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Jauni apstākļi,
ambīcijas un
perspektīvas

agājušā gadsimta arhitektūras vēsture
iezīmējas ar diviem pretstatiem: drosmīgas modernistu vīzijas par industriālajām pilsētām, arhitektūras evolūciju un utopisko ideju iznīcināšana postmodernisma
ideoloģijas ietvarā. Vēlais 20. gs. periods ir zināms kā laiks, kurā arhitektūras nākotnes vīzijas nonāca tirgus un patērētāju sabiedrības
rokās un kur indivīda merkantilās ieceres kļuva par vispārpieņemtu standartu. Rietumu pasaulē valsts parasti neieņēma principiālu pozīciju, neizvirzīja ambīcijas un neformulēja aptverošas vīzijas. Tāpat kā savulaik modernistiem nācās izaicināt industriālās un sociālās
revolūcijas prasības, tāpat arī 21. gs. profesionāļiem nākas saskarties ar izaicinājumiem
ekoloģijas un ilgtspējības parametros, kas ir
fundamentāli faktori mūsu nākotnes pastāvēšanai. Vai mūsdienās valdībai ir politiskā
drosme izvirzīt ambīcijas šajā sakarā? Šis
stāsts ir piemērs ekperimentam, kur Venlo
pašvaldība Nīderlandē iniciēja un kopējā sadarbībā ar «Kraaijvanger Architects» no Roterdamas realizēja vizionāru, neparastu un augsti
ilgtspējīgu arhitektūras projektu.

«Kraaijvanger Architects» tika dibināts
1927. gadā. Birojam līdz šim vienmēr ir izdevies veiksmīgi nodot zināšanas un prasmes
nākamajām paaudzēm. Ģimenes uzņēmuma
gars joprojām ir dzīvs – virzoties uz priekšu,
netērējot laiku nenoteiktiem, filozofiskiem
sapņiem; galdnieka darba ētika un fokuss uz
materiālu un augsta precizitāte detalizējumiem ir raksturojošie lielumi. Ar šādu profesionālu attieksmi birojs turpina darbu jau gandrīz 90 gadu un ir atpazīstams ar nozīmīgiem
valsts pārvaldes ēku projektiem, augsta līmeņa ilgtspējīgiem birojiem, muzejiem, kultūras
centriem, koncertzālēm, izglītības iestādēm,
ekskluzīvām rezidencēm un tirdzniecības vietām. Biroja analītiskā un uz realizāciju orientētā pieeja radījusi iespējas strādāt gan ar maza
mēroga projektiem, gan ar lieliem un multidisciplināriem pasūtījumiem, arī īpaši sarežģītiem iekšpilsētas projektiem.
«Kraaijvanger Architects» cenšas radīt kvalitāti, kas ir mūžīga un ilgtspējīga. Mērķis
vienmēr ir radīt enerģijas neitrālas vai pat
enerģiju ražojošas ēkas. Šis process tika aizsākts ar izglītības iestādi/paviljonu Ecotopia

Roterdamā, kas tika projektēts kā nulles
enerģijas ēka jau 1994. gadā!
Sakarā ar pieaugošo akcentu uz klimata pārmaiņām un izejvielu resursiem «Kraaijvanger
Architects» tiecas radīt unikālas ēkas, kas ģenerē enerģiju, nevis to patērē. Ēkas, kas attīra
gaisu, tīra ūdeni, un nākotnē tās var pilnībā
pārstrādāt kā izejvielas jaunām ēkām. Ēkas,
kas tiek celtas šodien, rīt tik vienkārši neizgaist. Tas arhitektiem liek būt inovatīviem un
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realizēt inteliģentus un integrētus projektus,
būt progresīviem domāšanā, uzmanīgi sekot
līdzi jaunākajām inovācijām un lietot tās, tiklīdz tas tehniski ir iespējams. Tas būtu jādara
ar pārbaudītām metodēm, ja ir iespējams, un
ar jaunākajām inovācijām, ja nepieciešams.
Venlo pašvaldības ēkai pilsētas dome izvirzīja īpaši augstas ilgtspējīgas prasības, tas ir
pirmais reģions pasaulē, kas meklē iespēju
pilnīgai Cradle-to-Cradle principu
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Nīderlandes vēstnieka rezidence
Pekinā: reprezentatīvās, privātās un
apkalpojošās telpas ar lielu dārzu.

Ü
Venlo pilsētas dome.

Ü
The Temple de l’Amour II,
Burgundijā, Francijā.

īstenošanai. Tā rezultātā bija unikāls projektēšanas process un īpaša vizionāra ēka, kas
apvieno ērtu darba vidi ar ilgtspējīgām inovācijām. Projekts ietver vairākas stratēģijas,
nodrošinot ilgtspējību: spēcīgi piesārņotais
gaiss no blakus esošā ceļa tiek attīrīts ar ēku
un atdzišanas process ar upi Mass un pazemes autostāvvietu; biroji un stikla piebūve
(siltumnīca) ražo apkuri apkārtējām mājām
ar ģeotermālo siltumsūkņu implementāciju;
lietusūdens tiek savākts un izmantots, tad
attīrīts un beigās palaists atpakaļ upē Mass.
Jaunā ēka apvieno vairākus pašvaldības pakalpojumus, kas līdz šim bija izkaisīti visapkārt pilsētā, bet tagad ir apvienoti vienā kopīgā, viegli pieejamā kompleksā. Ēkas izkārtojums ir efektīvs un ietver biroja telpas, plazu, sabiedrisko zāli ar izstāžu telpām, sanāksmju telpas un 3 līmeņu pazemes autostāvvietu. Sabiedriskā zāle atrodas pirmajā
stāvā ar skatu uz upi Mass un tās palienēm.
Ēkas daudzstāvu spārnā biroji koncentrējas
uz veselīgu un aktivitātēs balstītu darba vidi. Tur pieejamas daudzas un dažādas individuālās un adaptīvās darba vietas. Katrai
darba vietai ir optimāls dienas gaismas daudzums, līdz ar to samazinot enerģijas patēriņu. Atvērtā tipa kāpnes ir nenovēršams skatienu uztvērējs. Centrālais ātrijs optimizē dabisko gaisa plūsmu, kas samazina nepieciešamību pēc mehāniskās ventilācijas. Kāpnes ir vieta mijiedarbībai un saskarsmei, kā

arī aicinošs stimuls izmantot kāpnes, nevis
liftu, tādējādi veicinot darbinieku veselību.
Cradle-to-Cradle (C2C) filozofija izvēršas vispārējā ilgtspējības pieejā, kuras mērķis ir panākt
ekoefektivitāti, samazinot negatīvo ietekmi uz
vidi un cilvēku veselību. Šajā pieejā materiāls
tiek uztverts kā barības viela, cirkulējot veselīgā un drošā metabolismā. C2C produkti ir sertificēti to ilgtspējībā, ražošanas procesa efektivitātē, materiālu īpašībās un toksiskumā, kā
arī to potenciālā atkārtotas izmantošanas tehnoloģiskajā ciklā. Būvniecībai arhitekti izraudzījās materiālus, kas ir pārstrādājami un var
tikt izmantoti atkārtoti. Ēka tika uztverta kā
milzīga izejvielu glabātava, kurai pēc 40 gadiem joprojām ir tās vērtība. Aptuveni 80%
ēkas sastāv no materiāliem, kurus var izmantot atkārtoti vienā vai citā veidā, tāpēc ēka lielākoties ir būvēta no koka.
Lai būtu pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti,
arhitekti meklēja iespēju attīrīt āra un iekštelpu gaisu. Atrodoties blakus intensīvi noslogotai satiksmei, gaisa kvalitāte ir galvenā
problēma, kas ietekmē cilvēku veselību un
darba produktivitāti. Ēkas augšdaļā gaiss
tiek sūknēts caur siltumnīcu (stikla piebūvi),
attīrot ēkā ieplūstošo gaisu. Kopā ar saules
baterijas skursteni ēkas lielais ātrijs rada dabisko ventilāciju. 2200 m2 iespaidīgā zaļā
ēkas fasāde funkcionē kā zaļās plaušas, kas
attīra no ēkas izplūstošo gaisu. Pētījumi parādīja, ka zaļajai fasādei būs pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti 500 m rādiusā.
Līdztekus gaisa kvalitātes aspektam arhitekti meklēja iespējas arī ūdens patēriņa samazināšanai. Ikdienā cilvēks izmanto apmēram 125 litrus ūdens. Tikai 4,5 litriem nepieciešama dzeramā ūdens kvalitāte. Ēkā
ūdens tiek sadalīts četrās atsevišķās ūdens
plūsmās: lietusūdens, dzeramais ūdens, pelēkais ūdens un melnais ūdens. Lietusūdens
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tiek savākts uz jumta, un to izmanto, lai apūdeņotu zaļo fasādi un skalotu tualetes. Tā
sauktais pelēkais ūdens, piemēram, izlietnēs izmantotais ūdens, tiek savākts bioloģiskā sistēmā ar helofīta filtru. Pēc tam ūdens
tiek izmantots atkārtoti tualešu skalošanai.
Ar enerģijas pieprasījumu, kas ir par 50% zemāks par valsts prasību, pilsētas dome radīja

radīt labas ēkas, kas parāda mūsu profesiju
kā amatniecību un demonstrē prieku to radīšanā. Vai tā būtu tradicionāla, pieticīga un
pakļauta konteksta prasībām, vai arī inovatīva, ikoniska un autonoma, mūsu ēkām ir
jāzina, kā spēlēt savu lomu pilsētas un ainavas kontektā. Vārds ilgtspējīgs tiek lietots
pārāk bieži, līdz ar to var iemantot plašāku

ēku ar ļoti augstu energoefektivitāti, kas pretendētu uz A+ klases enerģijas patēriņu. Kopumā 1000 m2 PV (fotovoltu) paneļu integrēti
ēkas dienvidu fasādē. Nesējslāņu siltumenerģijas glabāšanas sistēma jeb Aquifer Thermal
Energy Storage system (ATES) apvienojumā ar
25 m2 saules ūdens sildītāju nodrošina ēku ar
ilgtspējīgu apkures un dzesēšanas sistēmu. Ar
šīm tehnoloģijām tiek segti 50–60% kopējās
enerģijas pieprasījuma. Tādi enerģijas taupīšanas pasākumi kā LED apgaismojums, papildu
izolācija, lietusūdens savākšana, PV paneļi un
ATES sistēma sniegs investīciju atmaksu pēc
17 gadiem. Divus gadus pēc ekspluatācijas ēka
sāks ģenerēt pozitīvu naudas plūsmu.
Dirks Jans Postels, «Kraaijvanger Architects« partneris, uzskata, ka «arhitektūrā
mums ir jāsaskaras ar divām pretējām tendencēm. Pirmā – kontrole pār tehnoloģijām –
arvien vairāk un neizbēgami nosaka mūsu
ēkas. No pajumtes ar pavardu un ūdens pieslēgumu mēs esam pārgājuši uz visur klātesošām tehnoloģijām un kontroles ierīcēm,
pār kurām mums ir maz ietekmes. Otrā, pilsētas attīstās kā ekonomiskās varas rezultāts, nevis mūsu kopīgs redzējums par apkārtējo vidi. Abi aspekti bieži vien ir ārpus
mūsu kontroles. Publiskajā telpā gan tehnoloģijām, gan dizainam trūkst emocionālas
pievilcības. Tā ir specifiska joma, kur mēs
vienmēr esam gājuši iekšā. Šķietami vienkārša atbilde uz daudzajiem kritērijiem ir

tā nozīmi. Runa ir par ēkām, kuras mēs radām ne tikai ar minimālu enerģijas patēriņu, bet arīdzan daudz veselīgākas, sociāli
atvērtākas un ekonomiskākas vārda tiešajā
nozīmē. Un galu galā, tas viss ir par ēkām,
kas mums patīk, kuras mēs mīlam un kurās
mēs laprāt uzturamies, pielāgojamies un saglabājam. No pārpilnības, galvenokārt fosilās enerģijas un informācijas, līdz efektivitātei un cieņai pret pieticību. Mūsu ēkas ir saistītas ar mums: morāli un personiski.»
Jānis Dripe, RISEBA Arhitektūras programmas
direktors, atzīst, ka «RISEBA Arhitektūras
skolas idejas par studiju procesa orientāciju,
kas balstās uz praksē pārbaudītu ilgtspējību
un sociālu atbildību, saskan ar «Kraajivnger
Architects» filozofiju. Dirks Jans Postels ir ar
mieru dalīties ar savu pieredzi un zināšanām
ar mūsu studentiem, iesaistoties plānotajās
maģistra programmas studijās. Pārliecinošs
pieteikums tam bija publiskā lekcija RISEBA
Arhitektūras skolā 2016. g. 6. oktobrī un sekojoša dalība BAUA rīkotajā Baltijas arhitektūras skolu studentu darbu žūrijā. Nesen publicētā monogrāfija par Dirku Janu Postelu ir apliecinājums viņa darba augstajam profesionālismam un tā novērtējumam Rietumeiropā.
Viņa vārds un biroja «Kraajivanger Architects» pieredze turpat vai gadsimta garumā
saistībā ar RISEBA Arhitektūras skolu būs reizē pagodinājums un iespēja jaunai skolai sevi
attīstīt un pozicionēt starptautiski.» â
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