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 R gas domes pa uma departaments. Projekts: «Processoffice»: Vytautas Biek a, Rokas il iauskas, Marius 
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Rasa Mizarait .  «Arhitektonisk s Izp tes rupa»: Art rs Lapi , Marina Mihailova, untars ansons. 
 in enieru birojs «B ve un Forma»: nis Prauli , nis rasts, aspars ore, lga pol enova, Solvita 

ore, M ris r v tis.  RERE, projekta vad t js Arnis R ti , atbild gais b vdarbu un restaur cijas vad t js 
uris rod a, restaur cijas konsultants Roberts Vecums-Veco.  R gas domes pa uma departaments, 

Leonards ubkevi s.  SIA «RERE04», SIA «Celtiks»  SIA «B S»  SIA «RBSS B vsabiedr ba»  SIA «Skonto Plan 
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«Labie koki»  SIA «Alejas Projekti», SIA « aina L» – tehniskais projekts, teritorijas un r jie elektroapg des t kli un v jstr vas 

t kli, ieskaitot eso o t klu p rvieto anu  tehniskais projekts, iek jie elektroapg des t kli. «Rheinzink» jumta segums  
«Paroc»  «Fermacel»  «Caparol»  «Foamglas»  «BAYA systems», «Menerga».



urnālam «Latvijas Būvniecība» 
bija iespēja izmantot vienreizēju 
iespēju apmeklēt un fotografēt 
mākslas templi – Latvijas Nacio-

nālo mākslas muzeju, intervējot restaura-
torus un būvniekus, pavisam īsu brīdi 
pirms tā nodošanas ekspluatācijā. Būvlau-
kums acīmredzami tapa par arvien gata-
vāku objektu, gaisā vējoja taustāms satrau-
kums par termiņiem, būvnieki mulsi, ne-
ticīgi un tajā pašā laikā lepni smaidīja par 
paveikto, bet lietuviešu projektētāji no-
pietnām sejas izteiksmēm pa objektu dzī-
vojās augu dienu. Drosmīgi konstruktīvie 
risinājumi, darbietilpīgas dekoratīvās ap-
dares tehnikas, zeltījuma spožums un 
telpu paplašinājums kā zem zemes, tā bē-
niņu un pat jumta daļā ‒ tas viss LNMM 
vēsturisko, arhitekta V.  Neimaņa (1849–
1919) projektēto ēku būs padarījis citādu. 
Modernāku un soļojošu līdzi laikam. Ar 
papildu izstāžu zālēm, apgūstot iepriekš 
tukšos bēniņus, staigājamām stikla 
grīdām ēkā un arī ārpus tās, jaunām 
kāpņu telpām un liftu, kas uzvedīs augšā 
līdz jumta terasēm. Dominējošie dekora-
tīvie akcenti un atsevišķi jauni būvele-
menti ir visai pamanāmi  – tie ir spožos 
zelta un pelēcīgos betona toņos.

«Pēc rekonstrukcijas darbu noslēguma, kas 
plānoti decembra sākumā, Latvijas Nacio-
nālajam mākslas muzejam ēka ir jāiekārto, 
jāapgūst, un tas viss paņems laiku, tā kār-
tīgi uz muzeju ciemos varam aicināt tikai 
2016. gada pavasarī, kad būsim sakārtojuši 
mākslas darbu pastāvīgās ekspozīcijas un 
atvēruši izstādi jaunajās telpās.

Vai viss ir izdevies un atbilst iecerei? Ie-
cere par muzeja pārbūvi un paplašināšanu 
ir dzīva kopš 20.  gs. 30.  gadiem. Toreiz 
mūsu mākslas metrs Vilhelms Purvītis, 
būdams Rīgas pilsētas Mākslas muzeja di-
rektors, rakstīja vēstuli pilsētas vadībai, no-
rādot, ka muzejam steidzami vajadzīga pa-
plašināšana. V.  Purvīša priekšlikums 

neguva atsaucību. Jāatzīst, ēka patiešām 
bija nepraktiski būvēta, gadsimta sākumā 
neviens nedomāja par lietošanas ērtībām, 
bet aptuveni tā: ja kaut ko vajadzēs, pie-
būvēs klāt. Un tāpēc muzeja ēkai ir liela 
kubatūra un maza kvadratūra.

Rīgas pilsētas Mākslas muzeja krājums 
bija pamats, no kura vēlāk izveidojās iz-
stāžu zāle «Arsenāls» ar 20. gs. otrās puses 
mākslas kolekciju, izveidojās Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzejs ar lietišķās 
mākslas kolekciju. Un tas viss savulaik at-
radās muzeja ēkā Valdemāra ielā. Starp 
citu, 20. gs. 70. gados arhitekts (?) Gunārs 
Zirnis bija izstrādājis projektu ēkas pār-
būvei. Bet atkal nekas nerealizējās. Papla-
šināšanas ideja kārtējo reizi aktualizējās 
20. gs. 90.  gadu beigu posmā. 1996.  gadā
veica ļoti nopietnu ēkas apsekošanu, kon-
statējot, ka tā ir sliktā tehniskajā stāvoklī. 
Visbēdīgāk ēkā bija ar elektrojaudām. 
1999. gadā Rīgas pilsēta atjaunoja īpašuma 
tiesības uz ēku, un 2003.  gada 15.  maijā 
tika atzīmēta 100  gadu jubileja kopš ēkas 
pamatakmens ielikšanas, un muzejā tika 
rīkota publiska diskusija, kur piedalījās 
Rīgas domes amatpersonas, VKPAI spe-
ciālisti un citas atbildīgas personas. Mūsu 
kā muzeja ēkas lietotāju uzstādījums 



diskusiju tēmai bija  – runāt ne tikai par 
restaurācijas nepieciešamību, bet arī ēkas 
pielāgošanu jaunajām eksponēšanas pra-
sībām, un – iespēju robežās   – paplašinā-
šanu. Bija jāpaiet vairākiem gadiem, lai 
tikai 2010.  gadā beidzot tiktu izsludināts 
metu konkurss ēkas restaurācijas, rekons-
trukcijas un jaunbūves projektēšanai. 
Pirmo vietu ieguva lietuviešu arhitektu bi-
roja «Processoffice» piedāvājums – kā uz-
zinājām, jaunu arhitektu izveidots birojs. 
2013.  gada janvāra beigās parakstīja lī-
gumu ar būvniekiem par darbu veikšanu. 
Savukārt 2013.  gada 11.  februāris bija pē-
dējā diena, kad pirms rekonstrukcijas mu-
zejs bija atvērts apmeklētājiem. Ar garu, 
garu rindu. 2013. gada 26. aprīlī mēs bijām 
pilnībā atbrīvojuši ēku un varējām to 
nodot būvniekiem.

Arhitektūras projekts pēc sava satura ir 
gana ambiciozs, dažās izpausmēs – pat le-
cīgs, turklāt iespējams nolasīt jauno arhi-
tektu vēlēšanos sevi parādīt un pozicionēt. 
Varbūt nespējas dēļ pietiekami dziļi apjēgt 
atsevišķas muzeja funkcijas kaut kas ir 
cietis, bet  – skatīsimies, kā tas darbosies. 
Būs jāpierod pie vēsturiskā autentiskuma 
un modernā robustuma apvienojuma.

Apakšzemes apjoma lielā zāle radījusi 
papildu eksponēšanas platību jaunām laik-
metīgām izstādēm, jo muzeja vēsturiskās 
zāles pamatā veltītas nacionālajai mākslai, 
kas tik bieži nemainās un darbojas 
6‒7  gadu periodā. Orientējamies uz to, ka 
viena laikmetīgā izstāde aizņems visas trīs 
telpas jaunajā apjomā. Ceturtais stāvs  – 
ēkas daļa, kas pirmo reizi būs atvērta arī 
apmeklētājiem. Šīs izstāžu telpas vairāk 
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paredzētas kamerrakstura un eksperimen-
tālajiem projektiem. Eksperimentēšanai 
piedāvāsim arī kupola daļu, kas pati par 
sevi ir efektīga, bet mākslas procesiem ne-
apgūta vieta. Tas būs sava veida izaicinā-
jums māksliniekiem, kā ar to darboties.

Pirmie gadi jaunajās telpās mums 
paies, lai saprastu, ko dod jaunās iespējas, 
kā arī būs jātiek galā ar problēmām, kas iz-
peldēs. Jo vairāk vai mazāk, bet tādas pa-
rādās katrā ēkā. Būvniecības procesā bijis 
diezgan daudz pārsteigumu, kuri varbūt 
nesniedz tik lielu gandarījumu, kā to vē-
lētos. Ko var teikt par jaunbūves daļu? 
Reizēm pārņem neliela vilšanās sajūta, jo, 
šķiet, amatnieciskums vislabākajā kvalitātē 
un vislabākajā nozīmē mūsu darbu darī-
tājos tomēr ir zudis.

Ko es vēlētos atzīmēt un izcelt? Man ļoti 
patīk ēkas ārējais, vizuālais tēls. Tas, ko iz-
darījis arhitekts Vītauts Biekša ar savu ko-
mandu, izstrādājot ēkas vizuālo tēlu, sagādā 
patīkamu pārsteigumu. Vēsturiskā ēka bija 
tāda plakana, it kā pie zemes pieplakusi, 
neveikla vecenīte. Un te pēkšņi ēkai ir pie-
šķirts neizmērojams intelektuālais cēlums, 
vieglums un elegance. Tas uzrunā jebkuru. 

Lielisks ir krāsojums, kā arī ēkas tēla izcel-
šana ar pieguļošajiem iesegumiem, granītu 
K. Valdemāra ielas pusē. Beidzot ir atsegtas 
un parādītas fasādes smilšakmens kolonnas, 
kurām ir gan smalki, niansēti toņi, gan fak-
tūras. Apmeklētājiem būs liels prieks par 
jumta terasēm, kur ir baudāma īpaša gaisotne 
ar Rīgas panorāmu fonā.

Mums vēl jāapgūst jaunās iespējas, un tas 
viss mums, ēkas lietotājiem, būs pirmo reizi. 
Muzejs ir jāiedarbina, un tad mēs varēsim 
pateikt, cik ēka ērta vai neērta, kāda ir ap-
meklētāju plūsmas loģika, kā mēs šeit jūta-
mies un kā ēku vērtē muzeja apmeklētāji.»

«Mums kā pasūtītājiem Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs (LNMM) ir īpaši nozīmīgs 
objekts, jo mēs apzināmies LNMM sabied-
risko vērtību. Par restaurācijas un paplašinā-
šanas nepieciešmību ar muzeja direktori 
Māru Lāci sākām runāt jau pagājušā gad-
simtā. Jāatzīst, šajā ilgajā posmā bija arī laiks, 
kad nolaidās rokas, jo neredzējām iespēju 
piesaistīt investīcijas un nejutām nekādu 

sabiedrisko un ierēdniecības idejisko atsau-
cību muzeja atjaunošanas un paplašināšanas 
koncepta atbalstam. Finansējums arhitek-
tūras metu konkursam parādījās gandrīz vai 
nejauši, jo radās iespēja saņemt finansējumu, 
kas bija paredzēts pavisam cita projekta reali-
zācijai, bet dažādu apstākļu dēļ to uz kādu 
laiku apturēja. Pēc metu konkursa vēl bija 
garš būvniecības ceļš ejams, lai LNMM būv-
niecībai piesaistītu visu nepieciešamo finan-
sējumu. Neraugoties uz mūsu ievērojamo 
pieredzi darbā ar iepriekšējiem Latvijas mē-
roga kultūras objektiem, kuros veikta atjau-
nošana un restaurācija  – Latvijas Nacionālā 
opera un balets, Rīgas Krievu teātris, Latvijas 
Nacionālais teātris, kultūras pils 

APSKATSLB 
30



«Ziemeļblāzma» –, LNMM bija vissarežģītā-
kais projekts visai mūsu komandai, arī piere-
dzējušajam būvuzraugam Leonardam Dub-
kēvičam un mums kā projekta vadītājiem. 
Realizācija sagādāja daudzus uztraukumus, 
kas ieguva plašu rezonansi sabiedrībā. Atska-
toties uz paveikto un neraugoties uz sarežģī-
jumiem un to atrisinājumiem, ir gandarī-
jums par saliedētas komandas darbu. Vieno-
tais darba ritms starp pasūtītāju, muzeja va-
dību, arhitektiem un būvniekiem ir sekmīgi 
sasniedzis rezultātu. Mums visiem tā bija laba 
skola. 2014.  gada rudenī mēs pasludinājām 
precīzu ekspluatācijā nodošanas termiņu un 
to arī paveicām ‒ atšķirībā no citiem lieliem 
Latvijas objektiem, kur mēnešiem ilgi nodod 

ekspluatācijā vai arī pārliek nodošanas ter-
miņus uz nezināmu laiku. Muzejs jaunajā 
veidolā jau gada nogalē sagaidīs savus pirmos 
apmeklētājus, un mēs ar savu darbu esam 
apliecinājuši, ka Rīga top skaistāka!»

Jaunās izstāžu zāles izbūve pazemē līdzās 
vēsturiskajai ēkai bija riskanta un grūta. 
Grunts īpatnības ne tik viegli padevās būv-
niecības tehnoloģijas izvēlei, lai arī viss tika 
pārrēķināts vairākas reizes un neviens ne-
mēģināja 7 reizes griezt vienreiz nomērīto. 
Būvkonstrukciju projektētāju augsto 
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kompetenci apliecina operatīvais krīzes ri-
sinājums, kad tramīgākajiem prātiem jau 
šķitis  – tūlīt, tūlīt vēsturiskā muzeja ēka 
aizslīdēs būvbedrē. Pēc alternatīvu aprē-
ķinu veikšanas tika nomainīta daļa pa-
zemes apjoma izbūves tehnoloģiju, aiz-
stājot rievsienu ar pāļu iebūvi.

«Mūsu birojs LNMM objektā izstrādāja pro-
jektu būvkonstrukcijām, mikroklimatam, 
ūdensapgādei un kanalizācijai, kā arī vadīja 
pārējo inženiertīklu projektēšanas darbus. 
Vēsturiskā muzeja ēka jau pirms pārbūves 
sākšanas bija saplaisājusi, protams, būvnie-
cības radītās vibrācijas provocēja esošo plaisu 
padziļināšanos un jaunu rašanos. Taču ne-
viena no plaisām nebija konstruktīvi bīs-
tama. Visas plaisas operatīvi tika nomar-
ķētas, aprīkotas ar digitāliem sensoriem, un 
online režīmā tika kontrolēta situācija turp-
māko darbu laikā. Pēc plaisu krīzes autor-
uzraugi objektu pastiprināti kontrolēja un 
sekoja, vai patiešām viss tiek izpildīts atbil-
stoši projektam. Ja bija kaut mazākās sensoru 
rādījumu svārstības, darbi tika apturēti, lai 
tos atjaunotu pēc brīža, bet jau lēnākā tempā 
un vēl uzmanīgāk. Papildu drošībai mūrī 
iestrādāja pagaidu savilces, bet lielākās 

plaisas savilka ar speciāliem ķieģeļu šuvēs 
iestrādātiem vītņenkuriem. Šobrīd fasādē 
nekas vairs neliecina par plaisām.

Jāņem vērā arī tas, ka izbūves laikā pro-
jekts mainījās un palielinājās apakšzemes 
apjoms. Metāla rievsienas («Larssen») iebūve 
saistīta ar vibrācijām, tāpēc metāla profilu 
iedziļināšanai tika izvēlēta nevis tradicionālā 
vibrācijas metode, bet metode, kur metāla 
profili ar speciāliem hidrauliskajiem dom-
kratiem tiek iespiesti gruntī, tādējādi vibrā-
cijas samazinot līdz minimumam. Un tomēr, 
arī strādājot pēc šādas metodes, parādījās 
ietekme uz vēsturisko ēku, kas lika mainīt 
tehnoloģiju un turpmāk atbalstsienu, kas 
atrodas paralēli esošajai ēkai, veidot kā urbto 
pāļu atbalstsienu, turklāt ar dubultās rotācijas 
urbšanas metodi. Pārējā pazemes būves daļā 
tika ierīkota metāla profilu atbalstsiena. 
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Paaugstināts  adrenalīna līmenis un stress 
bija visiem. Ja palūkojamies Baltijas kon-
tekstā, nav līdzīga piemēra, kur vēsturiskajai 
ēkai cieši līdzās, burtiski siena pie sienas, 
tiek piebūvēta ievērojama apjoma pazemes 
daļa vairākos stāvos ar izstāžu zālēm un 
gleznu krātuvēm, kas funkcionāli strādā 
neatkarīgi. Know–how pieredzi ieguvuši visi 

procesā iesaistītie – projektētāji praksē pār-
liecinājušies par tāda risinājuma kā pamatu 
pastiprināšana ar «Jet-grouting» plusiem un 
mīnusiem, «Larssen» metāla profilu hidrau-
liskās iespiešanas īpatnībām, atbalstsienu 
enkurošanas īpatnībām zem gruntsūdens 
līmeņa u.tml., būvniekiem bija iespēja pār-
liecināties, kādas sekas var būt vienai neuz-
manīgai pāļu urbšanas kāpurķēžu traktoru 
kustībai vai arī liela skaita tehnikas vienību 
koncentrēšanai ierobežotā platībā. Kā jau 
teicu, pieredzi ieguva visi, un pēc atbalst-
sienas ierīkošanas metodes maiņas, online 
režīma monitoringa sistēmas ierīkošanas un 
būvdarbu secības maiņas jaunas plaisas ne-
radās un situācija stabilizējās.

Visdziļākā vieta jaunajā apjomā ir 
kravas lifta izbūve 15  m zem zemes. Ar 
kravas liftu pazemē tiek nolaistas kravas 

mašīnas (tautā sauktas pa fūrēm), ar kurām 
transportē mākslas darbus. Attiecīgi 
kravas lifta šahtas izmēri ir iespaidīgi. 
Šahtā nav pārsegumu, kas palīdzētu pre-
tējām sienām noturēties, tādēļ viss cieši lī-
dzās esošās ēkas svara radītais grunts spie-
diens jāuzņem enkurpāļiem, kas izbūvēti 
divos līmeņos. Tas ir unikāls būvelements.

Mikroklimata risinājumi LNMM ēkā 
īstenoti ar vērienu, par klimatu rūpēsies 
vairākas jaudīgas iekārtas. Pazemē liels, stik-
lots apjoms atvēlēts mākslas darbu krātuvei – 
arhīvam, kur bija prasība uzturēt nemainīgu 
klimatu, piemērotu daiļdarbu uzglabāšanai. 
Vajadzīgos parametrus projektētājiem no-
rādīja muzeja speciālisti. Muzeja izstāžu zālēs 
ekspluatācijas laikā jārēķinās ar mainīgu 
cilvēku daudzumu, cilvēku izdalīto mitrumu 
un siltumu, atbilstoši reaģējot mikroklimata 
iekārtām ar dzesēšanu vai ventilēšanu. Mik-
roklimata sistēmu uzstādīšana jaunbūvē 
nebija vienkārša, tomēr, salīdzinot ar venti-
lācijas ierīkošanu vecajā ēkā, tas bija vieglāk, 
jo tika ieplānotas atsevišķas telpas galve-
najam tehniskajam mezglam. Vēsturiskajā 
daļā kopā ar lietuviešu arhitektiem bija jā-
meklē jebkādas delikātas iespējas, izmantojot 
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viltības un gaisa vadus iestrādājot esošajās 
konstrukcijās, iebūvējot stūros, paslēpjot aiz 
dekoratīvajiem vairogiem un izmantojot 
vēsturiskos ventilācijas kanālus. Par rezultātu 
esam gandarīti, apmeklētāji noteikti nepa-
manīs ne gaisa aizvades, ne gaisa pieplūdes 
vietas. Ir panākts kompromiss – telpās būs 
pietiekami daudz svaiga gaisa, pieskaņojoties 
cilvēku daudzumam, un pēc iespējas novērsti 
ventilācijas trokšņu riski. Vēsturiskajai ēkai 
katrai telpai tika izstrādāts individuāls mik-
roklimata sistēmas risinājums, lai gaiss telpā 
patiešām mainītos, nevis tikai burbuļotu 
kaut kur griestu daļā vai citur. Sarežģījumus 
radīja tas, ka starp daudzām telpām durvis 
ir vaļā un mikroklimats var brīvi migrēt. 
Mikroklimata aprēķinos bija jāievērtē liels 
skaits parametru  – cilvēku skaits, vasaras 
un ziemas vidējā āra temperatūra, arhitek-

tūras īpatnības, logu blīvums (tas izslēdz 
iepriekš pastāvējušo dabīgo gaisa apmaiņu 
caur logu profilu šķirbām), apgaismojuma 
radītais siltums, ātrums, kāds nepieciešams, 
lai nodrošinātu pietiekamu gaisa ap-
maiņu, u.c. Gaisa padeves jaudu saskaņā ar 
CO2 sensoru datiem automātiski regulē BMS 
sistēma. Esam panākuši labāko no iespējamā, 
jo cerēt, ka vēsturiskā ēkā, saudzīgi izturoties 
pret konstruktīvo struktūru, izveidojama 
ideāla gaisa apmaiņas un dzesēšanas situācija 
visiem dzīves gadījumiem, kad telpā ir ievē-
rojams skaits cilvēku, ieslēgtas TV kameras, 
starp telpām durvis visu laiku ir atvērtas u.c., 
nav reāli. Toties ir rodami racionāli kom-
promisa risinājumi, jo galu galā telpas ar 
apmeklētājiem nebūs pārpildītas katru dienu, 
bet varbūt reizi mēnesī, pārējā laikā funk-
cionējot ikdienas režīmā. Un tā ir projektē-

šanas lielā jēga  – precīzi izvērtēt sākuma 
posmā katra potenciāli iespējamā risinājuma 
ieguvumus un blaknes. Klimata uzturēšanas 
iekārtu izvēlē prioritāte bija ilgtspējas kritē-
rijam, orientējoties uz to, lai iekārtas spētu 
telpas kvalitatīvi nodzesēt. Arhīvā, pie-
mēram, tiek izmantota ne tikai tradicionālā 
rekuperācija, bet arī gaisa recirkulācija, iz-
mantoto gaisu nedaudz papildinot un at-
griežot atpakaļ telpā. To var īstenot telpās, 
kur cilvēki uzturas reti un īslaicīgi.

Viena no lielākajām problēmām mik-
roklimata risinājumos ir milzīgā gaisa ap-
joma ievade un arī izvade no ēkas. Tie ir 
milzu cauruļvadi, un tiem jāatrod vieta. 
Jaunajā pazemes daļā gaisa ievades izvie-
totas parka daļā, nomaskētas ar dekora-
tīvām melnām izbūvēm. Daļa iekārtu at-
rodas pazemē, tās sedz restes, kurām 
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ikdienā cilvēki staigās pāri un neko neno-
jautīs par to lomu. Vecajā ēkā gaisa izvade 
notiek caur žalūziju restēm ēkas ārsienās 
vai caur atsevišķām vertikālām šahtām, 
kas iebūvētas esošajos skursteņos, integ-
rējot cauruļvadus ēkas konstrukcijā vai no-
maskējot ar dekoratīvām detaļām. Risinā-
jumus izstrādājām kopā ar arhitektiem.

Vai paspēs ēku savlaikus nodot eks-
pluatācijā? Ir tāds teiciens: stundu pirms 
pirmizrādes nekas neliecina, ka pirmizrāde 
notiks.»

«Nopietni izaicinājumi būvniekiem bija 
vairāki. Projekts paredzēja ievērojamu ga-
barītu perforētu siju izvietošanu virs 
apakšzemes izstāžu zāles, katra no tām bija 
20,5 m gara, 1,3 m augsta un svarā – vai-
rākas tonnas (6,5  t). Sarežģīta bija jaunu 
tērauda siju montāža kupola daļas pārse-
guma pastiprināšanai. To montāžas laikā 
17,5 m garām un 0,66 m augstām perforē-
tajām sijām tika izveidotas atveres kupola 
sienas konstrukcijā. Kupola bēniņu daļā 
iepriekš bija tikai tehniskas nozīmes telpa, 
pēc atjaunošanas tā ieguvusi izstāžu zāles 
statusu ar atbilstošu nestspēju 500 kg/m2.

Vēl viens jauns smagsvars muzeja telpās 
ir jaunas tērauda kāpnes (svars ap 20 t), kas 



ar tvaika mitrinātājiem – tādi uzstādīti ko-
pumā 40. Mitrināšanai muzeja ēkā ir divas 
pakāpes  – galvenā mitrināšana notiek pie 
gaisa apstrādes iekārtas, bet telpās mitruma 
regulēšanu nodrošina gaisa vados uzstādītās 
ierīces. Mikroklimata režīms telpās tiek no-
drošināts automātiski, tiek reģistrēti sensoru 
rādījumi, un atkarībā no parametriem gaiss 
tiek sausināts vai mitrināts.

Daļu gaisa ieņemšanas un izmešanas 
nodrošina metāla dekoratīvie izvadi ārpus 
ēkas, parkā, kopumā 5 iekārtas, no kurām 
3 kalpo dūmu novadīšanas sistēmām.

Otra mūsu uzņēmuma veiktā sadaļa 
bija BMS (VAS) sistēmas projektēšana un 
arī uzstādīšana. BMS ēkā nodrošina mik-
roklimata režīmu, vada apgaismojumu, kā 
arī žalūziju sistēmu virsgaismām.»

«Atskatoties uz būvniecības procesu un vērtējot 
objektu, tas, manā skatījumā, ir emocionāli 
spēcīgs un tehniski ietilpīgs un sarežģīts. Būv-
tehniskās problēmas un izaicinājumi mūs 
pārsteidza cits pēc cita. Jaunbūves pamatplātnes 
izbūvei traucēja pazemes spiedūdens. Sarežģīti 
bija uzbūvēt jauno pazemes apjomu – faktiski 
pamatīgo betona karkasu tikai 70–80 cm at-
tālumā no vēsturiskās ēkas pamatiem. Būv-
niecības procesa izraisītās vibrācijas atdzīvināja 
110  gadu vecās ēkas konstrukciju vēsturisko 
pamatu sēšanos un aktivizēja sienu un pārse-
gumu plaisāšanu vecajās vietās. Plaisu krīzes 

ved no 3. stāva uz 4. stāva izstāžu zālēm un 
kupola daļu. Tās iecēla pa vienam posmam 
caur atveri jumta segumā, un tas patiesībā 
bija juveliera darbs, jo atveres lielums bija 
gandrīz tikpat liels kā kāpņu posmu gabarīti. 
Metināšana notika uz vietas.»

«Uzņēmums «Lafivents» Latvijas Nacio-
nālā mākslas muzeja atjaunošanā un pa-
plašināšanā (objekta nosaukums «Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja rekonstrukcija, 
restaurācija un jaunbūve») piedalījās ar 
ventilācijas un aukstumapgādes sistēmu iz-
būvi un ēkas vadības un automatizācijas 
sistēmu izbūvi. Vēsturiskajās ēkās nav 
viegli strādāt, jo rūpīgi jāpārdomā mo-
derno sistēmu novietojums. Tas bieži vien 
ir kompromisa meklējums starp vēsturiska 
izskata un iekārtu apkalpošanas iespējas 
nodrošināšanu. Un šajā gadījumā tās bija 
ievērojama izmēra iekārtas, kā arī skaitliski 
to bija daudz  – kopumā 9  ventilācijas 

iekārtas, atsevišķi 30  gaisa noplūdes un 
pieplūdes iekārtas, 100  Fancoil, daļa  – ar 
mitrināšanas funkciju. Atšķirībā no jaun-
būvēm, kurām dzesēšanas iekārtas (čil-
lerus) iespējams uzstādīt, piemēram, uz 
jumta, šeit tas novietots mīnus 2. stāvā, kas 
ir aptuveni 8 m zem zemes. Kopējā dzesē-
šanas jauda ēkā ir 320 kW.

Lai nodrošinātu nepieciešamo mitruma 
līmeni ēkā, ventilācijas sistēmas ir aprīkotas 
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dalošajās zonās, kam ugunsdrošības prasības 
ir augstākas. Muzeja mākslas darbu krātuve 
atrodas aiz ugunsdroša stiklojuma un tāpat kā 
kravas lifts  – caur stiklojumu  – apskatāma 
apmeklētājiem. Visu jaunā apjoma telpu platību 
apsilda grīdā iebūvētā apsildes sistēma. Darba 
telpās ir metāla griesti, publiskajā zonā iebūvēti 
izskatīgi koka plākšņu griesti, kas ražoti Latvijā, 
kompensējot betona faktūras dominējošo lomu. 
Muzeja sabiedriskajās telpās izvietoti izmēros 
lieli un sēdēšanai pievilcīgi masīva koka soli. 
Tiem ir vistiešākā saistība ar muzeja tapšanas 
vēsturi, jo izgatavoti no jumta koka sijām un 
spārēm, kas savu mūžu muzeja jumtā un 
pārsegumos bija godam nokalpojušas, bet tagad 
konstruktīvu vai arhitektonisku apsvērumu 
dēļ bija jādemontē vai jāaizstāj ar jaunām.

Lai no jaunajām, pazemē esošajām iz-
stāžu zālēm nonāktu vecajā ēkā, izmanto-
jami vairāki ceļi – ar liftu vai pa kāpnēm, 
šķērsojot lauzītās, slīpās betona plaknēs 
veidotu uzeju, tādējādi radot savdabīgas iz-
jūtu gammas. Vēsturiskās ēkas apakšstāvā 
ir viss, kas nepieciešams muzeja funkcio-
nēšanai – austrumu spārnā kafejnīca, kon-
ferenču zāles, nodarbību istaba bērniem, 
veikaliņš, garderobe un WC, dienvidu 
spārnā iekārtojušies muzeju darbinieki un 
administrācija. Vēsturiskās daļas apakš-
stāvā lielāko izaicinājumu izpildītājiem sa-
gādāja grīdas, gan vienā daļā remontējot 
oriģinālās izdrupušās plaisiņas, gan daļēji 
jaunizveidotās, radot interesantu teracco 
un misiņa dzīslu zīmējumu.

Zeltītā toņa misiņa kāpnes, kas attāli 
sasaucas ar pakāpieniem ap virsgaismas 
konstrukciju betona pārsegumā parkā, ved 
no vēsturiskās ēkas ieejas galvenā vestibila 
lejā uz apakšstāvu un tālāk uz jaunajām 
ekspozīciju zālēm, ir pamanāms un domi-
nējošs akcents. Simboliski tās būtu jāuztver 
kā uzaicinājums. Kāpnes aicinoši uzrunā un 
atbild uz jautājumu, kurp jādodas. Un atbilde 
ir pavisam vienkārša – jāiet pa kāpnēm lejā! 
Un kā pretstats šīm kāpnēm ir baltās tērauda 
kāpnes trešajā stāvā, kas ved uz bēniņos un 
kupolā izbūvētajām izstāžu telpām un jumta 
terasēm. Lai tās izveidotu, bēniņu daļā bija 
jāpārbūvē pārsegumi, vienlaikus saglabājot 
vēsturiskās koka konstrukcijas kupolā, kuras 
uzņem visu 3. stāva griestu un dekoru slodzi. 
Atsevišķas vecās koka sijas bijā jāprotezē vai 
daļēji jānomaina, ko arī uzmanīgi, pat deli-
kāti, veicām, neietekmējot kopējo konstruk-
cijas stabilitāti. Pirms jaunu pārsegumu iz-
būves, netraumējot kupola koka konstruk-
cijas, bēniņos bija jāiemontē 17,5  m garas 
metāla sijas. Segmentos tika izstrādāta 
dzelzs betona josla, kas tika iebetonēta pa 
perimetru ar «Peikko» enkuriem. 660  cm 
augstās metāla sijas uz betona joslas tika 
montētas, ievelkot pa jumtā un sienā speciāli 

laikā un arī pēc   tam būvniecības periodā 
veicām ne pārtrauktu riskanto konstrukciju 
monitoringu gan ar tiešsaistē strādājošiem 
elektroniskajiem mērījuma sensoriem, gan 
tradicionālajām ģipša markām ne tikai pašai 
muzeja ēkai, bet arī tuvējām mājām. Apko-
pojām faktus, pētījām kardiogrammas, seci-
nājām, kuri faktori ietekmē situāciju, kopā ar 
konstruktoriem meklējām risinājumus pro-
blēmu novēršanai un precīzi realizējām iz-
strādāto pasākumu programmu. Izdevās sek-
mīgi  – projektā paredzētais ir realizēts plā-
notajā apjomā . Vēsturiskās ēkas substance 
ir nostabilizējusies.

Visiem ir pamanāms, kā mainījusies mu-
zejam pieguļošā teritorija. Esplanādes parka 
puse ir ieguvusi jaunus vaibstus. Gludi slīpē-
tais laukums – muzeja jaunās piebūves te-
racco dzelzsbetona plātne  ‒ izbūvēts ar ne-
lielu kritumu ūdens novadīšanai. Tajā iebū-
vēta taisnstūrveida apsildāmā stikla kons-
trukcija, ierāmēta ar misiņa pakāpieniem, 
starp citu, tie ir apsildāmi, lai ziemā nekrātos 
sniegs. Pa perimetru gar stiklojumu izbūvēta 
ūdens novadsistēma, arī ar apsildāmām 
teknēm. Virsgaismai ir ne tikai dienas 
gaismas nodrošināšanas funkcija pazemes 
ekspozīciju zālei  – laukumā veidojas neliels 
amfiteātris, kuram nākotnē noteikti tiks rasti 
interesanti izmantojuma varianti. Pie muzeja 
ēkas uzstādīti jauni soli, informatīvie stendi, 
statīvi divriteņu novietošanai. Safrizēti un 
saārstēti tuvējie, vecie Esplanādes parka koki. 
Rekonstruēts liels apjoms parka celiņu un 
muzejam pieguļošo ielu trotuāru iesegumu. 
Sabiedriskās tualetes pārceltas pazemē, izbū-
vējot arī pacēlāju vides pieejamības prasību 
nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām. Muzeja rezerves izejas un minētās 
WC jumta segums veidots kā zaļais jumts.

Vēsturiskajā ēkā iebūvēts 1 lifts apmeklē-
tājiem, jaunbūvē 1 darba lifts, 2 pacēlāji vides 
pieejamībai un lielākais divu stāvu apakšzemes 
kravas pacēlājs 12x3,5 m, kas nav paslēpts aiz 
betona sienas, bet gan aiz stiklotām vitrīnām, 
tāpēc aplūkojams apmeklētājiem, ienesot pa-
zemes telpās arī papildu dienas gaismu. Katrā 
ziņā, manuprāt, uzteicama ideja. Kravas liftam 
ir svarīga nozīme izstāžu eksponātu transpor-
tēšanas drošības nodrošināšanai, pārvietojot 
tos no kravas automašīnas līdz muzeja krā-
tuvēm, nepakļaujot laika apstākļu iedarbībai 
un, kas zina, arī garnadžu ziņkārībai, izkrau-
šana un pārvietošana notiks ēkas iekšpusē. 
Starp citu, tāda ir arī apdrošinātāju prasība, 
organizējot starptautiskas izstādes. Ēkā ievē-
rotas striktas ugunsdrošības prasības, pie-
mēram, darba telpās apakšējos ēkas stāvos 
izbūvētas atbilstošas sienu konstrukcijas un 
masīvas durvis ar dažādām ugunsdrošības 
pakāpēm atkarībā no tā, vai jāgarantē standarta 
ugunsnoturība, vai arī tie ir būvelementi no-
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izveidotiem atvērumiem. Viss tika sadalīts 
5 segmentos, katrā no tiem iebūvētas 4 jaunās 
sijas. Pēc siju iebūves izveidojām jauno be-
tona pārsegumu ar silto grīdu sistēmu. Tā 
kupola konstrukcijas, pildot jaunās ekspo-
zīcijas zāles grīdas uzdevumu, un vēsturiskās 
koka konstrukcijas ar pārsegumu turpina 
dzīvot savu dzīvi.

Kas šai ēkai ir interesants? Šī ir viena no 
pirmajām ēkām Rīgā, kur pārsegumos iz-
mantots dzelzsbetons, kas tiem laikiem bijis 
inovatīvs risinājums. Atsedzot atsevišķus 
būvapjoma fragmentus, atklājās, ka būvmeis-
tari patiešām nebija žēlojuši ne betonu, ne 
gludās stiegras, kas noenkurotas ar mūr-
āķiem nesošajās mūra sienās. Droša māja.

Abpus kupolam uz ēkas jumta, nedaudz 
nošķeļot kori, izbūvētas āra terases, kur vien-
laikus varēs uzturēties aptuveni 50  cilvēku, 
baudot skaistus Rīgas panorāmas skatus. 
Kupola centrālā daļa ir acīm nemanāmi pacelta 
30 cm uz augšu, lai zem jumta seguma varētu 
iestrādāt siltinājumu un plašā telpa zem kupola 
būtu izmantojama kā ļoti savdabīga izstāžu 
ekspozīciju telpa. No vecajām jumta koka 
spārēm izgatavotas 1. stāva atpūtas mēbeles. 
Sānu rizolītu jumtiem saglabātas vēsturiskās 
koka konstrukcijas, arī siltinātas, lai varētu 

nodrošināt bēniņu ekspozīciju zāļu funkcio-
nalitāti, kurām, starp citu, atdarināta oriģinālo 
dēļu apdare kā šarmanta autentiskuma detaļa. 
Vēsturiskā izpēte apliecināja, ka pirmatnējais 
jumta iesegums ir bijis no melna dabīgā šīfera 
slānekļa zvīņveida plāksnītēm. Mūsdienās 
segumam tika izvēlēts metāla RHEINZINK, 
zvīņas tika izgatavotas pēc īpaša pasūtījuma, 
izmēru un formu kopējot no bēniņos atras-
tajām oriģinālajām akmens plāksnēm, rekons-
truējot vēsturiskā seguma ieklājuma rakstu. 
Varenā kupola sešas lukarnas un augšējā la-
terna izceļ ažūras RHEINZINK barokālās 
uzlikas, arī skursteņus nosedz nelieli metāla 
jumtiņi ar dekoriem. Un kā jumta noslēguma 
elements – malahītzaļa patinēta kapara vāze, 
skaists akcents, kas pāri kaimiņēku jumtiem 
un parka koku galotnēm jau no tālienes pa-
manāms uz debesu fona.

Nacionālā mākslas muzeja ēkas fasādes 
pelēcīgais krāsojums dažādos apgaismo-
jumos uzvedas ļoti atraktīvi. Saules gaismā 
fasāde šķiet balta, mākoņainā laikā gan ar 
zilganu, gan zaļganu, gan pelēcīgu nokrāsu, 
vakara gaisma fasādi apvelta ar samtainu 
zeltainumu. Tas viss notiek, pateicoties si-
likātu bāzes kvarcu saturošas krāsas «His-
tolith aussenquarz» interesantajām īpa-
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šībām. Ēkai neapšaubāmi piemīt romantiska 
noskaņa, ko veido atjaunoto galveno kāpņu 
balustrādes un kolonādes smilšakmens, 
Latvijas dzintargreznais toņu kokteilis. Un 
abu galveno fasāžu zelmeņus greznojošās 
Augusta Folca skulptūras un ciļņi, kuri it 
kā neuzbāzīgi aicina cilvēkus «tur, lejā» ne-
minstināties, droši tvert cēlo muzeja ieejas 
durvju misiņa rokturi un doties iekšā 
augstās mākslas un saglabātā būvmantojuma 
templī. Noteikti pavisam citādas noskaņas 
radīsies, apskatot muzeju ēku naktī – daudz 
atsevišķu detaļu un ēkas koptēlu izgaismos 
desmitiem gaismekļu un gaismas diožu 
virteņu. Noslēgumā gribētu novēlēt, lai Rīga 
un rīdzinieki būtu ieguvuši jaunu randiņu 
vietu – skvēriņā pie agrāk koku paēnā grūti 
pamanāmā, bet tagad saulītē izceltā tēlnieka 
Burkarda 1936. gadā kaltā gleznotāja Jaņa 
Rozentāla (1866‒1917) pieminekļa.»

ROBERTS VECUMS-VECO,  

EKSPERTS–KONSULTANTS:
«Muzejā mūsu komanda ieradās 2013. gada 
februārī, ir pat foto ar pirmo dzīvojamo va-
goniņu. Sākām ar restaurācijas un atjauno-
šanas uzdevumu plānošanu, vēsturisko 
apdares slāņu zondēšanu, materiālu ana-
līžu veikšanu, darbu programmu un meto-
diku sagatavošanu. Pēc četriem mēne-
šiem – 20. jūnija vakarā ‒ notika ugunsne-
laime Rīgas pilī, kas radikāli mainīja visus 
mūsu nodomus, nopietni mainot priori-
tātes un plānoto darbinieku pieejamību. 
Rezultātā, darbu apjomiem neplānoti pie-
augot, lielākā daļa mūsu restaurācijas spe-
ciālistu ir strādājuši abos objektos. Taču, lai 
nezaudētu uzņemto tempu LNMM, ļoti 
specifisku uzdevumu risināšanai izlēmām 
sazināties ar ārzemju kolēģiem, mākslīgā 
marmora un smilšakmens restauratoriem 
no Krakovas restaurācijas maģistra Barto-
lomeja Kubiaka vadībā – ar viņu savulaik 
biju sadarbojies Rīgas Biržas atjaunošanā. 
Vienojāmies par nosacījumiem (galvenais 
princips saglabājies no Biržas laikiem  – 
kvalifikācijas tālākai paaugstināšanai vai 
jaunu iemaņu apgūšanai komandas sastāvā 



Augusta Folca (1851–1926) betona 
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jāiekļauj divi mūsu uzņēmuma restaura-
tori), un rezultātā, izsakoties celtnieku 
slengā, mākslīgā marmora un smilšak-
mens būvelementi tika ļoti profesionāli no-
restaurēti. Jāsaka, smilšakmens būvdetaļu 
restaurāciju vērtēju kā pieminēšanas vērtu. 
No mūsu valstī reti izmantojamā būvmate-
riāla ir veidota muzeja galvenās fasādes ko-
lonāde, centrālo uzejas kāpņu un terašu 
balustrāde un daži fasādes dekori. Pirms 
10  gadiem veiktās kāpņu un akmens 
margu konservācijas darbi bija mēģinā-
jums apturēt šī ēkai svarīgā mezgla straujo 
bojāšanos un brukšanu, taču, manuprāt, 
risinot konstruktīvās problēmas, tas tika 
veikts uz oriģinālo margu detaļu rēķina, 
tās aizstājot ar kvalitatīvām, taču betona 
kopijām, visu nokrāsojot ar fasādes krāsu, 
tāpēc tagad gandrīz pusi no balesīnām bija 
jāizgatavo no jauna. Tas izdevās sekmīgi, 
un no Katovices apkārtnes karjerā iegūtā 
Silēzijas smilšakmens izvirpotās jaunules 
ir harmoniski (varētu teikt  ‒ pat nepama-
nāmi) iekļāvušās savu vecāko māsu ie-
rindā. Un galvenais – būvdetaļas ir atbrīvo-
jušās no daudzo pārkrāsojumu kārtām un 
uz pelēcīgās fasādes fona skaisti eksponējas 
ar savu svaigo un pie mums Rīgā nepierasti 
sulīgo smilšu un okera toņu kokteili.

Starptautiskās restauratoru komandas 
dalībnieku rokām atjaunoti arī mākslīgā 
marmora elementi – LNMM galveno kāpņu 
sānu malas, izstāžu zāļu un vestibila ko-
lonnas un pilastri. Tikai restaurācijas procesa 
gaitā, veicot nopietnu izpēti, atgriezts to 
sākotnējais izskats, tajā skaitā arī iepriekš 
pārkrāsotajām kolonnu bāzēm. Mākslīgais 
marmors ir rets apdares materiāls Latvijas 
būvmantojumā, iespēja ar to strādāt, veidojot 
no jauna vai restaurējot, ir sarežģīts, bet ļoti 
interesants darbs. Tā nu ir sanācis, ka piecu 
gadu laikā Rīgas Biržā, Nacionālajā mākslas 
muzejā un arī Rīgas pils Baltajā zālē esam 
strādājuši pie apmēram 2000 m2 dažādākajās 
tehnikās izgatavotas un saglabātības stāvoklī 
esošas aristokrātiskās scagliolas vai stuck-
marmora, mācījušies pie pasaules klases 
meistariem un tagad jau esam spējīgi dar-
boties šajā jomā arī patstāvīgi. Bet ar kolē-
ģiem no ārzemēm kooperāciju gan nepār-
trauksim  – divi darbinieki šobrīd stažējas 
mūsu kolēģa objektā Vācijā.»

«Projektā smilšakmens kolonnām bija pa-
redzēts krāsojums. Plāni mainījās, pēc 
vecā krāsu slāņa noņemšanas ieraugot no 
blokiem būvēto kolonnu skaisto faktūru. 
Kā materiāls smilšakmens laika gaitā kļūst 
arvien noturīgāks, tas tikai nedaudz dēdē. 
Kolonnas iekštelpās ir nestspējīgas un 

pilda balstu funkciju, tām ir metāla ser-
denis, mākslīgais marmors izmantots ap-
darei virskārtā.»

«Koka būvdetaļas  – muzeja ēkas durvis, 
logi, sienu paneļi ar nišu restēm – neprasīja 
pamatīgu galdniecisku restaurāciju, vien 
profesionāli precīzu bojājumu labošanu. 
Daudz vairāk meistarības bija vajadzīgs, 
darbojoties ar muzeja oriģinālajām mē-
belēm un jo sevišķi bibliotēkas telpas koka 
interjera pilnu restaurāciju. Darbu vadī-
tājam restauratoram Guntim Vecvagaram 
šis objekts nāca pēc ļoti atbildīgā Doma 

baznīcas daudzu simtu gadu veco koka 
būvdetaļu atjaunošanas, kur daudz tika pa-
darīts paša rokām. Daudzus tūkstošus 
stundu RE&RE/RERE04 restauratores un 
amatnieces divu daiļkrāsotājmeistaru ‒ at-
bildīgās restauratores Sandras Priežčie-
kures un darbu vadītājas Kristīnes 
Gulbes ‒ uzraudzībā un vadībā veltīja gald-
niecības izstrādājumu iluzorās apdares  – 
cēlkoksnes imitācijas jeb āderējumu, sienu 
dekoratīvā šablonējuma un arī zeltījumu ‒ 
restaurācijai un rekonstrukcijai.

Vestibila dekoratīvās plastikas apdarē 
vēsturiski bija izmantots tā sauktais šlagme-
tāls jeb zelta imitācija. Šobrīd vēsturiskā 
patiesība ir uzlabota, apdarei spožumu un 
greznumu piešķirot ar īstu lapiņu zeltu. Da-
ļēji tas bija noticis jau 20. gs. 80. gados veiktās 
restaurācijas gaitā – finanšu resursu toreiz 
pietika tikai vestibila pirmajam stāvam. Tas 
raisīja karstas diskusijas, ko darīt tagad, vai 
iznīcināt cēlmetāla apdari un uzklāt jaunu 

zelta imitāciju, lai rekonstruētu sākotnējo 
risinājumu, vai celt zeltu arī uz augšējo stāvu, 
pastiprinot greznības izjūtu. Uzvarēja dārg-
metāls  – vēsturiskais šlagmetāls tagad ir 
paslēpts zem vācu lapiņzelta kārtiņas.

Izstāžu zālēs sienu oriģinālais šablonē-
jums bija aizsegts ar daudzkārt pārkrāsotu, 
biezu audumu. Tas esot bijis muzeja direk-
tora gleznotāja Vilhelma Purvīša protests 
pret interjera sākotnējo, amatniecisko kon-
cepciju. Mūsu risinājums situācijai tika ak-
ceptēts ātri: piecās telpās vēsturisko apdari 
restaurējam un eksponējam tikai uz vissta-
bilākās virsmas  – ēkas mūra ārsienām  ‒, 
pārējo šablonējuma apjomu visā muzejā 

paslēpjam līdz labākiem laikiem, apšujot 
sienu plaknes ar «Fermacell» šķiedru plāk-
snēm uz vēdināma karkasa.»

«LNMM trešā stāva vestibilā esošo monu-
mentālo sienu gleznojumu restaurācija bija 
atbildīgākais restaurācijas pasākums mu-
zeja projektā. Pēc ēkas arhitekta V.  Nei-
maņa ieceres, 1906.‒1908. gadā slavenie ai-
navisti Vilhelms Purvītis un Gerhards 
Pauls fon Rozens ir veikuši sešus pusapļa 
formas gleznojumus uz trešā stāva vestibila 
sienu kaļķa apmetuma. Ainavās var atpazīt 
Vecrīgu, Tallinu, Jelgavu, Kokneses pils-
drupas un ieraudzīt vēl divus skatus – Kur-
zemi ziemā un Igaunijas jūrmalu. Neimaņa 
iecerē bija arī lielā plafona gleznojums, kas 
netika realizēts. Šodien sešas ainavas – vie-
nīgie dekoratīvās glezniecības rotājumi 
ēkas vēsturiskajā interjerā  – ir atkal 



redzamas visā spožumā pēc restaurācijas: 
ir aizpildītas plaisas apmetumā, attīrīts un 
nostiprināts krāsas slānis, koriģētas ie-
priekšējās (20.  gs. 80.  gadu) restaurācijas 
pēdas, retušēti zudumi. Strādājām mazā 
kolektīvā sadarbībā ar Daci Pāži, Maiju 
Tirzīti un Lauru Kristlību. Gribas ticēt, ka 
gleznojumiem profesionāļu apkope nebūs 
vajadzīga ilgāku laiku.»

«Viens no koka āderējuma lietojuma iemes-
liem ir vēlme, imitējot cēlākas koka šķirnes, 
drusku palepoties, ja būvdetaļu izgatavo-
šanā ir izmantoti lētāki materiāli. Muzeja 
ēkā populārs ir ozolkoka āderējums. Kad 
ienācām ēkā, ne visas koka durvis telpām 
bija savās sākotnējās vietās. Atsevišķas, 
nevainojamā stāvoklī esošas, oriģinālās 
vērtnes atradām pagrabā. Un atgriezām 
savās vietās. Mums palaimējās Vācijā atrast 
nelielu vēsturisku flīžu ražotni, kas bija 
spējīga mums izgatavot ļoti precīzas pirms 
vairāk nekā simts gadiem izgatavotu kungu 
telpas apdares flīžu kopijas. Ieguvām ap-
brīnojamas kvalitātes vēsturisko flīžu rep-
likas, ar kurām papildinājām trūkstošos 
oriģinālās apdares fragmentus.»

«Šī nav pirmā mūsu sadarbība ar «Būve un 
Forma» tieši precīzās kondicionēšanas risi-
nājumu izstrādē  – pirmais mūsu sadar-
bības objekts bija Rīgas pils rekonstrukcija. 
Mūsu («Menerga Baltic») pieredzē jau ir 
vairāki līdzīgi projekti pēc apjoma un no-
zīmīguma, kuros bija prasība nodrošināt 

tieši precīzo kondicionēšanu (kas paredz 
konstantas temperatūras un mitruma uz-
turēšanu visa gada garumā gan ekspozīciju 
zālēs, gan mākslas muzeja krātuvēs): Rīgas 
Birža, Rīgas pils un tagad arī LNMM.

Nav noslēpums, ka precīzā kondicionē-
šana ir projektēšanas augstākā pilotāža gan 
AVK sistēmu projektētājiem, gan iekārtu 
piegādātājiem, kur iekārtās jāvar iekļaut 
gan gaisa sildīšanu, dzesēšanu, sausinā-
šanu, mitrināšanu un siltuma atgūšanu, 
un mēs (kā vācu «Menerga» produktu ofi-
ciālais pārstāvis) esam gandarīti, ka esam 
starp retajiem Latvijā, kas spēj piedāvāt 
šādus augsti tehnoloģiskus mikroklimata 
risinājumus vienas iekārtas ietvarā un ne-
baidāmies uzņemties atbildību par gala re-
zultātu. Noteikti jāatzīmē, ka ļoti liela no-
zīme ir tieši projektētāju kvalifikācijai un 
iepriekšējai pieredzei, lai atrastu piemēro-
tākos risinājumus un konkrētais objekts 
pilnvērtīgi kalpotu savam mērķim un 
funkcijai, nevis būtu tikai ķeksīša pēc.

Precīzās kondicionēšanas nodrošināšanai 
tika izmantotas deviņas vācu ražotāja «Me-
nerga» GmbH rekuperatīvās Adsolair, reģe-

neratīvās Resolair tipa mikroklimata iekārtas 
un Hybritemp tipa čillers. Parasti «Menerga» 
iekārtu automātikas un vadības algoritmos 
var integrēt visas kondicionēšanai nepiecie-
šamās lietas. Šī projekta ietvaros atbildīgākais 
uzdevums, sadarbojoties ar ēkas BMS pro-
jektētājiem, bija izvērtēt optimālos mikrok-
limata vadības modeļus, piem., vai āra gaisa 
vadību pēc CO2 sensoriem vai arī atsevišķo 
telpu VAV vārstu vadību uzņemties BMS vai 
«Menerga» automātikai.

Lai nodrošinātu mākslas darbiem pieņe-
mamus klimatiskos parametrus, svarīgi 
telpās uzturēt noteiktu telpu temperatūru 
+18±1  °C un relatīvo mitrumu 50–55%. Arī 
vasarā. Šim nolūkam iekārtās integrētas 
kompresijas aukstuma iekārtas, kas ir pastip-
rinātā izpildījumā, lai iekārta spētu ne tikai 
nodrošināt dzesētā pieplūdes gaisa vajadzīgo 
temperatūru, bet arī veiktu tā sausināšanas 
funkciju. Tas nav vienkāršs uzdevums. Kon-
densācijas siltuma izvadīšanai tiks izmantots 
izplūdes gaiss. Iekārtā, kas apkalpo māksli-
nieku darbnīcas, gaiss tiks dzesēts ar netiešās 
adiabātiskās dzesēšanas sistēmu, kurai talkā 
nāks vēl viens iekārtas kondensators adiabā-
tikas ūdens cirkulācijas kontūrā. Savukārt pie 
ekstremāli augstām āra gaisa temperatūrām 
dzesēšanas jaudu palielināšanai 4.  stāva ku-
pola ekspozīciju zāles iekārtā ir integrēts pa-
pildu kondensators, kas tiks dzesēts no čillera 
sistēmas. Funkcijas visas vienā iekārtā.
Lielākie izaicinājumi šajā projektā bija ie-
robežotās iespējas tieši gaisa sadales sis-
tēmas iebūvē (bet tas gūla uz projektētāju 
pleciem). Viss, kas mums bija nepieciešams 
mikroklimata iekārtu konfigurēšanai, ir 
skaidri definētas veiktspējas prasības ie-
kārtām  – gan gaisa apmaiņas, gan sildī-
šanas un dzesēšanas jaudas.»

«Izstrādājot arhitektūras projektu iesnieg-
šanai konkursam, viens no mūsu uzdevu-
miem bija domāt par būtiskākajiem akcen-
tiem, kas ēkā norādīs uz tās atslēgas vietām. 
Tāpēc ir misiņa apdare kāpņu apjomam, 
kas ved no vēsturiskās ēkas uz pazemes ap-
jomu, kur sākas ceļš uz jauno izstāžu zāli. 
Spožās trepes apmeklētājiem būs kā aicinā-
jums un norāde. Tāpēc lifta durvīm ir mi-
siņa apdare, jo šajā ēkā lifta iepriekš nav 
bijis. Tāpēc arī spoža misiņa apdare ir ne-
liela amfiteātra pakāpieniem, kas ierobežo 
pazemes apjoma virsgaismas konstrukciju 
ēkai pieguļošajā parka daļā. Pakāpienus 
vasarā jaunieši noteikti izmantos kā vietu 
sēdēšanai. Lielos apjomos izmantojot mi-
siņu, tas rada zeltījuma efektu, kas ar laiku 
maina toni, ja virsmu nespodrina. Šajā ob-
jektā, domāju, tas nedraud.
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Mums kā arhitektiem bija jārada kon-
cepts, kas apvieno jauno un moderno ar 
grezni vēsturisko. Eiropā jau īsti vairs nav 
palikušas vietas, kur arhitektūru iespējams 
radīt bez konteksta  – ar to vienmēr ir un 
būs jārēķinās. Muzejam apkārt ir ļoti spē-
cīgs konteksts – vēsturiskā Rīga, parks, arī 
pati ēka un tās saturs rada kontekstu. Mu-

zejs mūsdienās  – tā jau ir aktīva vieta ar 
daudzveidīgu saturu.

Jaunos apjomus raksturo minimālisms, 
kur estētiski integrētas funkcionālās un 
tehniskās prasības. Parka zonā ieplānojām 
plašu, neitrālu laukumu, kuram ir tikai at-
sevišķi funkcionāli dizaina elementi. Lau-
kums sniedz iespēju atkāpties, lai visā 
krāšņumā ieraudzītu muzeja ēku. Lau-
kums arī aicina te organizēt kādus pub-
liskus pasākumus.

Pozitīvi vēlētos atzīmēt būvnieku snie-
gumu, projekts bija tehnoloģiski sarež-
ģīts,  un esmu priecīgs, ka izdevies teju 
neiespējamais   – arī 20  t smago tērauda 
kāpņu montāža.

Salīdzinot ar citiem mūsu biroja pro-
jektiem, LNMM bija sarežģīts un arī iz-
aicinošs. Šobrīd strādājam pie objekta Lie-
tuvā, kas arī paredz kādas vēl padomju 
laikā nepabeigtas būves rekonstrukciju 
un  jauna apjoma piebūvi. Mēs cenša-
mies  strādāt, aptverot plašāku skatījumu 
uz telpu, interesējamies par daudzveidī-
giem telpas aspektiem, un tās nav tikai 
telpas fiziskās izpausmes, bet arī mentālās. 
Lietas, kas mīt ārpus realitātes, ar tehnolo-
ģiju palīdzību var iemiesot reālajā telpā. 
Arhitektūra – tā ir diskusija starp iecerēm 
un iespējām.» 

New building and restoration. 
Latvian National Art Museum

SUMMARY

Magazine «Latvijas B vniec ba» had a rare opportunity to visit and take photos of the art temple – the 
Latvian National Art Museum, interviewing restorers and builders, just a moment before its putting into 
service. The construction site was becoming an object right before our eyes, the air was filled with 
touchable fuss about the deadlines, the builders were smiling in confusion, disbelief and, at the same 
time, pride of their work, but the Lithuanian designers with serious facial expressions were scanning 
the object all day long. 
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Object: Latvian National Art Museum complex in 10A ri j a Valdem ra Street, Riga, restoration, reconstruction and new 
building. Customer: Riga City Council Property epartment. Project: «Processoffice»: Vytautas Biek a, Rokas il iauskas, 
Marius anevi ius, iedrius pogis, e i Stankevi , Aust  ulie i t , Migl  Nainyt , iedr  atenyt , Mantas Petraitis, Sandra 

um i t , Povilas Marozas, Sandra lepikait . «Andrius Skiezgelas Architecture»: Andrius Skiezgelas, ilma Teodora ylyt , 
Rasa Mizarait . Restoration project: «Arhitektonisk s Izp tes rupa»: Art rs Lapi , Marina Mihailova, untars ansons. 
Building structures: engineering office «B ve un Forma»: nis Prauli , nis rasts, aspars ore, lga pol enova, 
Solvita ore, M ris r v tis. General contractor: RERE, manager of the project Arnis R ti , manager of contruction works 
and restoration uris rod a, restoration consultants Roberts Vecums-Veco. Construction supervision: Riga City Council 
Property epartment, Leonards ubkevi s.

Object in facts and numbers
Building in 10a ri j a Valdem ra Street was build in the period of year 1903 to year 1905 for the needs of Riga City Art 
Museum and Riga Art Promotion Association. The author of its project and its first director was the Baltic erman architect 
and art historian Vilhelms Neimanis (1849–1919).
Renovation and reconstruction program: restoration of the original Vilhelms Neimanis’s building with new exhibition halls in 
the attic and the dome room. The first floor has been replanned for the needs of the conference hall, cafes, children education 
rooms and administration offices. The new additional building - 3 exhibition halls, art repository, restoration workshops, 
auxiliary and technical rooms, 2 floors underground. Works carried out: reconstruction of the museum  preservation and 
restoration, restoration of the facade, path and square landscaping. Total area: 8249 m  square: 2500 m . Budget: 22,3 
million lats. Tender: year 2010. Construction: year 2013–2015.

 ri j a Valdem ra iel  10a celta no 1903. 
l dz 1905. gadam R gas pils tas m kslas muzeja 
un R gas M kslas veicin anas biedr bas vaja-
dz b m. T s projekta autors un pirmais muzeja 
direktors bija baltv cu arhitekts un m kslas v s-
turnieks Vilhelms Neimanis (1849–1919). Atjau-

 ori in l s 
Vilhelma Neima a kas restaur cija ar jaun m 
izst u telp m b ni os un kupola telp . 1. st vs 
p rpl nots konferen u z les, kafejn cas, b rnu 
izgl t bas telpu un administr cijas biroju vaja-
dz b m. aun  pieb ve – 3 izst u z les, 
m kslas kr tuves, restaur cijas darbn cas, pal g-
telpas un tehnisk s telpas. Pazemes jaunb v  2 
st vi zem zemes. Veiktie darbi: muzeja rekons-
trukcija  konserv cija un restaur cija  muzeja fa-
s des restaur cija  ce u un laukumu labiek rto-
ana. Kop j  : 8249 m  laukums: 2500 

m .  22,3 miljoni latu. onkurss: 2010. 
gads.  2013.–2015. gads.




