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IEVADS

Vizuālās ietekmes novērtējums veikts analizējot iespējamās apbūves ietekmi uz kultūrvēsturisko vidu un vizuālo 

ietekmi uz Rīgas vēsturiskā centra (RVC) panorāmu un siluetu. 

Skatu punkti izvēlēti no vietām, kur jaunā apbūve varētu vizuāli ietekmēt apkārtējo zonu, kā arī no likumā un 

normatīvos noteiktajiem skatu punktiem. Materiālā ievērtēti Detālplāna uzdevumā noteiktie nepieciešamie skatu punkti, 

papildinot tos ar vairākiem vizuāli svarīgiem punktiem, kas paplašina vizuālo materiālu un var papildus palīdzēt 

izanalizēt plānoto apbūvi un to ietekmi uz apkārtējo teritoriju un RVC panorāmu un siluetu.

Skatu punkti dalīti 5. apakšgrupās pēc to nozīmes un izvietojuma. 

A - Grupa - Augstie panorāmas skati virs jumtu ainavu līmeņa. Tādi skatu punkti, kas brīvi izvēlēti vai noteikti MKN no 

publiski pieejamām vietām;

B - Grupa - Augstie panorāmas skati, brīvi izvēlēti no raksturīgiem vietām, ar mērķi izvērtēt jaunveidojamās apbūves 

kompozīciju. Šie skatu punkti ir no “putna lidojuma” perspektīvas, nav reāli pieejami publiskās pilsēttelpas lietotājiem, 

iedzīvotājiem;

C - Grupa - Zemie skatu punkti Daugavas kreisajā krastā. Detalizēta jaunveidojamo ēku apjomu analīze;

D - Grupa - Zemie skatu punkti Daugavas labajā krastā, no Vecrīgas zonas;

E - Grupa - Vizuālais novērtējums papildināts ar iespējamās apbūves vizualizācijām tuvākā distancē, 

atspoguļojot paša kvartāla telpisko kvalitāti;

Kopumā izvērtēti 27 skatu punkti. Katram skatu punktam ir dotas 3 versijas. Pirmā fotogrāfija ir no izvēlētā skatu punkta 

un atspoguļo pašreizējo situāciju. 

Otrā bilde ir vizualizēta Detālplāna teritorijas attīstības situācija, ievērtējot apbūves noteikumus un uz tiem balstīto 

iespējamo apbūves kompozīciju. 

Trešā bilde ir veidota kopējā kompozīcijā ievērtējot tuvākās apbūves vīzijas kaimiņu teritorijās. Šie apjomi ir iegūti no 

publiski pieejamās informācijas par plānoto apbūvi. Nav tiešu datu par šo kaimiņu teritorijas attīstības atbilstību reālajai 

situācijai, bet kopīgās koncepcijas izvērtēšanai šis materiāls ir izmantojams, jo atbilst pilsētas teritorijas izmantošanas 

noteikumiem.



PLĀNOTĀS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS TELPISKĀ KOMPOZĪCIJA

Plānotā teritorijas apbūve atbilst iepriekš izstrādātajai Daugavas kreisā krasta vīzijas telpiskajai kompozīcija. 

Kompozīcijas telpiskā pamatideja ir ievērtēt apkārtējo vēsturisko situāciju un veidojot jaunu, intensīvu apbūvi, respektēt 

esošās vērtības. Zemākie ēku apjomi izvietoti virzienā no Krišjāņa Valdemāra ielas puses uz Balasta dambi. Kā arī 

Daugavas tuvumā neveidojot augstākos būvapjomus. Pie Valdemāra ielas paredzētas 13-14 stāvu ēkas, Daugavas 

tuvumā paredzēta 22. stāvus esošās biroja ēkas rekonstrukcija, bet augstākais apjoms 26. stāvu augstumā izvietots no 

Vecrīgas silueta tālākajā zonā pie Zunda kanāla.

Teritorijas pamatkompozīcija ir stingri iedibināta ārējā perimetra apbūve ar vertikāliem augstbūvju apjomiem. Akcentējot 

kvalitatīvu iekšējās telpas izveidošanu. Tajā skaitā no jaunbūvēm redzamo daudzfunkcionālo ēkas jumtu, kuru plānots 

veidot publiski pieejamu un izmantojamu sporta un sabiedriskām aktivitātēm. 

Esošie un nesen būvētie ēku apjomi, kas atrodas gan teritorijā, kā Preses nams, gan kaimiņu teritorijās, kā 

Swedbankas ēka, Z torņi, atbilstoši apbūves koncepcijai ieskicē plānoto teritorijas apbūves kompozicionālo virzienu ar 

brīvstāvošām augstbūvēm, vertikālām dominantēm. 

Jaunveidojamā apbūve dalīta divās daļās, apbūve, kas veido zemāko daļu ielas līmenī (horizontālā daļa) un augstbūvju 

vertikālie apjomi (vertikālā daļa). 

Zemākajā daļā jāveido ielas telpas “iezīmēšana”. Lielākā daļa būvapjoma jāizvieto gar jaunveidojamajām būvlaidēm, 

kas veidotu ielas fronti, asociējot to ar kvartāla apbūves veidošanas principiem. Veidojot horizontālās daļas apbūvi 

zemākajā daļā nav veidotas masīvas zemas ēkas ar fasādi visa kvartāla garumā, kas disonētu starp jauno apbūvi un 

sīki dalītu Vecrīgas mērogu. 

Plānotā jaunā apbūve veido mūsdienīgas arhitektūras izpausmi, bet arī veido atsauci uz vēsturiskajiem apbūves 

veidošanas principiem, mērogu.



SKATU PUNKTU SHĒMA

A - Grupa

Augstie panorāmas skati virs jumtu ainavu līmeņa. 

Tādi skatu punkti, kas brīvi izvēlēti vai noteikti MKN no publiski pieejamām vietām:

- Nr. 1 - Viesnīcas Reval Hotel Latvia augšējais stāvs;

- Nr. 2 - Sv.Pētera baznīcas skatu laukums;

- Nr. 3 - Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnes augšējais stāvs; 

- Nr. 4 – Pasažieru osta, pasažieru prāmja klājs; 

- Nr. 5 - Nacionālā bibliotēka augšējais pieejamais stāvs;

- Nr. 6 – Stacijas pulksteņa restorāns



A – GRUPA - SKATU PUNKTI VIRS JUMTU AINAVAS LĪMEŅA



1. SKATU PUNKTS NO RADISSON BLU VIESNĪCAS



1. SKATU PUNKTS NO RADISSON BLU VIESNĪCAS



1. SKATU PUNKTS NO RADISSON BLU VIESNĪCAS



2. SKATU PUNKTS NO PĒTERBAZNĪCAS TORŅA



2. SKATU PUNKTS NO PĒTERBAZNĪCAS TORŅA



2. SKATU PUNKTS NO PĒTERBAZNĪCAS TORŅA



3. SKATU PUNKTS NO ZINĀTŅU AKADĒMIJAS SKATU PLATFORMAS



3. SKATU PUNKTS NO ZINĀTŅU AKADĒMIJAS SKATU PLATFORMAS



3. SKATU PUNKTS NO ZINĀTŅU AKADĒMIJAS SKATU PLATFORMAS



4. SKATU PUNKTS NO PASAŽIERU PRĀMJA KLĀJA



4. SKATU PUNKTS NO PASAŽIERU PRĀMJA KLĀJA



4. SKATU PUNKTS NO PASAŽIERU PRĀMJA KLĀJA



5. SKATU PUNKTS NO NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS 



5. SKATU PUNKTS NO NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS



5. SKATU PUNKTS NO NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS



6. SKATU PUNKTS NO STACIJAS PULSTEŅA RESTORĀNA



6. SKATU PUNKTS NO STACIJAS PULSTEŅA RESTORĀNA



6. SKATU PUNKTS NO STACIJAS PULSTEŅA RESTORĀNA



Secinājumi par A grupas skatu punktiem

Skatu punktos labi nolasās Daugavas kreisajā krastā telpiskajā vīzijā nospraustās telpiskās kompozīcijas vadlīnijas, 

veidojot zemāku apbūvi Daugavas tuvumā un Z daļā pie Kr. Valdemāra ielas. Telpiskā kompozīcija plūstoši pāriet uz 

teritorijas vertikālo dominanti pie Zunda kanāla, kas pēc augstumiem nepārsniedz atļautos 26. stāvus. 

Iespējami augstākā apbūve atvirzīta iespējami tālāk no Daugavas, no vēsturiskā centra zona, silueta un no svarīgajiem 

skatu punktiem uz panorāmas siluetu, kā Kr. Valdemāra ielas skatu perspektīva. 

Jaunveidojamā apbūve labi iederas arī plānotajā apkārtējā apbūvē, kas plānota kaimiņu teritorijās. Plānotā apbūve 

papildina līdz šim iesākto augstbūvju zonu ar Bankas ēku, Preses namu un divām Z torņu ēkām, kas ir šīs zonas 

galvenie telpiskie elementi gan dēļ augstuma gan savas kopmasas.

Teritorijas apbūve neveido no pilsētas vides atrauta kompleksa iespaidu, tas ir saderīgs ar pilsētas kopējo plānoto 

situāciju un kompozīcija veido sabalansētu telpisko struktūru, neveidojot negatīvu ietekmi uz RVC zonu.



SKATU PUNKTU SHĒMA

B - Grupa 

Augstie panorāmas skati, 

brīvi izvēlēti no raksturīgiem vietām, 

ar mērķi izvērtēt jaunveidojamās apbūves kompozīciju. 

Šie skatu punkti ir no “putna lidojuma” perspektīvas, 

nav reāli pieejami publiskās pilsēttelpas lietotājiem, iedzīvotājiem:

Nr. 1 – virs AB dambja Ziemeļu gala;

Nr. 2 – Kanālmalas zaļā zona virs Brīvības pieminekļa laukuma;

Nr. 3 – Virs Daugavas akvatorija;

Nr. 4 – Virs Nameja krastmalas;

Nr. 5 – Virs Raņķa dabja, skats no dzīvojamās ēkas augstbūves augšējiem stāviem (pašreiz būvniecības stadijā);



B – GRUPA - SKATU PUNKTI NO PUTNA LIDOJUMA



1. SKATU PUNKTS VIRS AB DAMBJA



1. SKATU PUNKTS VIRS AB DAMBJA



1. SKATU PUNKTS VIRS AB DAMBJA

Kompozicionāla jaunie apjomi papildina teritoriju starp jau iedibināto apbūves struktūru starp Bankas ēku, esošo 

Preses nama ēku un Z torņiem. Apbūve atvirzīta no Daugavmalas un RVC zonas, iekļaujoties kopējā kreisā krasta 

attīstības vīzijas plānotajā apbūves koncepcijā.



2. SKATU PUNKTS VIRS BRĪVĪBAS PIEMINEKĻA LAUKUMA



2. SKATU PUNKTS VIRS BRĪVĪBAS PIEMINEKĻA LAUKUMA



2. SKATU PUNKTS VIRS BRĪVĪBAS PIEMINEKĻA LAUKUMA



3. SKATU PUNKTS VIRS DAUGAVAS AKVATORIJA



3. SKATU PUNKTS VIRS DAUGAVAS AKVATORIJA



3. SKATU PUNKTS VIRS DAUGAVAS AKVATORIJA



4. SKATU PUNKTS VIRS NAMEJA KRASTMALAS



4. SKATU PUNKTS VIRS NAMEJA KRASTMALAS



4. SKATU PUNKTS VIRS NAMEJA KRASTMALAS



5. SKATU PUNKTS VIRS RANĶA DAMBJA



5. SKATU PUNKTS VIRS RANĶA DAMBJA



5. SKATU PUNKTS VIRS RANĶA DAMBJA



Secinājumi par B grupas skatu punktiem

Skatu punktos iespējams secināt, ka nav tiešas ietekmes uz RVC panorāmu un siluetu. Tuvākos skatu punktos ir 

redzams, ka apbūve šajā areālā būs intensīva un nolasāma kvartāla telpiskā kompozīcija ar teritorijai pa perimetru 

izvietotajām augstbūvēm un stingru kompozicionālu centru kvartāla iekšpusē, publiski pieejamu un lietojamu 

multifunkcionālā centra jumtu. 

Vertikālais augstbūvju izkārtojums sasmalcina apbūves masivitāti, līdzsvarojot mērogus starp Pārdaugavas un 

Vecrīgas mērogiem.



SKATU PUNKTU SHĒMA

C - Grupa

Zemie skatu punkti Daugavas kreisajā krastā:

Nr. 1 – Kr. Valdemāra ielas skats uz teritoriju; 

Nr. 2 – Skats no Meža ielas un Raņķa dambja krustojuma puses;

Nr. 3 – Skats no Āgenskalna līča krastmalas;

Nr. 4 – Skats no AB dambja cilvēka skata punkta;

Nr. 5 – Skats no Vanšu tilta DR virzienā uz teritoriju;

Nr. 6 – Skats no Ķīpsalas mazstāvu apbūves zonas gar Balasta dambja krastmalas;

Nr. 7 – skats no Kalnciema iela virzienā uz Vecrīgu;

Nr. 8 – skats no Kalnciema iela virzienā uz Vecrīgu;



C – GRUPA - SKATU PUNKTI NO DAUGAVAS KREISĀ KRASTA



Apjomu telpiskās kompozīcijas veidošanas pamatnoteikumi. 

Šajā teritorijā veidojamo ēku galvenie noteicošie noteikumi ir atbilstoši spēkā esošajiem  RVC AZ teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem Nr.38. punkti:

268. Pie ielām būve nedrīkst izvirzīties ārpus 45o leņķa veidotas telpas, mērot no ielas pretējās puses būvlaides. 16 un vairāk stāvu 
ēkām šis noteikums attiecas tikai uz ēkas apakšējo apjomu, kas nav zemāks par 12 m.

286. 16–26 stāvu ēkām ēkas augšējo apjomu, kas ir augstāks par 12 m un nav apakšējais apjoms atbilstoši Noteikumu 
268.punktam, veido ar vismaz 6 m atkāpi no ēkas apakšējā apjoma būvlaides, ja ar lokālplānojumu vai detālplānojumu nav noteikts 
citādi.

Uz mūsu teritoriju šie noteikumi attiecas pret ēkām Balasta dambī. 
Kr. Valdemāra iela ir ievērojami platāka starp būvlaidēm, lai tas ietekmētu maksimāli pieļaujamo 14 stāvu ēkas augstumu. 

Skatīt shēmas



APJOMU TELPISKĀ KOMPOZĪCIJAS VEIDOŠANA



Apjomu telpiskās kompozīcijas veidošanas pamatnoteikumi Krišjāņa Valdemāra ielai. 

Viena no svarīgākajām analīzes perspektīvēm ir C grupas 1. skatu punkts, tuvojoties no Kalnciema ielas pa Kr. Valdemāra ielu Vanšu 
tiltam. Jaunbūvējamo ēku telpiskajā kompozīcijā būtu jāpanāk, lai apbūve neveidotu viendabīgu, masīvu ēku iespaidu, kas uz 
Vecrīgas apbūves fona veido lielu kontrastu un disonanci. Viendabīga fasāde visa kvartāla garumā nav arī raksturīga vēsturiskajiem 
ielas veidošanas pamatprincipiem vai praksei.

Ēku apjomu pret ielu veidošanas principi noteikti RVC AZ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Nr.38. punktā:

611.3.2.4. pie būvlaides gar Krišjāņa Valdemāra ielu veido apbūves pazeminājuma joslu vismaz 6 m platumā, kuras augstumu 
nosaka telpiskajā analīzē ar nolūku nodrošināt RVC raksturīgajam apbūves augstumam atbilstošu mērogu pret Krišjāņa Valdemāra 
ielas plānoto brauktuves līmeni;

Lai noteiktu šo pazeminājuma joslas nepieciešamību telpiskajā analīzē esam izstrādājuši vairākus iespējamos priekšlikumus. Lai tas 
būtu grafiski uzskatāmi, esam vizualizējuši pilnu apbūves masu, kas nav arhitektūras piedāvājums, bet normatīvu regulējumu 
vizualizācija. 

Skatīt griezuma un apjomu shēmas.



VARIANTS 1.

Kr. Valdemāra ielas attālums starp ielas pretējo pušu būvlaidēm ir 106 m. Tas ievērojami pārsniedz vēsturiskajai apbūvei raksturīgo 
mērogu.   Skatu punktos Nr. 7 un 8 arī redzams, ka sākot no Slokas ielas krustojuma šai teritorijai nav raksturīgās perimetrālās apbūves 
rakstura. Apbūvei ir dažāds raksturs, brīvstāvošas, zemas maza mēroga un augstbūves. Lielāka dominante, kas veido apbūves raksturu 
dēļ sava noteicošā izmēra ir Z torņu jaunbūve un Radison SAS viesnīcas jauņbūve. Tāpēc rodas jautājums par nepieciešamību izvērtēt 
vajadzību šeit apbūvei nodrošināt RVC raksturīgajam apbūves augstumam atbilstošu mērogu pret Krišjāņa Valdemāra ielas plānoto
brauktuves līmeni

Variants Nr. 1 
paredz apjoma atkāpi 21m augstumā 
no brauktuves zemākās daļas. 



Pret kopējo atļauto 14. stāvu apbūvi atkāpe veido mazāk kā pusi no kopējās iespējamās ēkas augstuma.  
Veidojas neveikla kopējā proporcija un nav nolasāma kompozīcijas ideja par vēsturiskā mēroga iezīmēšanu šajā zonā.

VARIANTS 1.



1. SKATU PUNKTS NO KR. VALDEMĀRA IELAS. VARIANTS 1.



Variants Nr. 2 
paredz apjoma atkāpi 21m augstumā no estakādes brauktuves. 
Un kopumā ap 27.5 m no brauktuves daļas gar ēku. 

Ēkas apjomu kompozīcija ir 
ar labāku proporciju kā iepriekšējā variantā nr. 1

VARIANTS 2.



VARIANTS 2.

Tā kā šajā pilsētas daļā nav vēsturiskai apbūvei raksturīga vide, nav nolasāms un saprotams vai šis princips veido RVC raksturīgajam 
apbūves augstumam atbilstošu mērogu pret Krišjāņa Valdemāra ielas plānoto brauktuves līmeni. Atdalītais apjoms vairāk nepieciešams, 
lai zemākajā daļā iezīmētu ielas fronti. 
Atbilstoša mēroga veidošanai vairāk piemērots būtu vertikāls ēku apjomu dalījums, akcentējot ideju par jaunas apbūves veidošanu ar 
brīvstāvošiem augstbūvju apjomiem, sadalot iespējamo masīvo apbūvi, mērogu vairāk pielāgojot tuvumā esošajai Vecrīgai, panorāmai
un siluetam. 



1. SKATU PUNKTS NO KR. VALDEMĀRA IELAS. VARIANTS 2.



Variants Nr. 3 
balstoties uz iepriekš analizēto atziņu, ka apjoma atvirzījuma pamatojums šajā daļā nav uztverams, jo nav vēsturiskas pilsētvides, 
Variants nr. 3 paredz neveidot apjoma atkāpi augšējos stāvos, bet veidot apjoma atkāpi ielas zemākajā līmenī. 
Ar šādu principu tiktu dota papildus publiskā ārtelpa. 
Ar šādu principu par paplašinātu ārtelpu būtu iespējams apakšējos stāvus padarīt vairāk cilvēkiem pieejamus un komfortablāk 
lietojamus, jo tas atvirzītos no intensīvās satiksmes.

VARIANTS 3.



VARIANTS 3.

Variants Nr. 3 

Šāds princips saglabā iespēju iezīmēt ielas telpu. 

Ēkas apjomi augšējos stāvos varētu būt brīvstāvoši vai caurskatāmi,
sadalot apjoma masivitāti sīkākās daļās.



1. SKATU PUNKTS NO KR. VALDEMĀRA IELAS. VARIANTS 3.



VARIANTS 3.

Secinājums par skata punktu Nr.1

Veicot Kr. Valdemāra ielas skata punkta analīzi ir ieteikums neveidot ēku apjomu atkāpi augšējos ēkas apjomos.

Paredzēt ielas daļas iezīmēšanu ar vienotu ēkas apjomu zemākajā daļā.
Paredzēt iespēju ielas līmenī veidot pirmo stāvu atkāpi no būvlaides. Izvietot publiski pieejamu funkciju.

Augstbūves augšējos stāvos veidot brīvstāvošus vai caurskatāmus, 
uzsverot apjomu dalīšanu vertikāli, mazinot kopējo apjomu masivitāti.



1. SKATU PUNKTS NO KR. VALDEMĀRA IELAS



1. SKATU PUNKTS NO KR. VALDEMĀRA IELAS



1. SKATU PUNKTS NO KR. VALDEMĀRA IELAS



2. SKATU PUNKTS NO MEŽAS IELAS UN RAŅĶA DAMBJA KRUSTOJUMA



2. SKATU PUNKTS NO MEŽAS IELAS UN RAŅĶA DAMBJA KRUSTOJUMA



2. SKATU PUNKTS NO MEŽAS IELAS UN RAŅĶA DAMBJA KRUSTOJUMA
Ēkas apakšējie apjomi izvietoti pie būvlaides un veido ielas telpu.



3. SKATU PUNKTS NO ĀGENSKALNA LĪČA KRASTMALAS



3. SKATU PUNKTS NO ĀGENSKALNA LĪČA KRASTMALAS



3. SKATU PUNKTS NO ĀGENSKALNA LĪČA KRASTMALAS



4. SKATU PUNKTS NO AB DAMBJA



4. SKATU PUNKTS NO AB DAMBJA



4. SKATU PUNKTS NO AB DAMBJA
Kopējā ēku kompozīcija veido sabalansētu struktūru, un iekļaujas plānotajā zonas apbūves koncepcijā



5. SKATU PUNKTS NO VANŠU TILTA



5. SKATU PUNKTS NO VANŠU TILTA



5. SKATU PUNKTS NO VANŠU TILTA
Plānotie apjomi izvietoti pie būvlaides un veido ielas telpu. Sadalītā būvmasa gar Kr. Valdemāra ielu veido smalkāku struktūru 



6. SKATU PUNKTS NO BALASTA DAMBJA KRASTMALAS



6. SKATU PUNKTS NO BALASTA DAMBJA KRASTMALAS
Skatos no balasta dambja krastmalas jaunveidojamā apbūve nav redzama un vizuāli neietekmē vēsturisko apbūvi.



7. SKATU PUNKTS NO KALNCIEMAS IELAS



7. SKATU PUNKTS NO KALNCIEMAS IELAS 
Jaunveidojamā apbūve nav redzama un vizuāli neietekmē vēsturisko apbūvi



7. SKATU PUNKTS NO KALNCIEMAS IELAS 
Jaunveidojamā apbūve nav redzama un vizuāli neietekmē vēsturisko apbūvi
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8. SKATU PUNKTS NO KALNCIEMAS IELAS
Jaunveidojamā apbūve nav redzama un vizuāli neietekmē vēsturisko apbūvi



Secinājumi par C grupas skatu punktiem

Detalplāna teritorija atrodas starp Pārdaugavas vēsturisko apbūvi un Rīgas vēsturisko centru, Vecrīgu ar tās panorāmu 

un raksturīgo siluetu. Viens no svarīgākajiem kvartāla uztveres skatu punktiem ir tuvojoties pa Kalnciema, Kr. 

Valdemāra ielu pilsētai Daugavas virzienā. 

Tālos skatu punktos no Kalnciema ielas, redzams, ka jaunveidojamā apbūve virs esošās struktūras neparādās, nav 

redzama un neietekmē no tālām distancēm. Tuvāk Slokas ielai esošā apbūve veido telpisku paplašinājumu, 

perimetrālās apbūves šeit pārtraucas, veidojot plašu ārtelpu ar pārsvarā brīvstāvoši izvietotām ēkām un augstbūvēm. 

Nav nolasāma vēsturiskās apbūves veidošanas pazīmes. 

Lai mazinātu ietekmi uz Vecrīgas panorāmu un siluetu, jauno apbūvi nav paredzēts veidot masīvu, viendabīgu, lai 

nerastos liela mērogu atšķirība starp vēsturisko un jaunveidojamo apbūvi. Svarīgs ir apbūves vertikālais kārtojums ar 

kompleksa caurskatāmību augšejos stāvos, kas sadalīta strukturētā kompozīcijā, neveidojot vienu blīvu masu, kas nav 

raksturīga pilsētas apbūves principiem. 

Attīstības plānā un noteikumos paredzētais skatu koridors uz Vecrīgas siluetu noteikts no Kr. Valdemāra ielas aiz 

Bankas ēkas. Jaunveidojamā apbūve ir pirms šī noteiktā skatu koridora un neietekmē RVC siluetu un panorāmas 

skatu. 



SKATU PUNKTU SHĒMA

D - Grupa 

Zemie skatu punkti Daugavas labajā krastā, Vecrīgas zonas:

Nr. 1 – skats no 11. Novembra krastmalas;

Nr. 2 – skats Akmens tilta sākuma pie krastmalas;

Nr. 3 – skats no Anglikāņu baznīcas priekšlaukuma;

Nr. 4 – skats no krastmalas pretim Rīgas pilij ;

Nr. 5 – skats no eksporta ielas starp Vanšu tiltu un pasažieru ostu;

Nr. 6 – skats no Pils laukuma pie Latvijas Bankas ēkas;

Nr. 7 – skats no Kr. Valdemāra un Raiņa bulvāra krustojuma Nacionālā teātra priekšlaukuma;

Nr. 8 – skats no  Kr. Valdemāra ielas pieturas pie pirmskolas Rīdze; 

Nr. 9 – skats no Daugavas aiz Delzceļa tilta;



D – GRUPA - SKATU PUNKTI NO DAUGAVAS LABĀ KRASTA
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5. SKATU PUNKTS NO EKSPORTA IELAS
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Secinājumi par D grupas skatu punktiem

Vizuālajā materiālā ir nolasāms, ka Daugavas fiziskais izmērs ir liels un attālums no jaunās apbūves līdz RVC zonai ir 

pietiekams, lai teiktu, ka vizuāli zona neietekmē ne siluetu, ne panorāmu. Apbūve veido sabalansētu kompozīciju starp 

vēsturisko centru un jaunveidojamo darījuma centru ar mūsdienīgo apbūvi. Īpaši skata punktā no Daugavas aiz 

Dzelzceļa tilta tas ir labi nolasāms. 

Atsevišķos skatu punktos no publiskajiem laukumiem un ielām, kā Pils laukums, Kr. Valdemāra iela pie kanālmalas vai 

Nacionālā teātra jaunā apbūve ārpus esošas neparādās un neietekmē skatu perspektīves.



SKATU PUNKTU SHĒMA

E - Grupa 

Vizuālais novērtējums papildināts arī ar iespējamās apbūves 

vizualizācijām tuvākā distancē, 

atspoguļojot paša kvartāla telpisko kvalitāti:

Nr. 1 - skats no Vanšu tilta uz jauno apbūvi, plānoto teritorijas galveno publisko laukumu un sabiedriskā transporta 

pieturas vietu;

Nr. 2 - skats no Raņķa dambja pāri Zunda kanālam. Iespējamais gājēju tilta pāri kanālam nākotnes attīstības versijā;

Nr. 3 – skats kvartāla iekšpusē, publiskā telpa, iekšējā kvartāla iela, aleja;

Nr. 4 – skats iekškvartāla publiskajā ielā;

Nr. 5 – Zunda kanāla malas labiekārtojums. 



E – GRUPA - VIZUALIZĀCIJU SKATU PUNKTI 



1. VIZUALIZĀCIJA NO KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELAS

Teritorijas ZA daļā esošās sabiedriskā transporta pieturvietas zonā paredzēts veidot laukumu, paplašinot publisko ārtelpu ar galveno ieejas 

zonu jaunveidojamajā kvartālā starp viesnīcu un darījuma centru. Ņākotnē laukumu papildinās gan ar viesnīcas priekšlaukumu gan tramvaja 

pieturvietu. Darījuma centram apakšējos stāvos paredzēta publiski pieejama un lietojama funkcija. Galvenais mērķis ir padarīt plānoto 

kompleksu pieejam un atvērtu pret  Kr. Valdemāra ielas pusi, atdzīvinot šobrīd neatraktīvo un neizmantoto ielas zonu šajā pilsētas daļā.



2. VIZUALIZĀCIJA VIRS ZUNDA KANĀLA

Teritorijas pamatideja ir stingri veidota perimetrāla augstbūvju zona ar zemāku vidējo kvartāla daļu. Paredzēta iekšējā kvartāla iela ar bulvāra 

tipa apzaļumojumu, akcentējot publiskās ārtelpas īpatsvaru pār transporta kustību. Paredzēta kanālmalas attīstība kā publiski lietojama zona 

ar piekļuvi pie ūdens, laivu piestātni, organizētas atpūtas zonas, apzaļimojums. 



3. VIZUALIZĀCIJA NO PUBLISKĀS ĀRTELPAS

Daudzfunkcionālā centra ēkas jumts paredzēts kā publiski pieejams no ārtelpas un visiem lietojams. Aktīvās atpūtas elementus paredzēts 

izvietot arī teritorijā, veidojot saikni starp aktīvās atpūtas jumtu un teritoriju. Iekškvartāla iela iecerēta kā apzaļumota ar koku stādījumiem. 



4. VIZUALIZĀCIJA NO PUBLISKĀS ĀRTELPAS

Teritorijā iecerēts izmantot ilgspējīgas plānošanas principus arī attiecībā uz teritoriju. Paredzēts izveidot lietus ūdens savākšanas un 

izmantošanas risinājumus, nenoslogojot pilsētas ārējo tīklu infrastruktūru. Teritorijas apzaļumojus tiks plānots izvērtējot un maksimāli 

integrējot esošos kokus jaunveidojamajā apbūves struktūrā. 



5. VIZUALIZĀCIJA NO KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA PIE ZUNDA KANĀLA

Detālplāna teritorijas robeža nesniedzas līdz pašai kanālmalai, taču tiek domāts par iespējamu sadarbību ar pilsētu par šīs daļas 

sakārtošanu un attīstību, veidojot pilsētas iedzīvotājiem lietojamu kanālmalas struktūru. Veidojama laivu piestātne un attīstāma Zunda kanāla 

pielāgošana laivošanas iespējām, piešķirot kopējai pilsētas attīstībai jaunas iespējas un paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.



5. VIZUALIZĀCIJA NO KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA PIE ZUNDA KANĀLA

Zona starp kanālmalu un atļauto apbūves līniju ir pietiekami liela kvalitatīvas publiskās ārtelpas veidošanai  



KOPĪGAIS VISPĀRĒJS KOPSAVILKUMS un SECINĀJUMI

Skatu grupa A  - Augstie panorāmas skati virs jumtu ainavu līmeņa. 

No RVC puses noteiktajos skatu punktos secināms, ka apbūvei pāri Daugavai nav tiešas vizuālas ietekmes uz 

vēsturisko centru, panorāmu un siluetu. Skatu punktos labi nolasās Daugavas kreisajā krastā telpiskajā vīzijā 

nospraustās telpiskās kompozīcijas vadlīnijas, veidojot zemāku apbūvi Daugavas tuvumā un Z daļā pie Kr. Valdemāra 

ielas. Telpiskā kompozīcija plūstoši pāriet uz teritorijas vertikālo dominanti pie Zunda kanāla, kas pēc augstumiem 

nepārsniedz atļautos 26. stāvus. 

Teritorijas plānotās apbūves papildina līdz šim iesākto augstbūvju zonu ar Bankas ēku, Preses namu un divām Z torņu 

ēkām, kas ir šīs zonas galvenie telpiskie elementi gan dēļ augstuma gan savas kopmasas.

Kopā ar plānoto apkārtējo apbūvi kompozīcija veido sabalansētu telpisko struktūru un neveido negatīvu ietekmi uz 

RVC zonu.

Skatu grupa B  - Brīvi izvēlēti augstie skati punkti 

Līdzīgi kā A grupas skatu punktos iespējams secināt, ka nav tiešas ietekmes uz RVC panorāmu un siluetu. Tuvākos 

skatu punktos ir redzams, ka apbūve šajā areālā būs intensīva un nolasāma kvartāla telpiskā kompozīcija ar teritorijai 

pa perimetru izvietotajām augstbūvēm un stingru kompozicionālu centru kvartāla iekšpusē, publiski pieejamu un 

lietojamu daudzfunkcionālā centra jumtu. 

Vertikālais augstbūvju izkārtojums sasmalcina apbūves masivitāti, līdzsvarojot mērogus starp Pārdaugavas un 

Vecrīgas mērogiem.



Skatu grupa C - Skati punkti no Daugavas kreisā krasta

Detalplāna teritorija atrodas starp Pārdaugavas vēsturisko apbūvi un Rīgas vēsturisko centru, Vecrīgu ar tās panorāmu 

un raksturīgo siluetu. Viens no svarīgākajiem kvartāla uztveres skatu punktiem ir tuvojoties pa Kalnciema, Kr. 

Valdemāra ielu pilsētai Daugavas virzienā. 

Tālos skatu punktos no Kalnciema ielas, redzams, ka jaunveodojamā apbūve virs esošās struktūras neparādās, nav 

redzama un neietekmē no tālām distancēm. Šajos skatos iespējams novērtēt esošo apbūves struktūru. Tuvāk Slokas 

ielai esošā apbūve veido telpisku paplašinājumu, perimetrālās apbūves šeit pārtraucas, veidojot plašu ārtelpu ar 

pārsvarā brīvstāvoši izvietotām ēkām un augstbūvēm. Nav nolasāma vēsturiskās apbūves veidošanas pazīmes. 

Lai mazinātu ietekmi uz Vecrīgas panorāmu un siluetu, jauno apbūvi nav paredzēts veidot masīvu, viendabīgu, lai 

nerastos liela mērogu atšķirība starp vēsturisko un jaunveidojamo apbūvi. Svarīgs ir apbūves vertikālais kārtojums ar 

kompleksa caurskatāmību augšejos stāvos, kas sadalīta strukturētā kompozīcijā, neveidojot vienu blīvu masu, kas nav 

raksturīga pilsētas apbūves principiem. 

Attīstības plānā un noteikumos paredzētais skatu koridors uz Vecrīgas siluetu noteikts no Kr. Valdemāra ielas aiz 

Bankas ēkas. Jaunveidojamā apbūve ir pirms šī noteiktā skatu koridora un neietekmē RVC siluetu un panorāmas 

skatu. 

Veicot detalizētu Kr. Valdemāra ielas skata punkta Nr. 1 analīzi ir ieteikums neveidot ēku apjomuar atkāpi augšējos 

ēkas apjomos. 

Paredzēt ielas daļas iezīmēšanu ar vienotu ēkas apjomu zemākajā daļā.

Paredzēt iespēju ielas līmenī veidot pirmo stāvu atkāpi no būvlaides. 

Augstbūves augšējos apjomus veidot brīvstāvošus vai caurskatāmus, 

uzsverot apjomu dalīšanu vertikāli, mazinot kopējo apjomu masivitāti.



Skatu grupa D - Skati punkti no Daugavas labā krasta

Vizuālajā materiālā ir nolasāms, ka Daugavas fiziskais izmērs ir liels un attālums no jaunās apbūves līdz RVC zonai ir 

pietiekams, lai teiktu, ka vizuāli zona neietekmē ne siluetu, ne panorāmu. Apbūve veido sabalansētu kompozīciju starp 

vēsturisko centru un jaunveidojamo darījuma centru ar mūsdienīgo apbūvi. Īpaši skata punktā no Daugavas aiz 

Dzelzceļa tilta tas ir labi nolasāms. 

Atsevišķos skatu punktos no publiskajiem laukumiem un ielām, kā Pils laukums, Kr. Valdemāra iela pie kanālmalas vai 

Nacionālā teātra jaunā apbūve ārpus esošas neparādās un neietekmē skatu perspektīves.

Skatu grupa E – Plānotās apbūves vizualizācijas 

Lai izvērtētu plānotās apbūves vides kvalitāti esam pievienojuši vizualizācijas jaunās vides kontekstā no svarīgākajiem 

skatu punktiem. Telpiskās analīzes rezultātā iespējams vizuāli novērtēt iepriekš aprakstītās kompozīcijas principus. Pie 

Kr. Valdemāra ielas esošās ēkas rekonstrukcijas rezultātā ēkas apjoms veidots tā, lai sadalītu masivitāti vairākos 

apjomos, paredzot arī apjomu caurskatāmību augšējos stāvos, ar brīvstāvošiem apjomiem. Jaunbūves veido apkārtējo 

perimetru un kvartāla iekšpusē veidojas publiski izmantojama alejas zona ar iekškvartāla ielas raksturu. 

Skatā no Vanšu tilta nolasāms publiskais laukums, kas būs svarīga sabiedriskā transporta mezgls un visa kvartāla 

galvenā ieeja, laukums. 

Gar kanālmalu paredzēta publiskās ārtelas veidošana, kanālmalas sakārtošana, ko varētu izmantot visi pilsētas 

iedzīvotāji un publiskās ārtelpas lietotāji. 



Ēku atļautā augstuma izvērtējums

Detālplāna izstrādes vajadzībām veikta ēku atļautā maksimālo pieļaujamo stāvu skaitu analīze. 

Pievienotās shematiskās telpiskās vizualizācijas veiktas ar nolūku izvērtēt kvartāla pie Zunda kanāla atļautā stāvu 

augstuma zonējuma principus. 

Skatu punktos attēloti divi varianti ēkas izvietojumam kvartālā.

Viens variants attēlo 26 stāvu ēkas izvietojumu pie Balasta dambja apbūves līnijas.

Otrs variants attēlo 26 stāvu ēkas izvietojumu pietuvināti iekškvartāla ielai, ar mērķi izvērtēt, vai ir nozīmīga ietekme un 

atšķirība un vai detālplānā būtu jādefinē precīzāka zona augstbūves izvietojumam vai arī visa kvartāla zonā pieļaujama 

26 stāvu ēkas zona. Šādā gadījumā augstbūves izvietojumu nosaka arhitektoniskā ideja.

Analīzes rezultātā secināts, ka dažādos rakursos kompozīcija ir dažāda, bet nozīmīga ietekme uz kopējo apbūves 

kompozīciju tas neatstāj. 

Analīzes rezultāti liecina, ka vienlīdz atbilstošs un telpiski iederīgs ir augstbūves akcents gan tuvāk pie Balasta dambja, 

gan tuvāk iekšējai ielai, tāpēc detālplānojuma risinājumos saglabājams 26 stāvu atļautais apjoms 3. kvartāla teritorijā.

Atbilstoši RVC AZ TIAN  286.punktam,  Balasta dambja ielas telpa tiks «iezīmēta», veidojoties  zemākajai ēkas daļai 

pie būvlaides, bet augstbūves izvietojums būtu nosakāms tālākās arhitektūras idejas izstrādes stadijās.



VIZUALIZĀCIJA NO KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELAS

Augstbūves apjoms izvietots 4. kvartāla daļā pie Balasta dambja būvlaides



VIZUALIZĀCIJA NO KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELAS

Augstbūves apjoms izvietots 4. kvartāla daļā pie iekškvartāla apbūves līnijas



VIZUALIZĀCIJA NO RAŅĶA DAMBJA

Augstbūves apjoms izvietots 4. kvartāla daļā pie Balasta dambja būvlaides



Augstbūves apjoms izvietots 4. kvartāla daļā pie iekškvartāla apbūves līnijas

VIZUALIZĀCIJA NO RAŅĶA DAMBJA



VIZUALIZĀCIJA NO ĀGENSKALNA LĪČA PUSES

Augstbūves apjoms izvietots 4. kvartāla daļā pie Balasta dambja būvlaides



Augstbūves apjoms izvietots 4. kvartāla daļā pie iekškvartāla apbūves līnijas

VIZUALIZĀCIJA NO ĀGENSKALNA LĪČA PUSES



VIZUALIZĀCIJA NO AB DAMBJA

Augstbūves apjoms izvietots 4. kvartāla daļā pie Balasta dambja būvlaides



Augstbūves apjoms izvietots 4. kvartāla daļā pie iekškvartāla apbūves līnijas

VIZUALIZĀCIJA NO AB DAMBJA



VIZUALIZĀCIJA NO AKMENS TILTA

Augstbūves apjoms izvietots 4. kvartāla daļā pie Balasta dambja būvlaides



Augstbūves apjoms izvietots 4. kvartāla daļā pie iekškvartāla apbūves līnijas

VIZUALIZĀCIJA NO AKMENS TILTA


