SKAIDROJOŠS APRAKSTS

VISPĀRĪGĀ DAĻA
Biķernieku trases tribīnes atrodas Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 2 (Kad. Nr. 01001220329)
Tribīne “A” – kad. Nr. 01001220329017;
Tribīne “D” – kad. Nr. 01001220329018;
Tribīne “D+1” – kad. Nr. 01001220329019.
Visas trīs būves nodotas ekspluatācijā 1968. gadā. Apbūves laukums ir 1705,0 m2. Vienkāršotā fasādes
atjaunošanas projekta risinājumi neparedz to mainīt.

ESOŠĀ SITUĀCIJA
Esošās tribīnes pieder VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”. Tribīņu pirmā rinda izbūvēta uz
augst. atz. +1.66 no esošā zemes līmeņa, nokļūšana pirmajā rindā paredzēta pa dz/betona kāpnēm.
Nokļūšana augšējās rindās paredzēta pa L veida paneļiem un starppakāpieniem. Drošības nolūkos
tribīnes aprīkotas ar metāla margām. “A” tribīnes pirmajā rindā paredzētas vietas cilvēkiem ar kustības
traucējumiem. Nokļūšanu pirmajā rindā nodrošina esošs invalīdu lifts. Uz doto brīdi tribīnes “A” un
“D” tiek ekspluatētas.
Būves uzbūve
Būves pamati – Dzelzsbetons/betons
Būves konstrukcija – Saliekamais dzelzsbetons
Būves jumts – Tērauda loksnes
Būves Vienkāršotā fasādes atjaunošanas projekts izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītāja projektēšanas
uzdevumu un saskaņā ar spēkā esošo Būvniecības likumu un Latvijas būvnormatīviem, normatīvo aktu
un īpašo noteikumu prasībām:
-

LR Būvniecības likums
MK noteikumi Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi
MK noteikumi Nr. 529 Ēku būvnoteikumi
LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība
LBN 202-15 Būvprojekta saturs un noformēšana
LBN 208-15 Publiskas būves
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PLĀNOTIE DARBI
Vienkāršotās fasādes atjaunošanas laikā paredzēts uzlabot būvju izskatu un nodrošināt
apmeklētāju komfortu un ērtību (ierīkot jaunas sēdvietas, kopā 3043 vietas). Būvēm netiek mainītas
nesošās konstrukcijas, plānojums, kas neietilpst fasādes vienkāršotajā atjaunošanā.
Tribīnes “A” un “D” izskata uzlabošanai veicami šādi darbi:
1. Saliekamā betona kāpienus attīrīt.
2. Demontēt esošās solu rindas un to vietā uzstādīt jaunus skatītāju krēslus.
3. Tribīnei “A” pirmajā rindā paredzēt vietas cilvēkiem ar kustības traucējumiem.
4. Metāla margas un detaļas attīrīt, slīpēt, gruntēt un krāsot.
5. Esošās jumta loksnes attīrīt no sūnām un netīrumiem.
Tribīnes “D+1” izskata uzlabošanai veicami šādi darbi:
1. Saliekamā betona kāpienus un kāpnes attīrīt un bojājumu vietas atjaunot un pārklāt ar ūdeni
atgrūdošiem un sala izturīgiem materialiem.
2. Demontēt esošās solu rindas un to vietā uzstādīt jaunus skatītāju krēslus.
3. Visas metāla detaļas (margas, statņus, sijas) attīrīt, slīpēt, gruntēt un krāsot.
4. Esošās jumta loksnes attīrīt no sūnām un netīrumiem.
5. Izbūvēt jaunu metāla margu ekvivalentu esošai.
Tribīņu noformējuma dizainā izmantots modificēts Latvijas Olimpiskās vienības vizuālās identitātes
elementa “pīne” motīvs.
Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” neiebilst, ka tiek izmantota LOK preču zīme – pīne, Biķernieku
kompleksās sporta bāzes skatītāju tribīņu noformējumā.

DARBU ORGANIZĀCIJA
Demontāžas un montāžas darbi veicami tikai būves apbūves robežās līdz ar to netiek skarti trešo
personu nekustamie īpašumi. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa,
smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus
esošiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem. Nepieciešama būvlaukuma sakārtošana pēc darbu
pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no
būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes
īpašniekiem un lietotājiem.
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Būvprojekta vadītājs,
SIA „ARHIS Arhitekti” valdes loceklis.
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