
Ēka

7 stāvu dzīvojamā ēka;
1. stāvā paredzēts ieejas vestibils, iedzīvotāju kluba telpas un neliela izīrējama platība 
(veikals vai pakalpojumu telpas);
No 2. līdz 7. stāvam izvietoti 20 dzīvokļi;
Dzīvokļu platības: no 53,9 līdz 156,3 m2;
Dzīvojamo telpu augstums dzīvokļos - 3,0 m;
Pagraba stāva līmenī paredzētas individuālās noliktavas ēkas iedzīvotājiem;
 Ēka aprīkota ar komfortablu liftu

Nesošās un norobežojošās konstrukcijas

No ārpuses siltināta monolītā dzelzsbetona nesošā struktūra;
Ar divkameru energoefektīviem veramiem logiem (Ust 0,6 W/m2K, loga Rw vismaz 40 
Db) energoefektīvos alumīnija rāmjos;
Alumīnija fasāžu sistēma ar veramām daļām un divkameru stiklojumu (Ust 0,6 W/m2K, 
sistēmas Rw vismaz 40 Db);
Balkoni ar kaltām vai kompozītmateriāla margām un lapegles segumu

Plānojuma funkcionalitāte

Daļa ēkas 1. stāva un pagraba atvēlēta izīrējamām komectelpām, kas nebūs saistītas 
ar sabiedrisko ēdināšanu.
Pirmā stāva otrajā daļā izvietots reprezentabls ieejas vestibils ēkas dzīvojamajai daļai.
Vestibilam pieslēdzas ēkas iemītniekiem paredzētais klubs ar bibliotēku un nelielu 
bāru, kas izmantojams darba tikšanos rīkošanai dienā un iedzīvotāju komunikācijai un 
atpūtai vakaros.
Ēkas dzīvojamās daļas koplietošanas telpas paredzētas pilnībā apdarītas un aprīkotas 
nepieciešamajām iekārtām un mēbelēm. Tai skaitā pilnībā mēbelēts ir ieejas vestibils 
un kluba telpa.
Ieejas vestibilā paredzēta ēkas administratora (konsjerža) darba vieta.
Ēkas pagrabā bez tehniskajam telpām izvietotas arī nelielas iedzīvotāju noliktavas 
lielgabarīta sporta inventāra un līdzīgu lietu glabāšanai.
Aiz ēkas vestibila izvietota kāpņu telpa ar tajā izvietotu KONE ātrgaitas liftu dizaina 
apdarē, kas paredzēts 6 personām un aprīkots ar siksnu pievadu, kas padara lifta 
darbību ļoti klusu. Kāpnes izgatavotas pēc individuāla dizaina.
No ēkas 2. līdz 5. stāvam izvietoti četri, bet 6. un 7. stāvā - divi dzīvokļi katrā stāvā.

Apdare

Koplietošanas telpas- Dabīgs akmens, retas koksnes sugas, dizaina objekti un 
apdares elementi.
Visi ēkas dzīvokļi tiek izbūvēti ar pilnu iekšējo apdari:
Grīdas: augstvērtīgs ozolkoka (gaišais tonis) vai riekstkoka (tumšais tonis) parketa 
dēlis, augstā grīdlīste;
Flīzes: dizaina flīžu kolekcijas (Itālija, Spānija);
Sienas: krāsotas sienas dzīvojamās istabās, dizaina tapete guļamistabā, dekoratīvo 
koka paneļu sienas priekštelpās;
Durvis: koka durvis (H = 2,40m), ar augstvērtīgu furnitūru un slēptām eņģēm;
Santehnika: Villeroy&Boch, Grohe, ROCA, Huppe, Laufen;
Sildķermeņi: Jaga, ar regulēšanas iespēju;
Iebūvētie griestu gaismekļi;
Griesti dekorēti ar karnīzi, lustras rozeti.
Netiek uzstādītas virtuves, mēbeles un piekaramie gaismekļi.
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Energoefektivitāte un komforts

Ēkas vadības sistēma
Ēkas vadības sistēma nodrošinās visu ēkas būtisko parametru digitālu uzskaiti, saglabāšanu un noformēšanu vienotā dzīvokļa uzturēšanas 
rēķinā, ietverot tajā visu patērēto energoresursu, apkalpošanas, apsardzes, uzturēšanas izmaksas. Tas ļaus dzīvokļu īpašnieku vietā visas 
attiecības un norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem kārtot ēkas apsaimniekotājam.

Apkure
Ēka tiek pieslēgta centralizētām pilsētas inženierkomunikācijām, tai skaitā AS „Rīgas siltums” siltumapgādes tīkliem (siltuma nesējs – 
ūdens), kuru komercuzskaite tiek veikta pie ievada ēkā. Paredzēta gan centralizēta, gan lokāla temperatūras regulēšanas iespēja. Siltuma 
novadīšanai tiek izmantoti paaugstinātas siltumatdeves konvektori Jaga.

Apgaismojums
Ēkas koplietošanas telpām paredzēta energoefektīva divpakāpju apgaismojuma sistēma, kuras minimālo darba režīmu aktivizē krēslas 
sensors, bet pilnu apgaismojumu kustības sensori gaiteņos un kāpņu telpās. Dzīvokļos paredzēts uzstādīt energoefektīvus iebūvētos fona 
apgaismojuma gaismekļus ar LED spuldzēm.

Elektroenerģija
Trīsfāzu, ar vienmērīgu dzīvokļa slodzes sadalījumu pa fāzēm. Katrs dzīvoklis  tiek aprīkots ar digitāliem visas patērētās enerģijas skaitīta-
jiem, kas darbojas vienotās ēkas energouzskaites sistēmas ietvaros, ar nodrošinātu attālinātu pieeju skaitītāju rādījumu nolasīšanai.

Ventilācija
Enerģijas taupīšanai un maksimālam komfortam katrā dzīvoklī uzstādīta autonoma ventilācijas sistēma ar rekuperācijas un dažādu darba 
režīmu programmēšanas iespējām, kuru izmantošana ļauj atgūt līdz 90 % ventilācijai izmantojamās enerģijas un atbilstoši būtiski samazināt 
enerģijas patēriņu apkurei.

Ūdensapgāde
Karstā ūdens apgādes sistēma veidota pēc cirkulācijas sistēmas principa, patērētais karstais ūdens tiek uzskaitīts tiešā patēriņa vietas 
tuvumā, kas ļauj būtiski samazināt ūdens patēriņu un maksāt tikai par patērēto karsto ūdeni.

Dzesēšana
Neskatoties uz ēkas augsto energoefektivitātes pakāpi, papildus autonomai ventilācijas sistēmai visi dzīvokļi ēkas 2. līdz 5. stāvos ir sagat-
avoti autonomas fancoil dzesēšanas sistēmas izveidei, izbūvējot aukstuma vadus, kondensāta novadīšanas sistēmas pievadus un ārējo bloku 
elektroapgādes un vadības kabeļus. To īpašnieki, neveicot būvdarbus, pēc izvēles varēs uzstādīt autonomu SPLIT sistēmu savam dzīvoklim. 
Savukārt, 6. un 7. stāva dzīvokļos SPLIT tipa dzesēšanas sistēma tiks izbūvēta būvdarbu laikā.

Vājstrāvas
Katram dzīvoklim nodrošināts interneta pieslēgums (līdz 10 GB/s) un paredzētas pieslēgumu vietas datu pārraides, telefona un IP televīzijas 
pieslēgšanai. Optiskais kabelis, novadīts līdz katram dzīvoklim, nodrošina ātrgaitas internetu (t.sk. Wi-Fi) un ciparu televīziju HD kvalitātē, 
ciparu telefona līnijas.

Drošība

Piekļuves kontrole
Piekļuves kontroli ēkā nodrošina sistēma uz domofona bāzes, kuras ielas modulis aprīkots ar čipu nolasītāju, tastatūru, kas atbalsta koda 
atslēgas funkciju, krāsaino videokameru, nodrošinot iespēju izsaukt konkrētu dzīvokli vai ēkas uzraugu. Dzīvokļos uzstādīti augstas 
izšķirtspējas skārienjūtīgi domofonu paneļi, kas bez apmeklētāju ielaišanas funkcijas nodrošina komunikācijas iespēju ar ēkas dežurantu.

Ugunsdrošība
Ēkā uzstādīta centralizēta ugunsdzēsības signalizācija gan koplietošanas telpās, gan dzīvokļos. Šai sistēmai pieslēgti arī dzīvokļu dūmu 
detektori. Trauksmes gadījumā signāls tiek noraidīts gan ēkas dežurantam, gan vienlaikus uz glābšanas dienesta pulti, kā arī var tikt 
noraidīts arī apsardzes firmai, vai īpašniekam īsziņas formā.

Videonovērošana
Ēkas perimetra un ieejas zonas kontrolei paredzēta videonovērošanas sistēma.

Skaņas sistēma
Ēkas koplietošanas telpās paredzēta lokāla apskaņošanas sistēma, kas nodrošina fona mūzikas pārraides iespējas un nepieciešamības 
gadījumā ļauj sniegt balss paziņojumus.

Apsardze
Ēkā izbūvēta centralizēta apsardzes signalizācijas sistēma ar individuālu vadības bloku katrā dzīvoklī un trauksmes signāla nosūtīšanu uz 
dežuranta vietu, izvēlētās apsardzes kompānijas pulti un iespēju nosūtīt signālu īsziņas formā dzīvokļa īpašniekam.
.


