
Dāvis Dauvarts Rihards Paeglis

Z O L I T Ū D E



Prezentācijas saturs

• ESOŠĀ SITUĀCIJA

• IEDZĪVOTĀ JI
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• LAIKA SKALA

• TŪLĪTĒJAS UN VIDĒJA TERMIŅA 

IZMAIŅAS

• ILGSTERMIŅA IZMAIŅAS

• FUNKCIONĀLAIS SADALĪJUMS

• PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS

• IEKĀRTAS/EKIPĒJUMS



Esošais stāvoklis
• Vietne atrodas blakus 9 stāvu ēku kopai, kuras dēļ rīta stundās trūkst saules 

gaismas

• Savienots ar ēkas atrašanās vietu - vietnei ir spēcīga vēja problēmas, kas nāk no 
rietumiem

• Tā kā vadošie vēji Latvijā ir vērsti uz dienvidrietumiem, mēs varam secināt, ka tā ir 
pastāvīga problēma, nevis kaut kas tikko noticis, apmeklējot vietni

• It īpaši, apmeklējot vietnes robežas, rodas gan fiziskā, gan semantiskā problēma

• Tai ir ietve, ko varētu raksturot kā nolietotu, un bērnu rotaļu laukuma aprīkojums



Iedzīvotāji

• Veicot vides analīzi, konstatēts fakts, ka esošais bērnu laukums ir 
vietējā raksturā vislabāk iekārtotā teritorija. Attiecīgi, tas piesaista 
vecākus ar bērniem arī no visas apkārtnes. Zemesgabalam no 
ziemeļu puses piekļaujas sporta laukums, kas pastiprina iedzīvotāju 
migrāciju teritorijā.

• Šobrīd teritoriju apdzīvo dažāda vecuma apkārtējās vides iedzīvotāji. 
Diennakts gaišajā laikā tā saista galvenokārt vecākus ar maziem
bērniem, vai jauniešus. Diennakts tumšajā laikā labiekārtojuma
elementus mēdz izmantot nevēlamas personas.



SVID

Spēks
Videi ir izteikts privātais raksturs, tā jau naturāli veidojusies kā 
neliela izmēra atpūtas vieta lielmēroga dzīvojamajā raksturā.

Vājības

Zemesgabalam ir apgrūtināta piekļuve, to ieskauj žogi, kas ir 
negatīvi vērtējami gan no semantiskā viedokļa, gan 
funkcionālitātes.

Iespējas

Atrisinot teritorijas robežu dizainu un nodrošinot kvalitatīvu 
apgaismojumu, vides kļūtu ievērojami patīkamāka visiem.

Draudi

Galvenais apdradējums vidē ir tuvāko ēku iedzīvotāju miers –
dienas laikā bērni rada troksni spēļu laukumā, savukārt nakts laikā 
laukums aicina nelabvēlīgu sabiedrības pārstāvju aktivitātes



Laika skala

Tūlītējās izmaiņas

lai atrisinātu CPTED drošības problēmas - jāuzlabo 
apgaismojums

Īstermiņa izmaiņas

uzlabojot dizaina elementus un aktīvos dizaina elementus, 
piemēram, bērnu rotaļu laukumu un atpūtas iespējas 
vecākām paaudzēm

Vidēja termiņa izmaiņas

uzlabota pieejamība, pārveidojot robežas

Ilgtermiņa izmaiņas

funkcionāla kartēšana visā Zolitūdes apgabalā



Ilgtermiņa izmaiņas

• 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. 

• 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.



Tūlītējās un vidēja termiņa izmaiņas

• Modernizēts rotaļu aprīkojums

• Pārprojektēts žogs

• Izšķirts apgaismojums

• Veci celiņi un ietves vai nu atjaunoti, vai nojaukti, lai 
varētu ievietot jaunu veģetāciju

• Jaunizveidotā pasīvās atpūtas zona pieaugušajiem

Tāpat kā ilgtermiņa stratēģija prasa pasīvas un aktīvas 
atpūtas iespējas dažādām vecuma grupām - tiešais dizaina 
uzdevums ir paredzēts to pašu problēmu risināšanai



Funkcionālais sadalījums        

• Dizains sevī ietver trīs
galvenās aktivitāšu 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.



Apstādījumi

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

• 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.



Smilšu kaste

Soliņu dizains
Balansa šūpoles

Publiskā sanāksmju vietā

Multifunkcionāls elements

Miniatūras mājiņas

Meditācijas  vieta

Batuts

Iekārtas/Ekipējums
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