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Process

• Projekta īstenotājs, iepirkumu procedūru organizētājs –

VSIA «Šampētera nams» 

• Projektētāji – SIA «CMB»

• Vides pieejamības konsultācijas un ekspertīze –

Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu 

apvienība «APEIRONS»

• Būvprojekta daļu ekspertīze – SIA «Cerkazi-G»



Process

• Projektēšanas gaitā izstrādātas un apspriestas vairākas projekta 

versijas, no sākotnējiem trim arhitektūras risinājumiem izvēlēts 

viens – projekta mērķim un pakalpojuma vadlīnijām 

atbilstošākais

• Izstrādājot tehnisko specifikāciju un projektējot, izvērtēta un 

ņemta vērā:

✓Latvijas pieredze – uzklausot un konsultējoties ar pakalpojuma 

sniedzējiem, apmeklējot objektus, piedaloties semināros

✓citu valstu pieredze un vadlīnijas projektētajiem, piemēram, 

Zviedrijas, Anglijas, Spānijas, Ungārijas,  Itālijas, Kanādas



Izaicinājumi

• Nav zināma vieta (teritorija, zemesgabals)

• Nav zināms reljefs, vide, debespuses (novietojuma jautājumi)

• Nav zināmi iespējamie tehniskie risinājumi – apkures veids, 
ūdens un kanalizācija u.c. komunikācijas

• Klients – seniors ar visiem iespējamajiem funkcionālajiem 
traucējumiem (vides pieejamība 100% apmērā)

• Tipveida projekts – piemērojams jebkurai vietai un vajadzībai



Projektēšanas mērķi, uzdevumi, pamatprincipi

• Pamatmērķis – klientu (iedzīvotāju) un darbinieku labbūtība

• Virsuzdevums – ērta, ergonomiska un estētiska vide, kurā ir 
nodrošināta vides pieejamība personām ar dažādiem 
funkcionāliem traucējumiem

• Pamatnoskaņas – miers, mājīgums un personīgā brīvība

• Rezultāts – divu dzīvokļu mājas tipveida projekts (t.sk. BIM)



Ēkas plānojums



Dzīvokļa plānojums



Divu dzīvokļu mājas tipveida projekts

• Katrā dzīvoklī (korpusā) ir:

✓6 individuālās istabas ar atsevišķu apvienoto sanmezglu

✓koplietošanas viesistaba apvienota ar virtuvi

✓mazgāšanas telpa, kas paredzēta guļošo klientu 
mazgāšanai

✓personāla telpa

✓koplietošanas labierīcības

✓mantu glabātuve



Divu dzīvokļu mājas tipveida projekts

• Ieejas apjoms – koplietošanas telpas:

✓priekštelpa

✓tehnisko palīglīdzekļu novietne (telpa)

✓daudzfunkcionālā telpa

✓veļas mazgātuve

✓tehniskā telpa



Platības

Kopējais ēkas būvapjoms – 653 m2

Viena korpusa/dzīvokļa platība –
291 m2 

Vienas istabas platība – 19 m2

Individuālā sanitārā telpa – 5,7 m2

Viesistaba apvienota ar virtuvi –
60 m2

Ieejas apjoms – 70,6 m2



Vizuālā vīzija



























Paldies par uzmanību!

Labklājības ministrijas

Valsts SIA “Šampētera nams”

info@sampeteranams.lv

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 

3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 

3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu 

aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" pirmās kārtas ietvaros

mailto:info@sampeteranams.lv

