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Konkursa mērķis

• apzināt realizētus ilgtspējīgas būvniecības projektus

un objektus, vērst arhitektu uzmanību uz Latvijā

pieejamajiem resursiem ilgtspējīgu ēku radīšanā 

• ieinteresēt ilgtspējīgas pilsētvides un apbūves 

attīstībā topošos speciālistus, dalīties informācijā, 

pieredzē, zināšanās un idejās par ilgtspējīgu ēku un 

pilsētvides attīstību un nosacījumiem Latvijā



Konkursa uzdevums

• ilgtspējīgas būvniecības idejas popularizēšana

• sabiedrības izglītošana

• nepieciešamība izcelt vietēja mēroga labāko praksi

• dalīties informācijā par šādu projektu veiksmes faktoriem



Konkursam ir četras nominācijas:

Ilgtspējīgākā ēka 

Ilgtspējīgākais projekts 

Ilgtspējīgākā publiskā ārtelpa 

Ilgtspējīgākā studentu ideja



Nominācija 

„Ilgtspējīgākā studentu ideja»

2013.-2019.



2019.

Konkurss  2019 RCK studentu konkursa darbs

3.VIETA Katalogs «Mazēka Latvijas ainavā» - Rīgas 

Celtniecības koledžas studenti 

https://abc.lv/raksts/noskaidroti-konkursa-ilgtspejiba-arhitektura-buvnieciba-dizaina-2019-uzvaretaji-b692fff8fe

https://abc.lv/raksts/noskaidroti-konkursa-ilgtspejiba-arhitektura-buvnieciba-dizaina-2019-uzvaretaji-b692fff8fe


RCK studentu priekšlikums 

«Rīgas Celtniecības koledžas vēstures muzeja telpa»

Konkursa laureāti RCK studentu konkursa darbs

https://www.fold.lv/2018/09/konkursa-ilgtspejigaka-eka-un-projekts-2018-uzvaretaji/

2018. 

https://www.fold.lv/2018/09/konkursa-ilgtspejigaka-eka-un-projekts-2018-uzvaretaji/


2017.

Konkursa laureāti RCK studentu konkursa darbs

ATZINĪBA

RCK studentu grupai par 5.stāva Radošo darbnīcu 

attīstības priekšlikumu 

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/noskaidrotas-2017-gada-vertigakas-latvijas-ekas/

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/noskaidrotas-2017-gada-vertigakas-latvijas-ekas/


RCK 5. stāva darbnīcu pārbūves iecere  Video



Konkursa laureāti RCK studentu konkursa darbs

2.VIETA Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupai par ideju 

“Maskavas forštates interaktīvā telpa”

http://www.luznavasmuiza.lv/jaunumi/params/post/971429/ilgtspejigaka-eka-latvija-2016-gada-luznavas-muiza

2016.

http://www.luznavasmuiza.lv/jaunumi/params/post/971429/ilgtspejigaka-eka-latvija-2016-gada-luznavas-muiza


2015.

Konkursa laureāti RCK studentu konkursa darbs

1.VIETA Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupas idejai

par skolas ēdnīcas pārbūvi, izmantojot ilgtspējības principus

https://a4d.lv/raksti/noskaidroti-ilgtspejibas-konkursa-uzvaretaji-2015/#comments

https://a4d.lv/raksti/noskaidroti-ilgtspejibas-konkursa-uzvaretaji-2015/#comments


2014.

Konkursa laureāti RCK studentu konkursa darbs

2.VIETA

Rīgas Celtniecības koledžas darbnīcu renovācijas priekšlikums, 

Gaiziņa iela 3

https://buvlaukums.lv/lv/news/article/konkursa-ilgtspejigaka-eka-un-projekts-latvija-201-2529/

https://buvlaukums.lv/lv/news/article/konkursa-ilgtspejigaka-eka-un-projekts-latvija-201-2529/


2013.

Konkursa laureāti RCK studentu konkursa darbs

2.VIETA

RCK studentu priekšlikums Tukuma novada Slampes pagasta 
Zemgales vidusskolas aktu zāles interjera risinājumam

http://www.ibp.lv/lv/musu-projekti/konkurss-ilgtspejigaka-eka-un-projekts/

http://www.ibp.lv/lv/musu-projekti/konkurss-ilgtspejigaka-eka-un-projekts/


RCK arhitektūras studentu dalība un sasniegumi konkursā

„Ilgtspējīgākā ēka un projekts ”

nominācijā „Ilgtspējīgākā studentu ideja Latvijā ”

2019.  ”DIPLOMS III vieta” ‒ katalogs "Mazēka Latvijas ainavā", Rīgas Celtniecības koledžas studenti 

Pasniedzējas G.Ābele (Mg.arch.),  I.Reitāle (Mg.arch.)

2018.   DALĪBA konkursā  „Rīgas Celtniecības koledžas vēstures muzeja priekšlikums ”

Pasniedzējas G.Ābele (Mg.arch.), I.Reitāle (Mg.arch.)  

„ATZINĪBA ” RCK katedras vadītājai I.Reitālei par ilgtspējīgas būvniecības principu popularizēšanu

2017. ATZINĪBA  Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupai par Radošo darbnīcu attīstības priekšlikumu.

Pasniedzējas G.Ābele (Mg.arch.), I.Reitāle (Mg.arch.)

2016.  ”DIPLOMS II vieta” - Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupai par ideju “Maskavas forštates interaktīvā

telpa” Pasniedzējas G.Ābele (Mg.arch.), I.Reitāle (Mg.arch.)

2015.  ”DIPLOMS I vieta” - Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupas idejai par skolas ēdnīcas pārbūvi, izmantojot

ilgtspējības principus. Pasniedzējas G.Ābele (Mg.arch.), I.Reitāle (Mg.arch.)

2014.  ”DIPLOMS II vieta” - Rīgas Celtniecības koledžas (RCK) darbnīcu renovācijas priekšlikums, Gaiziņa iela 3,

Rīga Pasniedzējas G.Ābele (Mg.arch.), I.Reitāle (Mg.arch.)

2013.  ”DIPLOMS II vieta”- Rīgas Celtniecības koledžas studentu priekšlikums Tukuma novada Slampes pagasta 

Zemgales vidusskolas aktu  zāles interjera risinājumam. Pasniedzējas G.Ābele (Mg.arch.), I.Reitāle (Mg.arch.)



Informācija 

par Zemgales vidusskolas aktu zāles interjera risinājumu

• 2013. gada maijā RCK studenti un pasniedzēji viesojās Tukuma novada 

Zemgales vidusskolā un iepazīstināja ar saviem projektiem, kas izstrādāti 

skolas aktu zāles interjera izveidošanai 

• Tika prezentēti 4 studentu priekšlikumi, kas tapuši pasniedzēju 

Ineses Reitāles(Mg.arch.) un Guntas Ābeles (Mg.arch.) vadībā

• Viens no šiem projektiem – studentu I. Silbaumas, B. Elstiņas, 

M. Lezdiņas un A. Rakes izstrādātais – ieguvis 2. vietu konkursa

«Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2013» nominācijā 

«Ilgtspējīgākā studentu ideja 2013»

https://www.ntz.lv/novados/tukuma-un-novada/zemgales-vidusskolas-aktu-zales-
projekts-novertets-konkursa/

https://www.ntz.lv/novados/tukuma-un-novada/sabrucis-zemgales-vidusskolas-aktu-zales-
jumts-foto/

https://www.ntz.lv/novados/tukuma-un-novada/studenti-piedava-cetrus-variantus-
ka-varetu-izskatities-zemgales-vidusskolas-aktu-zale/

https://www.ntz.lv/novados/tukuma-un-novada/zemgales-vidusskolas-aktu-zales-projekts-novertets-konkursa/
https://www.ntz.lv/novados/tukuma-un-novada/sabrucis-zemgales-vidusskolas-aktu-zales-jumts-foto/
https://www.ntz.lv/novados/tukuma-un-novada/studenti-piedava-cetrus-variantus-ka-varetu-izskatities-zemgales-vidusskolas-aktu-zale/






Visi konkursa pieteikumi tiek apkopoti elektroniskā katalogā latviešu un angļu valodā, kas tiek izplatīts starp visiem

WGBC (World Green Building Council,www.worldgbc.org) biedriem 90 valstīs. 

Iepriekšējo gadu kataloga elektroniskās versijas – www.latvijasbuvnieciba.lv, www.ibp.lv.

http://www.worldgbc.org/
http://www.latvijasbuvnieciba.lv/
http://www.ibp.lv/


Attīstoties tehnoloģijām,

mainās pielietotie materiāli , bet 
pamatprincihttps://zalasmajas.lv/wp-content/uploads/storie/editor/File/Ilgtspejiga_buvnieciba.pdfpi 

paliek nemainīgi!

Paldies par uzmanību!

Mūsdienu ilgtspējīgā būvniecība apvieno gadsimtu gaitā pārbaudītas 

zināšanas un modernus tehnoloģiskus risinājumus, panākot optimālu 

līdzsvaru starp tradīciju un inovatīvu risinājumu pielietojumu !

Attīstoties tehnoloģijām, mainās pielietotie materiāli, bet kompozīcijas 

pamatprincipi paliek nemainīgi!

https://zalasmajas.lv/wp-content/uploads/storie/editor/File/Ilgtspejiga_buvnieciba.pdf

