SMILTENES BIBLIOTĒKA UN PELDBASEINS
Ideja vienā ēkā apvienot bibliotēku un peldbaseinu ir inovatīva un rada iespējas iedarbināt
spēcīgas un vērtīgas sociālās attiecības, kas līdz šim nav notikušas. Publiskās ēkas spēks
ir radīt piederības sajūtu plašam interesentu lokam, tādā veidā stiprinot sociālās attiecības.
Smiltenes apkārtnes reljefs un ainava ir ilglaicīgi klātesošas vērtības. Plānojot jauno ēku,
ainaviskumam un telpu saistībai ar apkārtējo pilsētas urbāno un parka ainavisko teritoriju
pievērsām īpašu uzmanību. Mēs redzam ēku kā apkārtējās ainavas sastāvdaļu, kas
telpiski cieši saistīta gan ar skolas pagalmu, gan parka zaļo teritoriju Abula virzienā. Tāpat
skatu virzieni no ēkas uz pilsētu un no pilsētas uz jauno ēku būtu svarīgi Smiltenes
pilsētas ainavas elementi.
Smiltenes slimnīcas ēka un Lauksaimnieku biedrības ēka ir bijušas nozīmīgas celtnes, kas
nodrošinājušas Smiltenes cilvēku vajadzības, un devušas ieguldījumu reģiona veselības
aprūpē, kā arī sabiedriskajā aktivitātē. Līdzīgi mēs redzam, ka jaunajai bibliotēkas peldbaseina ēkai var būt potenciāls būtiski uzlabot gan veselības profilaksi, gan
sabiedrisko attiecību intensitāti Smiltenē.
Funkciju apvienojums var uzlabot ikdienišķas situācijas, kā arī radīt augsni daudz
būtiskākām un ilglaicīgākām sabiedrības aktivitātēm un dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Piemēram:
aplūkot jaunākos žurnālus bibliotēkā pēc peldbaseina, kamēr žūst slapjie mati;
pēc biznesa konferences bibliotēkā apmeklēt peldbaseinu un saunu;
apmeklējot bibliotēku mācību programmas ietvaros, atklāt aicinājumu kļūt par veiksmīgu
sportistu; kā arī izmantot bibliotēkas pakalpojumus, kamēr bērni izmanto peldbaseinu.
Atsevišķas telpas vai telpu grupas var tikt universāli izmantotas gan sporta nodarbībām,
gan bibliotēkas vajadzībām (izstādēm, konferencēm, pasākumiem). Ēkā ir plānota
kafejnīca, kas apkalpo gan bibliotēku, gan peldbaseinu un rada jaunu aktivitātes vietu
Smiltenes centrā.
Jaunas publiskas ēkas ietekme pilsētā un reģionā var būt ļoti spēcīga un ilglaicīga. Ēka kā:
pilsētas identitāte

pilsētas pašapziņa
pilsētas kultūras telpa
pilsētas biznesa telpa
pilsētas tikšanās telpa
pilsētas ainava (filozofiski un fiziski)
pilsētas izaugsmes telpa - vieta kur augt
Lai projekts varētu veiksmīgi kalpot un darboties saskaņā ar pilsētas dzīves ritmu, ir
nepieciešams iesaistīties pilsētas iedzīvotājiem - nākošajiem ēkas lietotājiem. Apkopojot
jēgpilnas idejas un komentārus, tādējādi uzlabojot projektu, kas nodrošinās ēkas telpu
piemērotību un lietojamību ilgtermiņā.
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Telpu plānotās platības, kas ir orientējošas un precizējamas pēc konkrētas bibliotēkas un baseina
telpu programmas.
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Tehniskās telpa
Komunikācijas
Baseina pārplūde
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Komunikācijas
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Bibliotēka/ palīgtelpas
Bibliotēka/ lekciju telpa
Bibliotēka
Komunikācijas
Komunikācijas
Kafejnīca
Baseins/ recepcija
Komunikācijas
Baseins/ palīgtelpas
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Sporta zāļu palīgtelpas
Trenažieru zāle
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