A9 rekonstrukcija Skrundā – "Gada labākā būve
Latvijā 2015" finālā

Noslēgusies Latvijas Būvnieku asociācijas, Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas
Būvuzņēmēju partnerības un 13 būvniecības nozares lielo profesionālo organizāciju
organizētās valsts mēroga skates “Gada labākā būve Latvijā 2015” otrā kārta un
zināmi skates finālisti. Prominenta žūrija, kuras sastāvā ir būvniecības nozares
profesionālo organizāciju un sabiedrisko organizāciju izvirzīti 39 profesionāļi un
eksperti, pēc skates pirmajām kārtām – iesniegto dokumentu izpētes un objektu
novērtēšanas dabā, ir nosaukusi skates finālistus. 17. martā skates trešajā kārtā
finālisti prezentēs savu veikumu žūrijai un sabiedrībai un centīsies apliecināt, kāpēc
tieši viņu būve ir pelnījusi titulu – “Gada labākā būve Latvijā 2015”. Skates „Gada
labākā būve Latvijā 2015” fināls notiks šā gada 17. martā no 9.00 līdz 13.00 viesnīcā
„Bellevue Park Hotel Riga” un būs pieejams ikvienam interesentam par būvniecību.
Pulksten 14.00 sāksies konference „Droša un kvalitatīva būvniecība Latvijā. Gribam!
Kad spēsim?” sadarbībā ar „Dienas Bizness”. No pulksten 18.00 līdz 21.00 notiks
skates „Gada labākā būve Latvijā 2015” noslēgums – uzvarētāju apbalvošana. Šie
notikumi veidos Latvijā jau otro „Būvniecības dienu”. Skates fināls un apbalvošana
ikvienam interesentam ir par brīvu, tas ir organizatoru ieguldījums sabiedrības
izglītošanā par būvniecību. Lai popularizētu Latvijas labākās būves, skates „Gada
labākā būve Latvijā 2015” organizatori šogad organizēja visas Latvijas bērnu zīmējumu
konkursu „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”, kura uzvarētāji tiks apbalvoti

skates „Gada labākā būve Latvijā 2015” noslēguma ceremonijā, un izdos prestižu
gadagrāmatu „Gada labākā būve Latvijā 2015”. Ikviens „Būvniecības dienas”
apmeklētājs saņems gadagrāmatu „Gada labākā būve Latvijā 2015” par brīvu. Latvijas
Būvnieku asociācijas, Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Būvuzņēmēju
partnerības un 13 būvniecības nozares lielo profesionālo organizāciju organizētās
valsts mēroga skates „Gada labākā būve Latvijā 2015” finālam izvirzīti: Nominācijā
Dzīvojamā jaunbūve
Dzīvojamā jaunbūve. Bulduru prospekts 19, Jūrmala.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Strēlnieku iela 7, Rīga.
Daudzstāvu dzīvokļu dzīvojamā ēka. Putnu iela 31, Rīga.
Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas. Dzintaru prospekts 26 un 28, Rīga.
Multifunkcionāla centra 2. kārta. Blaumaņa iela 20, Rīga.
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Stendes iela 5, Rīga.
Nominācijā Sabiedriskā jaunbūve
CSDD klientu apkalpošanas centrs. Eizenšteina iela 6, Rīga.
Daudzfunkcionālais centrs Lielais Dzintars. Radio iela 8, Liepāja.
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs. Jelgavas iela 1, Rīga.
VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” pasažieru termināļa paplašināšanas 5. kārta –
Ziemeļu piestātnes būvniecības 1. kārta. Lidosta Rīga 10/1, Mārupes novads.
Viesu nama komplekss. Ikšķiles iela 4, Jūrmala.
Nominācijā Pārbūve
Alūksnes muižas apbūves brūža ēka, O. Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes novads.
Dzintaru koncertzāles slēgtā zāle. Turaidas iela 1, Jūrmala.
Ēkas pārbūve. O. Vācieša iela 6B, Rīga.
Ēkas Vecā pagastmāja pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi. Katvaru pagasts,
Limbažu novads.
Maltas 1. vidusskolas un maltas 2. vidusskolas ēkas pārbūve un kopējās
infrastruktūras pārbūve. Skolas iela 5 un Sporta iela 5, malta, Rēzeknes novads.
SCHNEIDER Electric elektrisko un elektronisko komponenšu rūpnīcas pārbūve.
Krustpils iela 35/35a, Rīga.
Cēsu centrālās bibliotēkas ēka. Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu novads.
Ventspils tehnikuma komplekss – mācību ēkas pārbūve, dienesta viesnīcas jaunbūve.
Saules iela 15, Jūras iela 16, Ventspils.
Nominācijā Atjaunošana
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzīvokļu dzīvojamā mājā. Augusta
Dombrovska iela 49, Rīga.
Tilžas internātpamatskolas vienkāršotā atjaunošana energoefektivitātes
paaugstināšanai. Pārupes iela 4, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads.
Nominācijā Restaurācija
Fasādes krāsojuma atjaunošana un jumta seguma nomaiņa. Brīvības iela 61, Rīga.
Rīgas pils priekšpils atjaunošana – restaurācija, Rīgas pils priekšpils austrumu
piebūves atjaunošana. Pils laukums 3, Rīga.
Nominācijā Inženierbūve
Maģistrālo kanalizācijas sistēmu kolektoru rekonstrukcija (DK-15).Daugavpils.
VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” pirmā perona rekonstrukcija. Lidosta Rīga 10/1,
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Mārupes novads.
Pilssalas attīstības 3. kārta – Tempļakalna ielas gājēju tilts. Pilssala, Alūksne, Alūksnes
novads.
Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija. Skrunda, Skrundas novads.
Ventspils Brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnei piegulošās teritorijas
labiekārtojuma pārbūve un kuģu stāvēšanas piestātnes Nr. 25B atjaunošana. K.
Valdemāra iela 6, Ventspils.
Nominācijā Ainava
Dabas tūrisma infrastruktūras būvdarbi Gaujas nacionālajā parkā un dabas liegumā
Mežmuižas avoti. Amatas, Kocēnu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Siguldas novadi.
Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana – skaņas valnis un transporta
infrastruktūras izbūve. Kokneses prospekts 1a, Rīga.
Teritorijas labiekārtojuma sadaļa projektam „Ģimenes mājas un viesu nama
rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi”, Pērses iela 16a, Mārupe, Mārupes
novads.
Skati „Gada labākā būve Latvijā 2015” (2015. gada 23. novembris – 2016. gada 17.
marts) organizē Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un
Latvijas Būvuzņēmēju partnerība sadarbībā ar 13 lielajām nozares profesionālajām
organizācijām: Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības
padomi, Latvijas Akustiķu apvienību, Latvijas Ainavu arhitektu biedrību, LAK
Restauratoru ģildi, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, biedrību Latvijas
Ceļu būvētājs, Latvijas Ģeotehniķu savienību, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju,
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienību, Transportbūvju
inženieru asociāciju; Latvijas Elektroenerģētiķu, energobūvnieku asociāciju, Latvijas
Arhitektu savienību. Piedalās Rīgas Tehniskā universitāte Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Latvijas Pašvaldību savienība, Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas
fakultāte, laikraksti „Dienas Bizness” un „Latvijas Avīze”. Sadarbības partneri: Valsts
prezidenta kanceleja, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija. Lai uzsvērtu Latvijas jauno būvju unikalitāti,
organizatori ikvienu no skates septiņām nominācijām ir pielīdzinājuši kādam no
dārgakmeņiem:
- Dzīvojamā jaunbūve. Pasargā no stresa, nomierina un pozitīvi uzlādē. Akmens gaišā jašma.
- Sabiedriskā jaunbūve. Dod enerģiju un ir optimisma avots. Akmens – sarkanais
rubīns.
- Pārbūve. Ļauj atgūt spēku un pārtapt, piešķir izlēmību. Akmens – dzeltenais cirkons
- Atjaunošana. Sargā pret pārmērībām, sniedz harmoniju un komfortu. Akmens –
violetais ametists.
- Restaurācija. Saudzē skaisto un unikālo. Akmens – brūnsarkanais granāts.
- Inženierbūve. Palīdz sadarboties un piešķir saprātu. Akmens – zilais safīrs.
- Ainava. Veicina auglību, mieru un harmoniju. Akmens – zaļais smaragds.
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Skates „Gada labākā būve Latvijā 2015” mērķis ir noteikt un popularizēt labi
projektētās un uzbūvētās būves Latvijā 2015. gadā, veicināt profesionālo izaugsmi un
darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem

izaicinājumiem.
Skate „Gada labākā būve Latvijā 2015” notiek jau astoņpadsmito reizi. Skate tiek
balstīta uz skaidri definētiem kvalitātes kritērijiem, objektu novērtēšanā piedalās 39
labākie profesionāļi un eksperti, kurus ir deleģējušas nozares sabiedriskās
organizācijas. Skate ir pieejama visiem būvniecības dalībniekiem. Skate notiek trīs
kārtās. Informācijas pārpublicēta no: www.gadabuve.lv Sagatavoja: Aija Zūle, Latvijas
Būvnieku asociācija

