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Rīgā 

 

 15.07.2020 Nr. RPAB-20-58-dv 

    

Uz 09.07.2020 Nr. BV-20-13925-nd 

Rīgas pilsētas būvvalde 

Atzinums par tirdzniecības ēkas jaunbūves “Lidl” 

fasāžu risinājumiem Brīvības gatvē 254 

 

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (turpmāk tekstā – 

“Aģentūra”) atzinums sagatavots, atbildot uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk tekstā – 

“Būvvalde”) 09.07.2020. vēstuli Nr. BV-20-13925-nd, kurā prasīts Aģentūras atzinums par 

tirdzniecības ēkas jaunbūves “Lidl” fasāžu risinājumiem Brīvības gatvē 254, un skatot to 

kopsakarībā ar Aģentūras 17.04.2020. atzinumu par tirdzniecības ēkas jaunbūves “Lidl” 

fasāžu risinājumiem Brīvības gatvē 254 (vēstule Nr. RPAB-20-23-nd), kas savukārt ietvēra 

atsauci uz Aģentūras 22.05.2019. atzinumu (vēstule Nr. RPAB-19-22-nd): “Uzlabojumi ir 

veikti daļēji. Pozitīvi vērtējamas ir atbilstoši prasītajam veiktās izmaiņas galvenās fasādes 

būvapjoma un ieejas mezgla risinājumā, galvenās fasādes vienlaidu stiklojuma plaknes 

detalizācija un dalījums, kā arī ieviestie galvenās fasādes apdares dalījuma papildu elementi; 

ar to kopumā panākta labāka iederība apkārtējā pilsētvidē. Tomēr videi neraksturīgi lielā 

būvapjoma un ēkas galvenās fasādes iekļaušanos vides kontekstā joprojām traucē izteikti 

gaišais “Swisspearl” apdares plākšņu tonis, kas izmantots visā ielas fasādes plaknē, tādējādi 

padarot to vizuāli pārāk viengabalainu, aktīvu un konkurējošu attiecībā pret mērogā un 

raksturā atšķirīgo blakus esošo apbūvi; tā disharmonējošo ietekmi nespēj novērst ieviestā 

atdalošā tumši pelēkā starpdzegas josla un fasādes dalījuma detalizācija. Šeit būtu veicami 

uzlabojumi un sagatavojami galvenās fasādes risinājuma varianti, iespējams, virs dalījuma 

joslas ieviešot vai nu citu apdares materiālu, vai citu krāsu, vai arī pastiprinot vertikālo 

dalījumu un ritmu, kas būtu radniecīgs apkārt esošo māju jumtu dalījumam un kas padarītu 

galvenās fasādes apjomu vizuāli atbilstošāku apkārtnes mazo ēku fasāžu noteiktajam 

kontekstam.” Par projektu informācija  

No Būvvaldes 09.07.2020. vēstulei Nr. BV-20-13925-nd pievienotajiem projekta 

materiāliem, kā arī fasādes zīmējuma un vizualizācijām, ko būvprojekta izstrādātājs  

 (sertifikāts Nr. ) Aģentūrai nosūtījis 07.07.2020. un 15.07.2020., var 

secināt, ka Aģentūras rekomendācijas ir ievērotas un projekta risinājums ir vides kontekstā 

iederīgāks. 

 

 

Direktora p.i. Z. Treimane 

 

 

 
Kaugurs 67848034 

 

 



 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU 15.07.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

2 

 

 
Persona Lēmums Datums Komentārs 

Treimane Zanda, Direktors p.i., Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas 

pilsētas arhitekta birojs" 

Parakstīts 15.07.2020  

Treimane Zanda, Direktora vietnieks, Rīgas pašvaldības aģentūra 

"Rīgas pilsētas arhitekta birojs" 

Vizēts 15.07.2020  

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 




