Sapulču vieta paredzēta kā mazām, tā lielām
grupām. Vietas forma un lietotie materiāli, nodrošina
lielāku grupu sanāksmes, ar kvalitatīvu iekšējo akustisko klimatu kā iekš zonas, tā ārpus tās.

MULTIFUNKCIONĀLS KALNS
Multi-functional mountain

SAPULČU VIETA

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku akustisko klimatu daudzdzīvokļa nama iedzīvotājiem, robeža
starp ēku un aktīvās atpūtas laukumu tiek veidota ar
dažāda līmeņa apstādījumiem.

The meeting point

AKUSTISKĀ BARJERA
Acoustical boundary

Pļava ir pasīvās rekreācijas zona ar mākslīgi veidotu
reljefu. Iedzīvotājiem tiek dota iespēja atrauties no
dzīves steigas un gulēt uz reljefa ar skatu debesīs,
atpūšoties un baudot apkārtni.

IEBŪVĒTI BATUTI
Outdoor trampoline

PĻAVA
Meadow

ASFALTA SEGUMS
Asphalt concrete surface

GRAUDZĀĻU APSTĀDĪJUMI
A composition of grasses

GRANĪTA BRUĢIS
Atvērtās robežas risinājums, dod iespēju brīvāk
piekļūt sporta laukumam, tādējādi saistot teritorijas
veidojot harmonisku funkciju pāreju.

Brick pavement

ATVĒRTA ROBEŽA

Dzīvžogs ir jaunā robeža starp teritoriju un blakus
esošo auto novietņu laukumu.
Autoru skatījumā piemēroti augi šim risinājumam:
Hedera hibernica (parastā Īve); Hydrangea penolaris;
Parthenocissus quinquefolia.

DZĪVŽOGS

Open border

Hedge

SKATS UZ TERITORIJU NO SPORTA LAUKUMA, AKSONOMETRISKA PROJEKCIJA
View to the proposal from birds flight, isometric projection

AUTORU MĒRĶIS

ILGTERMIŅA MĒRĶIS

APSTĀDĪJUMI

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

Projekta galvenie uzstādījumi ir drošība un vietas
identitātes akcentēšana. Autori, izstrādājot projekta
pieteikumu, piedāvā tādu ārtelpas zonējumu, labiekārtojumu un materiālu pielietojumu, kas lietotājam radītu drošību gan sajūtu ziņā, gan funkcijā.

Autoru skatījumā, šis projekts ir tikai sākums kopējai apkaimes attīstībai. Šī brīža situācijā redzams, ka
pamatiedzīvotāju diskomfortu rada zemesgabala
publisko funkciju unikalitāte attiecībā uz apkaimi,
tādēļ tiek piedāvāts ilgtermiņa mērķis.

Apstādījumu stratēģijas pamatā ir esošās zaļās teritorijas attīstīšana, ar to saprotot esošo koku saglabāšanu un citu funkciju pakļaušanu šai struktūrai.

Funkcionālā programmu veido trīs dažādas zonas,
t.i. aktīvu atpūtu pirmsskolas vecuma bērniem, uz
komunikāciju balstītu aktivo zonu apkaimes pieaugušajiem iedzīvotājiem, kā arī izteikti pasīvas atpūtas
zonu, visām iedzīvotāju grupām.

Vietas identitāte tiek saskatīta Zolitūdes apbūves
īpatnībām, to krāsu gammu, kā arī ar privātuma
izjūtas unikalitāti, daudzstāvu dzīvojamās apbūves
kontekstā.

Balstoties uz šī zemesgabala dizainu, uzlabot vidi
pie daudzdzīvokļu ēku grupām apkaimē, kā arī lai
uzlabotu akustisko klimatu - veidot galveno atrakciju
laukumu bērniem krustpunktā starp bērnudārziem
un skolu.

Authors goal

2/2
zolitūde

Long-term goal

Greenery

Projekts piedāvā arī jaunu koku un apstādījumu
izveidi. Iekš un pie sapulču zonas - graudzāles.
Gar daudzstāvu dzīvojamo ēku - jaunus kokus un
krūmus, tādējādi nodrošinot pēc iespējas labāku
akustisko klimatu pirmo stāvu iedzīvotājiem.

Functional zoning
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