekārtojuma platība 483.5 m2

4. KĀRTA - PERSPEKTĪVAIS 
MULTIFUNKCIONĀLAIS PAVILJONS

Savienojuma ar Jauno parku un 
tehnikumu izbūve, Abula amfiteātra 
izveide un telpiski unikāla, 
multifunkcionāla izstāžu, koncertu, 
pasākumu un konferenču paviljona 
izbūve virs amfiteātra. 

Ēku lietderīgā platība 350.0 m2

Labiekārtojuma platība 918.2 m2

(no tiem 326.6 m2 ārpus projekta 
robežas)

ĢENPLĀNS 1:250

GĀJĒJU UN TRANSPORTA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA 1:500
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Ietvju iesegums
Jaunas skalotā betona 
bruģa plāksnes
300 x 300 mm

Stādījumi zemē
Graudzāles un 
ūdensmalas augi

Laukumu iesegums
Raupja granīta bruģak-
mens iesegums
100 x 100 mm

Stādījumi kastēs
Graudzāles un 
ziemcietes

Skatuve
Koka dēļu terase skatu-
vēm - lapegles dēļi
150 mm plati

Ķīnas miskantes
Miscanthus sinensis 
‘Federweißer’

Autostāvvietas ie-
segums
Skalotā betona bruģis 
100 x 200 mm

Zilganā molīnija 
Molinia caerulea ‘Edith 
Dudszus’

Lietusūdens 
savākšanas teknes 
nosedzošais elements

Smaržīgā kalme 
Acorus calamus

Apmales
Granīta apmales 
dabīgajā tonī

Ķīnas miskantes 
Miscanthus sinensis 
‘Kleine Silberspinne’

Stādījumi kastēs
Graudzāles un puķes 
stādītas melnās metāla 
kastēs

Terakotas pelašķis 
Achillea millefolium ‘Ter-
racotta’

Elementi ap koku 
saknēm
Melna metāla režģis 
koka sakņu aizsardzībai

Grīslis
Carex Tenuiculmis

Laternu masti un 
norāžu zīmju stabi
Tumši pelēki krāsotas 
tērauda apaļcaurules

Holandes liepa
Tilia x eurpaea ‘Pallida’ 
Vītols 
Salix fragilis bullata

Koka soli uz betona 
sēdtribīnēm
Lapegles dēļi,
 150 mm plati,

Pērļu anafāle 
Anaphale margaritacea

Atkritumu urnas un 
velonovietnes stendi
Tumši krāsots metāls

Pīlādzis 
Sorbus x arnoldiana 
‘Golden Wonder’

Pārvietojami galdi un 
krēsli
Ražotājs - HEY
Sērija - Palissade

Krasta kļava 
Acer ginnala

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI 

LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS 1:250

LABIEKĀRTOJUMA GRIEZUMS 1:50
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PASĀKUMS AR SKATUVI
Skatuve centrālajā laukumā, sēdvietas laukumā un uz bibliotēkas 
kāpnēm. Tirgotāji un kafejnīcas pie viedrades un kopienas centriem, 
kā arī laukumā pie multifunkcionālā paviljona. Alternatīvā skatuve Abu-
la amfiteātrī. 

GADATIRGUS UN DARBNĪCAS
Tirgotāju stendi centrālajā laukumā un automašīnu stāvlaukumā. Darbnī-
cu stendi pie Viedrades un Kopienas centriem. Āra kafejnīcas un foodcourt 
centrālajā laukumā, pie Viedrades centra un Vidusezera terasē.

IKDIENA UN ATPŪTA
Rekreācijas zaļā zona Abula krastos. Bibliotēkas kafejnīca un Vidusezera 
restorāns ar terasēm. Viedrades centra tirgotavas un terases. Interešu 
izglītība un darbnīcas pie Kopienas centra un multifunkcionālā paviljona.

PIEREDZES TAKA
Interaktīvi un izglītojoši viedrades kvartāla stāstu veidojoši vides objekti: 
”Grāmatu apmaiņas punkts - lasītava”, “Rūpnīcas “Abuls” vēsture”, “Abula 
alternatīvās enerģijas kaskādes” u.c. Līdzās esošie skārienjūtīgie ekrāni 
sniedz padziļinātu informāciju.

CENTRĀLAIS LAUKUMS UN PIEREDZES TAKAS OBJEKTS “SMILTENES RŪPNIECĪBAS VĒSTURE”

LABIEKĀRTOJUMS UN PIEREDZES TAKA

IEEJAS LAUKUMS NO VIDUSEZERA PUSES UN NELIELA ĀRTELPAS LASĪTAVAABULA ŪDENSKRITUMI VEIDO UNIKĀLU LABIEKĀRTOJUMU, KAS IZCEĻ TERITORIJAS VĒSTURISKO SAISTĪBU AR DZIRNAVĀM
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CENTRĀLĀ LAUKUMA PUBLISKĀ TELPA VIENO APKĀRTĒJOS APJOMUS UN PIEĻAUJ DAUDZFUNKCIONĀLU IZMANTOŠANU

KOPRADES CENTRS

1. STĀVA PLĀNS 1:200

2. STĀVA PLĀNS 1:200

JUMTA PLĀNS 1:200

Telpu eksplikācija

1 - 01  Transformējama 
 telpa tirdzniecībai    58.15 m2/
1 - 02  Transformējama 
 telpa tirdzniecībai  54.40 m2/
1 - 03 Transformējama 
 telpa tirdzniecībai  52.50 m2/
1 - 04 Priekštelpa   11.20  m2/
1 - 05  Koridors   6.20  m2/
1 - 06  Tualetes telpa   3.50  m2/
1 - 07  Lifta kabīne   4.70  m2/
1-  08 Kāpņu telpa    12.00  m2/
1 - 09  Ražošanas telpa  63.00  m2/
1 - 10  Virtuve ar ēdamzonu  40.00  m2/
1 - 11  Tualetes telpa   1.90  m2/
1 - 12  Tualetes telpa    1.90  m2/
1 - 13  Ražošanas telpa   99.00  m2/
1 - 14  Tehniskā telpa   4.80 m2/
1 - 15  Lifta telpa    4.00 m2/
1 - 16  Koridors    20.00 m2/
1 - 17  Tualetes telpa   2.00 m2/
1 - 18  Tualetes telpa   3.50 m2/
1 - 19  Kāpņu telpa    7.40 m2/
1 - 20  Tirdzniecības telpa   25.20 m2/
1 - 21  Ieeja/ Koridors   13.70 m2/
1 - 22  Restorāna zāle  93.00 m2/
1 - 23  Restorāna virtuve   29.00 m2/
1 - 24  Noliktava    7.00 m2/
1 - 25  Darbinieku ģērbtuve  7.00 m2/
1 - 26  Tualetes telpa ar dušu  5.00 m2/
1 - 27  Bāra zona    37.60 m2/
1 - 28  Terase    82.60 m2/
1 - 29  Terase    61.70 m2/
1 - 30  Terase    108.60 m2/ 
Iekštelpu platība pirmajā stāvā  667.65 m2/

2 - 01  Priekštelpa    6.20 m2/
2 - 02  Virtuve ar ēdamzonu, 
 atpūtas zonu   33.80 m2/
2 - 03 Tualetes telpa  3.30 m2/
2 - 04 Tualetes telpa  3.30 m2/
2 - 05  Transformējamas darba 
 telpas birojiem  88.15  m2/
2 - 06  Biroja darba telpa  62.70  m2/
2 - 07  Kopstrādes telpa ar 
 atpūtas zonu   62.70  m2/
2-  08 Virtuve ar ēdamzonu  40.00  m2/
2 - 09  Tualetes telpa  1.90  m2/
2 - 10  Tualetes telpa  1.90  m2/
2 - 11  Kopstrādes telpa   99.40  m2/
2 - 12  Priekštelpa     13.17  m2/
2 - 13  Koridors    8.40  m2/
2 - 14  Tualetes telpu bloks 
 ar roku mazgātnēm  14.55 m2/
2 - 15  Biroja darba telpa  53.00 m2/
2 - 16  Transformējamas darba 
 telpas birojiem  105.80 m2/
2 - 17  Transformējamas darba 
 telpas birojiem  103.30 m2/
Iekštelpu platība otrajā stāvā  701.57 m2/

Iekštelpu platība ēkās kopā  1369.22 m2/ 

KOPRADES CENTRA  DIENVIDU FASĀDE 1:200
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Esošo apjomu jumti - tumši pelēkā tonī
krāsots skārda valcprofils (RAL 9007)

Esošo apjomu vizuāli vērtīgie sienu
fragmenti - atsedzami un atjaunojami, lai
eksponētu ēku vēsturisko substanci

Gaiši pelēki krāsots, fakturēts kaļķu
javas apmetums (NCS 2002-R50Y)

Logu un durvju rāmi - tumši
pelēkā tonī (RAL 9007)

KOPRADES CENTRA  DGRIEZUMS 1:200



BIBLIOTĒKAS SILUETS IEKĻAUJAS KULTŪRVĒSTURISKAJĀ VIDUSEZERA MUIŽAS AINAVĀ

BIBLIOTĒKA

Telpu eksplikācija

0 - 01  Lifta kabīne    3.40 m²
0 - 02  Priekštelpa   7.60 m²
0 - 03 Kāpņu telpa   14.00 m²
0 - 04 Koridors   11.60  m²
0 - 05  Saimniecības telpa  9.60  m²
0 - 06  Tehniskā telpa  40.90 m²
0 - 07  Noliktava    19.00  m²
0 - 08  Halle    47.30  m²
0-  09 Tualešu telpu bloks 
 ar roku mazgātnēm  17.30  m²
0 - 10  Palīgtelpa    5.80  m²
0 - 11  Apmeklētāju garderobe 
 ar skapīšiem   39.50  m²
0 - 12  Kafejnīcas noliktava  6.80  m²
0 - 13  Kafejnīcas personāla 
 ģērbtuve   10.60  m²
0 - 14  Tualetes telpa ar dušu 
 Kafejnīca personālam  5.50  m²
0 - 15  Kafejnīcas virtuve   19.40 m²
0 - 16  Kafejnīcas zāle ar bāru  67.30 m²
0 - 17  Koridors    77.40 m²
Iekštelpu platība pagraba stāvā  403.00 m²

1 - 01  Ieeja - galerija  92.25 m²
1 - 02  Halle recepcijai, izstāžu 
 zona    98.20 m²
1 - 03 Bērnu krājums ar spēļu 
 zonu    60.70 m²
1 - 04 Telpa radošajām 
 darbnīcām   37.00  m²
1 - 05  Priekštelpa   7.60  m²
1 - 06  Kāpņu telpa    9.40  m²
1 - 07  Administrācijas bloks - 
 virtuve ar ēdamzonu un 
 sapulču zona   42.60  m²
1-  08 Tualetes telpa ar dušu  3.90  m²
1 - 09  Garderobe    8.00  m²
1 - 10  Kabinets    19.00  m²
1 - 11  Kabinets    19.00  m²
1 - 12  Terase    70.00  m²
1 - 13  Āra kāpnes ar sēdtribīne 95.00  m²
Iekštelpu platība pirmajā stāvā  562.65 m²

Iekštelpu platība ēkā kopā   1573.65 m²

BIBLIOTĒKAS  GRIEZUMS A 1:200

PAGRABA PLĀNS 1:200 1. STĀVA PLĀNS 1:200

BIBLIOTĒKAS  GRIEZUMS B 1:200 BIBLIOTĒKAS  DIENVIDU FASĀDE 1:200
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Noēnošanas elementi -  gaiši lazējošā koka
tonī beicētu, līmētu GLULAM priedes vai
egles koksnes lameļu apdare

Trīs kārtu pakešu stikls
Gaiši pelēki krāsots, fakturēts kaļķu
javas apmetums (NCS 2002-R50Y)

Esošo apjomu vizuāli vērtīgie sienu
fragmenti - atsedzami un atjaunojami, lai
eksponētu ēku vēsturisko substanci

Ārtelpas elementi  - margas tumši
pelēkā tonī krāsots tērauds (RAL 9007)

Jumta apdare -  gaiši lazējošā koka tonī
beicētu, līmētu GLULAM priedes vai egles
koksnes lameļu apdare

Logu un durvju rāmi - tumši
pelēkā tonī (RAL 9007)



BIBLIOTĒKAS “GRĀMATU KALNS”
“Grāmatu kalns” veido bibliotēkas centrālo telpu - lasītavu. Lasītavas galdiņi izvietoti gan pret Vidusezera pusi, gan uz “kalna”. 
Tribīne izmantojama gan kā sēdvietas lasīšanai, gan arī lekcijām, videoseansiem un koncertiem. Pieejamas arī atsevišķas 
klusās lasītavas. Centrālajā lasītavā reizē nodrošināta gan izkliedētā gaisma, gan skati uz apkārtējo Vidusezera ainavu. Stiklots 
ātrijs atveras pret galveno laukumu. Ātrijs kalpo gan kā komunikāciju, gan kā rekreācijas un izstāžu zona.

BIBLIOTĒKAS TRIBĪNE

Telpu eksplikācija

2 - 01  Priekštelpa    7.60 m2/
2 - 02  Kāpņu telpa   8.10 m2/
2 - 03 Transformējama telpa 
 lasītavāmm vai 
 konferenču telpai  82.00 m2/
2 - 04 Klusā lasītava/ 
 darba kabīne   14.20  m2
2 - 05  Klusā lasītava/ 
 darba kabīne   14.20  m2
2 - 06  Pieaugušo nodaļa - 
 krājums un lasītavu
 zonas     159.20  m2
2 - 07  Jauniešu nodaļa -
 krājums un lasītavu 
 zonas    63.50 m2
2 - 08  Koridors - galerija ar 
 lasītavu zonām  93.10  m2 
Iekštelpu platība otrajā stāvā  441.90 m2

A - 01  Priekštelpa    4.10 m2
A - 02  Kāpņu telpa   3.40 m2
A - 03 Transformējama telpa 
 lasītavāmm vai 
 semināru telpām  82.00 m2
A - 04 Audio telpa    6.70  m2
A - 05  Video telpa    6.70  m2
A - 06  Multimediju krājums  14.00 m2
A - 07  Jauniešu nodaļa, periodika
  krājums un lasītavu zonas 49.20  m2
Iekštelpu platība antresolstāvā  166.10 m2/

Iekštelpu platība ēkā kopā   1573.65 m²2. STĀVA PLĀNS 1:200 ANTRESOLA STĀVA PLĀNS 1:200 JUMTA PLĀNS 1:200

BIBLIOTĒKAS RIETUMU FASĀDE 1:200 BIBLIOTĒKAS AUSTRUMU FASĀDE 1:200
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Noēnošanas elementi -  gaiši lazējošā koka
tonī beicētu, līmētu GLULAM priedes vai
egles koksnes lameļu apdare

Trīs kārtu pakešu stikls
Gaiši pelēki krāsots, fakturēts kaļķu
javas apmetums (NCS 2002-R50Y)

Esošo apjomu vizuāli vērtīgie sienu
fragmenti - atsedzami un atjaunojami, lai
eksponētu ēku vēsturisko substanci

Ārtelpas elementi  - margas tumši
pelēkā tonī krāsots tērauds (RAL 9007)

Jumta apdare -  gaiši lazējošā koka tonī
beicētu, līmētu GLULAM priedes vai egles
koksnes lameļu apdare

Logu un durvju rāmi - tumši
pelēkā tonī (RAL 9007)

Noēnošanas elementi -  gaiši lazējošā koka
tonī beicētu, līmētu GLULAM priedes vai
egles koksnes lameļu apdare

Trīs kārtu pakešu stikls
Gaiši pelēki krāsots, fakturēts kaļķu
javas apmetums (NCS 2002-R50Y)

Esošo apjomu vizuāli vērtīgie sienu
fragmenti - atsedzami un atjaunojami, lai
eksponētu ēku vēsturisko substanci

Ārtelpas elementi  - margas tumši
pelēkā tonī krāsots tērauds (RAL 9007)

Jumta apdare -  gaiši lazējošā koka tonī
beicētu, līmētu GLULAM priedes vai egles
koksnes lameļu apdare

Logu un durvju rāmi - tumši
pelēkā tonī (RAL 9007)



KOPIENAS CENTRS
KOPIENAS CENTRS UN ABULA KANĀLA LABIEKĀRTOJUMS

VĒSTURISKĀS MŪRA SIENAS SAGLABĀTAS UN IETVERTAS KOPIENAS CENTRA JAUNAJĀ APJOMĀVĒSTURISKIE DZIRNAVU MŪRA ATSEGUMI

Telpu eksplikācija 

1 - 01  Vestibils    23.3 m²
1 - 02  Administrācijas zona 33.0 m²
1 - 03 Transformējama telpa - 
 uzgaidāmā zona  23.30 m²
1 - 04 Transformējama telpa - 
 izstāžu, koncertu telpa 36.00  m²
1 - 05  Transformējama telpa -
 Konferenču zāle   100.60  m²
1 - 06  Atpūtas zona   48.00  m²
1 - 07  Radošo darbu darbnīca 53.30  m²
1-  08 Darbnīca    27.60  m²
1 - 09  Garderobe    8.50  m²
1 - 10  Lifta kabīne    3.00  m²
1 - 11  Tualetes telpa   3.50  m²
1 - 12  Virtuve    13.00  m²
1 - 13  Palīgtelpa    3.80  m²
Iekštelpu platība pirmajā stāvā  376.9 m²

2 - 01  Mācību telpa mūžizglītībai  64.20 m²
2- 02  Palīgtelpa    6.50 m²
Iekštelpu platība otrajā stāvā  70.7 m²

Iekštelpu platība ēkās kopā  447,6 m²

GRIEZUMS A 1:200

1, STĀVA PLĀNS 1:200

ANTRESOLA  PLĀNS 1:200

JUMTA PLĀNS 1:200

KOPIENAS CENTRA RIETUMU FASĀDE KOPIENAS CENTRA ZIEMEĻU FASĀDE 1:200
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Jumta apdare -  gaiši lazējošā koka tonī
beicētu, līmētu GLULAM priedes vai egles
koksnes lameļu apdare

Gaiši pelēki krāsots,
fakturēts kaļķu javas
apmetums (NCS 2002-R50Y)

Esošo apjomu vizuāli vērtīgie sienu
fragmenti - atsedzami un atjaunojami, lai
eksponētu ēku vēsturisko substanci

Esošo apjomu jumti - tumši pelēkā tonī
krāsots skārda valcprofils (RAL 9007)

Logu un durvju rāmi - tumši
pelēkā tonī (RAL 9007)

Jumta apdare -  gaiši lazējošā koka tonī
beicētu, līmētu GLULAM priedes vai egles
koksnes lameļu apdare

Gaiši pelēki krāsots,
fakturēts kaļķu javas
apmetums (NCS 2002-R50Y)

Esošo apjomu vizuāli vērtīgie sienu
fragmenti - atsedzami un atjaunojami, lai
eksponētu ēku vēsturisko substanci

Esošo apjomu jumti - tumši pelēkā tonī
krāsots skārda valcprofils (RAL 9007)

Logu un durvju rāmi - tumši
pelēkā tonī (RAL 9007)



ĒKU NOVIETOJUMS UN ORIENTĀCIJA

Risinājumi paredz maksimāli izmantot ēku novietojumu un orientāciju 
pret debespusēm, lai tādā veidā iegūtu būtiski saules enerģijas apjomu 
apkures periodā, kā arī iespēju veikt ēku pasīvo dzesēšanu vasarā.

SILTUMSŪKŅI

Ēkām, bibliotēkas ēkai noteikti, ir liels potenciāls ierīkot siltumsūkni ar 
kontūru Vidusezerā. Paredzot kontūru ūdenī tiek iegūta ne tikai maksimāla 
siltumsūkņa efektivitāte, bet arī iespēja vasarā veikt telpu dzesēšanu par 
ļoti zemiem eksplutācijas izdevumiem.

ŪDENS MIKRO-TURBĪNAS

Kā informatīvs atjaunojamo energoresursu risinājums, kuru ir vēlme būvpro-
jektā pielietot ir mikrohidrostacijas risinājums Abulā. Mikrohidrostacijas ris-
inājums nerada problēmas zivju ceļiem, bet tajā pašā laikā nodrošina elek-
troenerģijas ražošanu 24/7 režīmā.

SAULES PANEĻI

Projektā paredzēts izmantot saules paneļusi elektroenerģijas ražoša-
nai. Tie izvietoti uz dienvidu virzienā orientētajiem ēku jumtiem, kuri 
nav tieši eksponēti Vidusezera ainavā. Paneļu skaits tiks paredzēts 
ņemot vērā ēkas faktisko elektroenerģijas patēriņu. 

PAVILJONS
BRĪVDABAS AMFITEĀTRIS UN  UPES SKATUVE PERFORĒTS RŪSĒJOŠĀ METĀLA TILTS UN ŪDENS MIKROTURBĪNA

MULTIFUNKCIONĀLA PAVILJONA INTERJERS

Telpu eksplikācija 

1 - 01  Garderobes zona    20.50 m²
1 - 02  Saimniecības telpa  5.40 m²
1 - 03 Tehniskā telpa  5.40 m²
1 - 04 Tualetes telpa  5.40  m²
1 - 05  Pasākumu zāle  273.80  m²
Iekštelpu platība pirmajā stāvā  310.50 m²

Iekštelpu platība ēkās kopā  310.50 m²

AMFITEĀTRA PLĀNS 1:200

ZIEMEĻU FASĀDE 1:200 GRIEZUMS A 1:200

1. STĀVA PLĀNS 1:200 JUMTA PLĀNS 1:200
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Noēnošanas elementi -  gaiši lazējošā koka
tonī beicētu, līmētu GLULAM priedes vai
egles koksnes lameļu apdare

Metāla kolonnas tumši
pelēkas tērauds (RAL 9007)


