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Kas ir dizaina stratēģija? 
Dizaina stratēģija dod virzību. 
Tā palīdz noteikt prioritātes, kā efektīgāk izmantot 
resursus, lai saniegtu mērķi. 
Definē ko darīt un ko nedarīt. 

Atbild uz jautājumiem: 
01 Kur mēs tagad esam? 
02 Kur mēs gribam būt? 
03 Kā mēs tur nokļūsim? 

Dizaina stratēģija / H2E / 2021



Definētās dizaina stratēģijas mērķis ir parādīt konkrētu 
virzienu, lai ieguldītās investīcijas būtu balansā ar to vērtību, 
kādu radām cilvēkiem 

Vērtības Rentabilitāte 

Stratēģija 
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01  
Kur mēs tagad esam? 
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Vispārējās situācijas analīze un konteksts 
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Faktūras 
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Iekštelpas 
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Ko ražoja? 
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Cilvēki, kas šeit strādāja 
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Intervija ar Genādiju Metlānu 27. aprīlī, 2021 
bijušo rūpnīcas direktoru no 1979. gada 

“Smiltenē viss ir vislabākais!” 
Vieglums, humors, labs kolektīvs,  
500 darbinieki, laba plānošana, 
eksperimentālais iecirknis 
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Teritorijas vēsture 

1600, 17…?  gads 
1901./1942. gads 
Jāņa Zvejnieka “Vidus” dzirnavas 

1966. gads – 1993. gads
  
Metālapstrādes rūpnīca „Abula”, 
vēlākos gados - Saimniecības 
izstrādājumu kombināts “Smiltene”. 
Jaunatvērtā rūpnīca sāka apgūt 
pedāļspaiņu, lāpstiņu, dārza kapļu un 
ugunsdrošības inventāra ražošanu.

2021 – ?
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Teritorija 

Kopējā teritorijas platība 8183.1 m² 
Kopējā ēku telpu platība 2582.8 m² 
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Apbūves analīze 
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Saglabājamo  
ēku  
raksturojums 

SAGLABĀJAMO ĒKU RAKSTUROJUMS

Apzīmējums B1 B2 B3 B7 B8
Litera nr. 001 002 003 007 008
Apbūves laukums 523.8 m² 83.4 m² 255.4 m² 260.2 m² 643.5 m²
Iekštelpu platība 1130.4 m² 57.0 m² 219.5 m² 417.6 m² 973.6 m²
Stāvu skaits Cokolstāvs, 

2 virszemes stāvi,
2 pusstāvi

1 1 2 2

Lietošanas veids IV, V IV, V IV, V IV, V IV, V
Ugunsdošības pakāpe U2a vai U2b U2b U2b vai U3 U2b vai U3 U2b vai U3
Grupa III II II II II
Lietotāju skaits virs 100 līdz 100 līdz 100 līdz 100 līdz 100
Trūkumi Pagraba un pusstāvu

telpām sabiedriskām 
funkcijām 
neatbilstoši zemi 
griesti

Zāles vidū izvietotas 
nesošās kolonnas

2. stāva telpām 
sabiedriskām 
funkcijām neatbilstoši
zemi griesti

Īpašas vērtības Skats uz ezeru Izeja uz pagalmu Sens laukakmeņu 
mūris

Izejas uz pagalmu

Trūkumi visām ēkām – augsts konstruktīvo elementu un iekšējo inženierkomunikaciju nolietojums, nav vides pieejamība, zema 
energoefektivitāte.

IV lietošanas veids – publiskas būves un telpas, kuras tiek izmantotas komercdarbībai un publiskiem pasākumiem, tai skaitā teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirki, 
restorāni, kafejnīcas, bāri un citi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, veikali, tirdzniecības centri, tirgus paviljoni un citas tirdzniecības būves, konferenču un izstāžu 
telpas un būves, klubi, kultūras nami, muzeji, kulta būves, deju zāles, diskotēkas, bibliotēkas, tiesas ēkas, pasta un sakaru būves, dzelzceļa stacijas, lidostas, 
autoostas, sporta būves, ēkas, kurās tiek sniegta ambulatorā medicīniskā palīdzība; 
V lietošanas veids – būves un telpas, kas parasti tiek izmantotas dienā un kurās pastāvīgi uzturas lietotāji, kas pārzina telpas un var patstāvīgi evakuēties, tai skaitā 
administratīvās ēkas, arhīvi, bankas, biroju ēkas, glābšanas dienestu būves, zinātnes un pētniecības iestāžu ēkas, kā arī izglītības iestādes, kurās nodrošina vidējo, 
vidējo profesionālo, augstāko un interešu izglītību; 
VI lietošanas veids – ražošanas būves un telpas, kurās notiek ražošanas procesi, noliktavas, preču piegādes telpas, kuru ugunsslodze pārsniedz 1200 MJ/m²,
 autoservisi (autoremonta darbnīcas).
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Līdzvērtīgu piemēru analīze 
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Rīga
Spīķeru radošais kvartāls 

www.spikeri.lv 

- biroju telpas 
- telpas pasākumiem 
- veikali 
- krāmu tirgus 
- tiek organizēti pasākumi

https://www.spikeri.lv/spikeri/

http://www.spikeri.lv


Kādreizējās saldumu fabrikas Laima un Staburadze teritorija,  
kur plānots izveidot modernu un augstvērtīgu Rīgas publisko telpu. 

> pārtaps par modernu mākslas kvartālu 
> 900 m² plašajā zālē regulāri notiek gan  
publiski, gan korporatīvi pasākumi 
> plānots rekonstruēt ēkas un labiekārtot  
teritoriju pēc ilgtspējīgas pilsētas pamatprincipiem

http://www.alps.archi/portfolio/sporta-2-kvartals-attistibas-projekts/

Rīga
Sporta 2 kvartāls 

Mākslas un tehnoloģiju kvartāls 
https://skanste.lv/lv/biroji/sporta2-makslas-un-tehnologiju-kvartals 

- biroju telpas 
- telpas pasākumiem 
- tiks organizēti pasākumi



https://www.facebook.com/vefkvartals/posts/2301794906816506/

Rīga
VEF kvartāls 

www.vefkvartals.lv 

- biroju telpas 
- telpas pasākumiem 
- tiek organizēti pasākumi

http://www.vefkvartals.lv


Bijušās Sanitārā autotransporta garāžas, 
administratīvās ēkās un  
āra teritorija kļūst arvien piemērotākas jaunajai 
funkcijai – kultūras pasākumiem, izklaidei un 
radošumam.

https://www.facebook.com/Tallinasielaskvartals/

Rīga
Tallinas ielas kvartāls 

www.tallinasielaskvartals.lv 

- biroju telpas 
- kultūras pasākumi 
- telpas pasākumiem 
- projektu telpa (radošumam) 
- kafejnīcas, bāri 
- modes salons 
- mākslas galerija

http://www.tallinasielaskvartals.lv


Rīga
Kalnciema kvartāls 

www.kalnciemaiela.lv 

- biroju telpas 
- telpas pasākumiem 
- tirgus 
- kultūras pasākumi 
- vīnu veikals/kafejnīca 
- ekskursijas pa Rīgas kvartāliem

http://www.kalnciemaiela.lv/lv/kalnciema-kvartals/

http://www.kalnciemaiela.lv


Liepāja
Kungu ielas radošais kvartāls 

www.kungukvartals.lv 

- viesnīca 
- jauniešu māja 
- dizaina studija - veikals 
- folkloras centrs 
- telpas pasākumiem, izstādēm

http://www.kungukvartals.lv/par

http://www.kungukvartals.lv


Cēsis
Cēsu radošais un digitālais kvartāls 

https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/video/ 
vizijas-prezentesana-par-cesu-radoso-un-digitalo-kvartalu/ 

- laikmetīga uzņēmējdarbība 
- telpas pasākumiem 
- kultūrizglītības un mākslas telpas

https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/video/vizijas-prezentesana-par-cesu-radoso-un-digitalo-kvartalu/

https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/video/


Daugavpils
Daugavpils radošais kvartāls 
Mākslas izglītības telpa 

https://www.visitdaugavpils.lv/iedzivotaji-un-nozaru- 
eksperti-modele-daugavpils-centra-un-cietoksna-radoso-kvartalu-attistibu/ 
https://www.daugavpils.lv/radosie-kvartali-saules 

Daugavpils cietokšņa teritorija 

- radošās domāšanas un koprades aktivitātes 
- vieta starpnozaru sadarbībai 
- izglītība, zinātne 
- radošā uzņēmējdarbība 
- pilsoniskās aktivitātes

www.daugavpils.lv
https://travelnews.lv/?m_id=18405&i_id=5&pub_id=127747

https://www.visitdaugavpils.lv/iedzivotaji-un-nozaru-
https://www.daugavpils.lv/radosie-kvartali-saules


Sigulda
Zaļās Villas kvartāls 
• Biznesa centrs  

• Galerija  

• Coffee shop  

• Veikali  

• Telpas pasākumiem  

Zaļās Villas kvartāla nosaukums 
aizgūts no senākās Siguldas koka 
ēkas, kura ir kultūrvēsturisks 
piemineklis un to cēlusi kņazu 
Kropotkinu ģimene. Kvartālā "Zaļā 
Villa" ietilpst trīs ēkas: Zaļā Villa, 
sakaru ēka un garāžas 2000 
kvadrātmetru platībā. 

- Avoti: 
https://www.tourism.sigulda.lv/zas-villas-kvartls-lv/
https://www.facebook.com/zalasvillaskvartals/

https://www.tourism.sigulda.lv/zas-villas-kvartls-lv/
https://www.facebook.com/zalasvillaskvartals/


Sigulda
Siguldas pils kvartāls  
• Siguldas spieķu darbnīca  

• Ādas artelis  

• Mājas tekstila darbnīca  

• Baltu rotu darbnīca  

• Papīrmākslas darbnīca  

• Keramikas darbnīca  

Siguldas Jaunā pils celta 1878. gadā neogotikas 
stilā kā muižas īpašnieku Kropotkinu 
dzīvojamā māja. Līdz mūsdienām saglabājušās 
vairākas ēkas. Kopš 1993.gada pilī atrodas 
Siguldas novada Dome. Pils radošajās kvartālā 
iespējams apmeklēt vairākas radošās 
darbnīcas. 
-

Avoti: 
https://www.facebook.com/siguldaspilskvartals/
https://www.entergauja.com/lv/ko-darit/enter-gimene/Siguldas-pil-kompleksa-radosais-kvartals

https://www.facebook.com/siguldaspilskvartals/
https://www.entergauja.com/lv/ko-darit/enter-gimene/Siguldas-pil-kompleksa-radosais-kvartals


https://www.visitestonia.com/lv/telliskivi-rados%C4%81-pils%C4%93ti%C5%86a
https://telliskivi.cc/en/

https://www.facebook.com/telliskivikvartal/

Tallina
Telliskivi radošais kvartāls 

www.telliskivi.cc/en/ 

- biroju telpas 
- telpas pasākumiem 
- kafejnīcas, bāri, restorāni 
- veikali 
- tiek organizēti pasākumi 
- veikali 
- muzeji

Padomju savienības laika 
lokomotīvju ražotne, kas 2007 
gadā tika pārveidota par 
radošo kvartālu. “Radošā 
pilsēta” ir mājas 250 
uzņēmumiem gandrīz 30 
veikaliem un vairākām 
ēstuvēm.  

https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/ideas-tips/tips-and-guides/telliskivi-creative-city
https://telliskivi.cc/en/about-eng/

https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/ideas-tips/tips-and-guides/telliskivi-creative-city
https://telliskivi.cc/en/about-eng/


https://www.facebook.com/aparaaditehas/photos/1676020105865494

Tartu
Aparaaditehas kvartāls 

https://www.aparaaditehas.ee/ 

- biroju telpas 
- telpas pasākumiem 
- kafejnīcas, bāri 
- veikali 
- tiek organizēti pasākumi 
- ekskursijas



Liverpūle, UK  

The Baltic Triangle 
• Bāri, restorāni 

• Koncerti, pasākumi 

• Mākslas galerijas 

• Uzņēmumi 

Baltijas trijstūris ir postindustriāls noliktavu rajons, kas 20. 
gadsimta Liverpūles ekonomikas lejupslīdes laikā tika 
nolaists, to izmantoja Baltijas kokmateriālu glabāšanai. Šī 
teritorija kopš 2004. gada ir piedzīvojusi ievērojamus 
uzlabojumus, tā ir pārveidota par radošu kvartālu, kas 
izveidots, lai atbalstītu radošās industrijas un digitālos 
jaunuzņēmumus. 
-

Avoti:
https://2018-2019.nclurbandesign.org/2019/05/the-baltic-triangle-liverpools-creative-quarter/
https://baltictriangle.co.uk/

https://2018-2019.nclurbandesign.org/2019/05/the-baltic-triangle-liverpools-creative-quarter/
https://baltictriangle.co.uk/


Berlīne, Vācija
Raw Gelände 
• Bāri  

• Galerijas 

• Veikali  

• Koncerti 

• Āra aktivitātes 

• Tirgus  

Kvartāls izveidots bijušajā vilcienu remonta stacijā.  

-

Avoti: 
https://raw-gelaende.de/en/about-r-a-w/
https://www.misstravelclogs.com/berlin-street-art/

https://raw-gelaende.de/en/about-r-a-w/
https://www.misstravelclogs.com/berlin-street-art/


Stiprās puses Vājās puses

• Vietas gars (Genius Loci) 
• Vietas vēsture 
• Tekoša ūdens klātbūtne un ūdens skaņa 
• Iekšpagalma iespējas 
• Viena no retajām upēm Latvijā vīrieša dzimtē 
• Kvalitatīva apkārtējā vide 
• Izmantot autentiskums  “Abuls” ražojumus, dokumentus, 

personību stāstus, integrējot tos kvartāla vidē 
• Reljefs

• Ēku tehniskais stāvoklis 
• Reljefs 
• Nepieciešamas lielas investīcijas un laiks kvartāla attīstīšanai

Iespējas Draudi

• Ir iespēja radīt izcilu vietu pilsētvides kontekstā, kas būtu ne 
vien vietējo iedzīvotāju, bet arī pilsētas vietu pulcēšanās, 
satikšanās un “uzlādēšanās” punkts 

• Iespēja izmantot īpašos vietas stāstus, vēsturi un personības 
kvartāla veidošanā 

• Iespēja būt unikāliem Latvijas, Eiropas un Pasaules kontekstā, 
izceļot atšķirīgo 

• Padarīt kvartālu pieejamu dažādām mērķgrupām - vieta visiem, 
tajā skaitā, realizējot ANNO ilgtspējīgas attīstības mērķus

• Draudi pazaudēt definēto stratēģisko uzstādījumu, realizējot 
projektu pa daļām - novirzīšanās no galvenās būtības 

• Kvartāls, kas ir tāds pats kā citās pilsētās - atrast un paturēt 
atsšķirīgo
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Secinājumi? 
•Meklēt un piedāvāt atšķirīgo 

•Nedublēt lielāko daļu no funkcijām vai tās pārdefinēt 

•Izcelt vietas garu - industriālā vēsture, stāsti, lietas, notikumi 

•Neuzsvērt “radošs”, jo to lieto gandrīz visi. Meklēt ko citu, ar ko izcelties 

•“Vieta, kur tiekas vēsture, mūsdienas un nākotne” 

•Tehniskā jaunrade  
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02 
Kur mēs gribam būt? 
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Kam? 
Kopienas raksturojums Tūrisms 

Smiltenes iedzīvotāju skaits -  5 267 (2020. gadā) 
Vidējais vecums Smiltenē - 42 gadi 

Smiltenes novadā ir 12 646 iedz.,  
no tiem 16% - līdz darbaspējas vecumam,  
63%- darbaspējas vecumā 
20% - virs darbaspējas vecuma 

Iedzīvotāju skaits jaunveidojamā Smiltenes novadā 
pēc ATR būs 19,3 tūkst. 

Netālu no teritorijas atrodas PIKC “Smiltenes 
tehnikums”, kurā var apgūt darba tirgū 
nepieciešamās profesijas. 
Audzēkņu skaits: ap 800

2019. gadā- 3120 tūristi (TIC apmeklējums) 
2020. gadā- 2190 tūristi (TIC apmeklējums) 
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Smiltenietis, novada iedzīvotājs            + Viesi 

Uzņēmējs 
Seniori&jaunieši 
Smiltenes tehnikuma un 
vidusskolas audzēkņi 
Apkārtējo māju iedzīvotāji 
Jaunie vecāki 

Tūristi - grupas un individuāli 
Semināru, konferenču 
dalībnieki 
Vasaras skolu, simpoziju, 
plenēru dalībnieki 
Pilsētas bijušie iedzīvotāji 

Kam? 
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Aptauja

Smiltenes novada dome kopā ar dizaina stratēģijas 
autoriem veica aptauju no 2021. gada 10. maija līdz  
21. maijam, aicinot iedzīvotājus izteikt savas domas par 
teritorijas nākotnes funkcijām. 

Tika saņemtas 191 atbildes par 
cerībām un bažām, kas saistas ar šīs 
teritorijas nākotni.  
Vislielākais atbalsts tika izteikts bibliotēkas atrašanās vietai 
šai teritorijā un spēcīga nevēlēšanās šajā teritorijā atrasties 
azartspēlēm un lielveikaliem. 

Aptaujas darba lapa 
kvart!la att"st"bas 
dizaina strat#$ijas izstr!dei 

Ba!as, uzraksti t!s! 
Uzraksti, ko Tu v#l#tos dar"t %aj! 
kvart!l!? Vai Tu v#l#tos te str!d!t? 
Ko Tu v#l#tos apmekl#t %eit? 

M"s interes# Tavas domas 
par Pils ielas 9
teritorijas n$kotni! 

Paldies!Gaid$m atbildes 
l%dz 21. maijam Smiltenes novada dome 

un dizaina birojs H2E

1) Druk!t! veid! aicin!m nog!d!t uz Smiltenes novada domi, D!rza iela 3, ievietojot   
    pie #kas izvietot! pasta kast#, pagastu p!rvald#s vai Smiltenes novada bibliot#k!. 

2) Elektroniski nos&t"t uz e-pastu: attistiba@smiltene.lv vai 
     WhatsApp lietotni t!lr.: 27001449, s&tot darba lapas foto uz'#mumu. 
3) Aptaujas darba lapu mekl# www.smiltene.lv

Cer%bas, uzraksti t!s!
Vai ir kas t!ds,  ko Tu noteikti 
nev#l#tos redz#t %aj! viet!? 

Citi ieteikumi:
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Potenciālās funkcijas

Nē! 
Azartspēlēm 
Lielveikaliem 
Humpalām 
Autoservisiem 

Secinājums 
Azartspēļu brīva teritorija! 
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Potenciālās funkcijas
Jā! 
Bibliotēka (lasītavas (klusās), sapulču, semināru vietas (ar filmēšanu), 
telpas mūžīzglītībai 

Multifunkcionāla zāle ar izeju uz āru, izstādēm, semināriem, darbnīcām, 
koncertiem, mūžizglītībai 

Palīgfunkcijas  

Atsevišķas platības mazajiem biznesiem 

Biroji, darbnīcas 

Ēdināšana 
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Sociālais vēstījums
Paaudžu mijiedarbība  
Sociālā iekļaušana 
Jaunieši un seniori
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Viedrades kvartāla potenciāls

• Multifunkcionāla vieta/ēka 

• Vieta, kas pauž pilsētas attīstību un vērtības 

• Vieta, kur pulcēties dažādai auditorijai  

• Vieta gan pašiem smilteniešiem, gan pilsētas viesiem 

• Vieta ideju radīšanai, inovācijām 

• Vieta, kur atpūsties
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Kāds?

Atvērts ikvienam, izzināt aicinošs, darbīgs, aktīvs, enerģisks, 
iedvesmojošs, motivējošs, proaktīvs

Dizaina stratēģija / H2E / 2021



Atbildot uz mērķi: 

Radīt jaunas darba vietas attīstītajā teritorijā 
Palielināt atbalstīto komersantu skaitu koprades aktivitātēs un uzņēmējdarbībā 
Jaunuzņēmumu skaita pieaugums Smiltenē 
Veicina jaunu uzņēmēju izaugsmi 
Veicināt sadarbība ar izglītības iestādēm 
Radīt  pievilcīgu vietu kultūras un dažādu pasākumu norisei 
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Principi
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Industriālā revolūcija kvartālā 

18 gs./ 19 gs. 
Jāņa Zvejnieka “Vidus” dzirnavas 

20 gs. 
1966. gads – 1993. gads
  
Metālapstrādes rūpnīca „Abula”, 
vēlākos gados - Saimniecības 
izstrādājumu kombināts “Smiltene”. 
Jaunatvērtā rūpnīca sāka apgūt 
pedāļspaiņu, lāpstiņu, dārza kapļu un 
ugunsdrošības inventāra ražošanu.

21. gs 
2021 – ?

Aprites ekonomika

Atkritumu 
atliekas

Izejvielas

3ƗUVWUƗGH

6DYƗNãDQD
3DWƝULƼã��L]PDQWRãDQD��
RWUUHL]ƝMD�L]PDQWRãDQD��

ODERãDQD

,]SODWƯãDQD

5DåRãDQD��
SƗUUDåRãDQD

,]VWUƗGH

Vieta, kur satiekas paaudzes. 
Vieta, kur īstenot jauno 
uzņēmēju un radošo industriju 
pārstāvju idejas. Vieta, kas 
atbilst ANNO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem 
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Viedrade 
Industriālā revolūcija 4.0

Industrija 4.0 ir radusies iepriekšējo trīs 
rūpniecības revolūciju rezultātā. Industrija 
4.0 apzīmē nākotnes viedās rūpnieciskās 
tehnoloģijas. Industrijas 4.0 pamatā ir 
cilvēku, iekārtu un produktu sadarbība 
globālā tīklā un autonoma, decentralizēta 
ražošanas vienību vadība un organizācija. 

Radošais pragmatisms, innovāciju attīstība

https://www.masoc.lv/jaunumi/masoc-zinas/ceturta-industriala-
revolucija-industrija-40
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Bibliotēka, mūžizglītība, TIC, multifunkcionāla zāle, 
vieta mazajai uzņēmējdarbībai, radošajai industrijai. 
Uzņēmējdarbības pasākumu rīkošana- tīklošanās, 
semināri, konkursi, hakatoni, kā arī atbalsts jaunajiem 
un topošajiem uzņēmējiem prototipu izstrādē, telpu 
un tehnoloģiju iespējas. Dažādas kultūras norises. 

Radošo un eksakto zinātņu centrs. 

Ilgtspēja, daudzveidība, cieņa pret dažādību. 
Kvartāla izveidē pielietoti aprites ekonomikas  
principi. Cilvēks visa centrā

“Pārveidojot šo kvartālu, visur ņemt vērā 
iespēju nodrošināšanu cilvēkiem ar 
funkcionālām vajadzībām. Netālu tiek 
izbūvētas grupu dzīvokļu un telpas 
cilvēkiem ar funkcionālie traucējumiem.”
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Trešā vieta

Viesmīlība 
Platforma procesiem - darbnīcām, 
vasaras skolām (Cēsis) ISPP, 
plenēriem, universitātēm, akcijām  
(uzrunāt pašiem)  
UGC (user generat content) 
Workation piedāvājums 
Eksperimenti 
Starpdisciplinārs 
24/7 ārtelpa - vide, soli, skatuve, 
terase  
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ANNO 17 ilgtspējas mērķi 
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Aprites ekonomika 

Aprites ekonomika

Atkritumu 
atliekas

Izejvielas

3ƗUVWUƗGH

6DYƗNãDQD
3DWƝULƼã��L]PDQWRãDQD��
RWUUHL]ƝMD�L]PDQWRãDQD��

ODERãDQD

,]SODWƯãDQD

5DåRãDQD��
SƗUUDåRãDQD

,]VWUƗGH
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Viedrades kvartāla attīstība

Kvartāla attīstība plānota kārtās.  
Paredzamais attīstības laiks 5,5-8 gadi. 

Attīstības mērķi 

Īstermiņa 
sakopt degradēto teritoriju; atbrīvot vietu institūcijām īrētās un nepiemērotās telpās pilsētā 

Ilgtermiņa 
radīt kopienai iemīļotu vieta, kur nākt, lai satiktos, uzzinātu, iemācītos, baudītu un attīstītu 
uzņēmējdarbību;  
vieta, kas veido kvartāla, pilsētas  un novada atpazīstamību. 
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Kopsavilkums
Balstoties uz vienu no ilgtspējības principiem - cieņu pret daudzveidību un dažādību, ieteikums ir plānot 
teritoriju dažādām vecumu grupām–senioriem un jauniešiem, kas mijiedarbojas savā starpā. Tas atbilst 
Sociālās Eiropas mērķiem–vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba 
tirgum, taisnīgi darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un iekļaušana. 

Nākotnē KM atbalsta mērķis ir “Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā 
iekļaušanā un sociālajās inovācijās” (Sociālā Eiropa P04). 

Akcents veidojas uz kultūras objektu adaptāciju vietējā attīstībā, ieguldījumiem veicinot sociālo 
iekļaušanu, liekot akcentu uz mazāk aizsargātām grupām. 

Veikto ieguldījumu potenciāls finansiālai ilgtspējai, kuru nodrošina integrēti pasākumi, kuru pamatā ir 
visaptveroša un saskaņota pieeja/vajadzību analīze, apvienojot infrastruktūras un cilvēkresursu 
kapacitāti attīstošus pasākumus. 

Kvartāls kā kultūras objekts, kas piedāvā piekļuvi kultūras pakalpojumiem, tostarp piekļuvi tiešsaistē.
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03 
Kā mēs tur nokļūsim? 



Apbūve 
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Abuls

Abula iela

Abuls

Pi
ls

 ie
la

A1

B2

B8

B1

B7

B3

A2

A3 A4

A5

Vidusezers

A6

A7

apkārtējās ēkas

saglabājamās ēkas

APZĪMĒJUMI

APBŪVES ANALĪZE

perspektīvā apbūves teritorija

zemesgabala robeža

demontējamās ēkas

esoša ēka (lit. 001)

A1

esoša ēka (lit. 002)

A2
A3
A4
A5
A6
A7

B2
B3
B7
B8

esoša iebrauktuve
esoša iebrauktuve
esošs tilts
esošs kanāls
esošs tornis
esošs skurstenis
esošs komunikāciju kanāls

esoša ēka (lit. 003)
esoša ēka (lit. 007)
esoša ēka (lit. 008)

EKSPLIKĀCIJA

B1
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Plūsmas 
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A1
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Vidusezers

Abuls

Abula iela

Abuls
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A1

B2

B8

B1

B7

B3

A2

A3 A4

A5

Vidusezers

A6

A7

A8

A9

apkārtējās ēkas

saglabājamās ēkas

apmeklētāju auto plūsma

piegādes auto plūsma
ugunsdzēsības
transporta plūsma

gājēju plūsma

esoša ieeja ēka

velonovietnes

autostāvvietas

zemesgabala robeža

PLŪSMU ANALĪZE

APZĪMĒJUMI

esoša ēka (lit. 001)
esoša ēka (lit. 002)

iespējamā iebrauktuve

esošs tilts
esošs kanāls
esošs tornis
esošs skurstenis
esošs komunikāciju kanāls

esoša ēka (lit. 003)
esoša ēka (lit. 007)
esoša ēka (lit. 008)

iespējamā iebrauktuve

iespējamā autostāvvieta
iespējamā velonovietne

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

B1
B2
B3
B7
B8

A8
A9

EKSPLIKĀCIJA
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Apsaimniekošana 

Abula iela

Pi
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 ie
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Pi
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 ie
la

B8

B7 1. stāvs

B7 2. stāvs

B8 1. stāvs

B8 2. stāvs

B1 cokolstāvs

B1 2.stāvs

B3, B2 1.stāvs

B1 1.stāvs

TELPU
APSAIMNIEKOŠANAS
ANALĪZE

pašvaldības
apsaimniekotās telpas

īrnieku
apsaimniekotās telpas

B1 cokolstāvā

B1 1. stāvā

B1 2. stāvā

B2 1. stāvā

B3 1. stāvā

kopā 1191.6 m²

B7 1. stāvā

B7 2. stāvā

B8 1. stāvā

B8 2. stāvā

170.0 m²

360.2 m²

384.9 m²

57.0 m²

219.5 m²

203.5 m²

214.1 m²

491.8 m²

481.8 m²

kopā 1391.2 m²

APZĪMĒJUMI

zemesgabala robeža

ieejas
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Potenciālās funkcijas
Pašvaldības 

1.Bibliotēka ar papildfunkcijām - B1, B2 

2.Sociālās telpas - mūžizglītība, pieredzes apmaiņa - 
jauniešu un senioru centrs kopā  

3.Bērnu telpas - izīrējamas (pulciņš, skoliņa), publiskas 
(pie bibliotēkas) 

4.Inovāciju/viedrades telpa (prototipēšanas 
darbnīca) 

5.Pieredzes telpa tūrisma piesaistei kā galamērķa 
dizains (var atrasties un būt integrēts gan ārtelpā, 
gan iekštelpā ap 50 m2) (tēmas var būt visdažādākās 
- vietas stāsts, rūpniecības stāsts, personības, 
vēsture utt.) 

Mikro un mazo uzņēmēju darbībai 

1.Kafejnīca, restorāns, konditorija 

2.Biroju telpas mikro un mazajiem 
uzņēmumiem 

3.Tirdzniecības un uzņēmējdarbības 
telpas mikro un mazajiem 
uzņēmumiem 

4.Bērniem  
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Funkcijas 

Abula iela

Pi
ls

 ie
la

Pi
ls

 ie
la

B7 1. stāvs

B7 2. stāvs

B8 1. stāvs

B8 2. stāvs

B1 cokolstāvs

B1 2.stāvs

B3, B2 1.stāvs

B1 1.stāvs

FUNKCIONĀLO GRUPU
IZVIETOJUMA
ANALĪZE

izīrējamo telpu grupa

APZĪMĒJUMI

bibliotēkas telpu grupa

ēdināšanas telpu grupa

sociālo telpu grupa

- bibliotēkas krājums
- bērnu un pieaugušo

nodaļas
- saimniecības lietu

maiņas punkts
- semināru / sapulču

telpa
- kopstrādes biroju

telpas
- klusās lasītavas
- audio / video /

datorspēļu telpa
- bērnu rotaļu telpa

- jauniešu centrs
- mūžizglītības centrs
- semināru / sapulču

telpa
- izstāžu / koncertu

telpa
- vasarasskolu /

darbnīcu / pulciņu
telpa

- kopstrādes biroju
telpas

- biroju telpas mikro un
mazajiem
uzņēmumiem

- tirdzniecības un
uzņēmējdarbības
telpas mikro un
mazajiem
uzņēmumiem

- bērnu centrs
- tirdziņš

- restorāns
- demokrātiska ēstuve
- pop-up restorāni
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Kārtas 
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Vidusezers

A6

A7Abuls

esoša ēka (lit. 001)

A1

esoša ēka (lit. 002)

A2
A3
A4
A5
A6
A7

B2
B3
B7
B8

esoša iebrauktuve
esoša iebrauktuve
esošs tilts
esošs kanāls
esošs tornis
esošs skurstenis
esošs komunikāciju kanāls

esoša ēka (lit. 003)
esoša ēka (lit. 007)
esoša ēka (lit. 008)

EKSPLIKĀCIJA

B1

saglabājamās ēkas

1.kārtas robeža

zemesgabala robeža

BŪVNIECĪBAS KĀRTU
IZBŪVES SHĒMA

APZĪMĒJUMI

demontējamās ēkas

apkārtējās ēkas

perspektīvā apbūves teritorija

2.kārtas robeža

3.kārtas robeža

4.kārtas robeža

5.kārtas robeža
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Kapacitāte 

Dati: 
Kopējā teritorijas platība 8183.1 m² 
Kopējā ēku telpu platība 2582.8 m² 
    
Pašvaldības funkcijām 1191.6 m² 
Izīrēšanai 1391.2 m² 
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Plānotie soļi 
Līdz 2021. gada nogalei sagatavots projektēšanas uzdevums, 
izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi.  
Būvprojektu plānots sadalīt kārtās, lai realizācijai būtu iespējams 
piesaistīt dažādus finansējuma avotus 

Līdz 2023. gada nogalei (jeb 2 gadi) būvprojekta izstrāde, 
sabiedriskā apspriešana, būvprojekta ekspertīze 

Līdz 2024. gada jūnijam, izsludināts iepirkums pirmajiem 
būvdarbiem, vienai vai vairākām kārtām. 

Pirmās ēkas nodotas ekspluatācijā  2025 - 2026. gadā. 

Nākāmās ēkas pabeigtas pilnā apjomā - 2030. gadā
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Starpposms  
Divi gadi līdz būvniecībai 

Ārtelpas ekspozīcijas, izzinošas 
Ārtelpas ekskursijas 
Aplikācija vietas stāsta izzināšanai 
Īslaicīgi vides projekti 
Darbnīcas, notikumi 
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Ingūna Elere, dizainere 
Dagnija Balode, dizaina menedžments 
Ieva Skadiņa, arhitekte 

Jautājumi 

www.h2e.lv 
facebook.com/h2e.lv 
instagram.com/designstudioh2e
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