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NODARBINĀTI 48 apakšuzņēmēji, tai skaitā: 

RERE MEISTARI – fasādes, logu restaurācija
WOODART- logu un ārdurvju restaurācija  

KALUMS V – ģerboņa atslēgu izgatavošana
FONSTERPROF – jaunu logu kopiju  izgatavošana

KOKNEŠI PLUS – jumta atjaunošana
MODULS INTERIORS – fasādes apgaismojuma elementu piegāde

KRAM- fasādes apgaismojuma elementu montāža
KVINTA BCL – teritorijas labiekārtošanas darbi

Objekta tapšanā nodarbināti labākie amatnieki, restaurācijas speciālisti 
Latvijā, tai skaitā:  Kristīne Gulbe, Roberts Vecums-Veco, Eduards Krilovs, 

Elga Zariņa, Jānis Vaivods u.c.



Rīgas Pilsētas 1. slimnīca ir vecākā
civilā slimnīca Latvijā, kas dibināta
1803. gadā.
Slimnīca ir gan Latvijas medicīnas
kultūrvēsturisks, gan arī arhitektūras
piemineklis. Tās celtniecībā un izbūvē
realizētas savam laikam progresīvas
idejas un šo darbu vadījuši izcilākie
Rīgas arhitekti.
Ēkas 2. korpuss 1906. gadā uzbūvēts
pēc arhitekta Reinholda Georga
Šmēlinga projekta un ir izcils 20. gs.
«ķieģeļu stila» eklektisma paraugs.
Restaurētā, ar A. Folca monumentāli
dekoratīvās tēlniecības elementiem
rotātā dzelteno Ņesterova ķieģeļu
fasāde, ir 1. slimnīcas vēsturiskā
apbūves kompleksa arhitektoniskā
dominante.



RESTAURĀCIJAS KONCEPCIJA

Rīgas 1. slimnīcas  2. korpusa galvenās fasādes rehabilitācijas galvenais uzdevums  bija 

visu esošās  ēkas norobežojošo konstrukciju oriģinālo  fragmentu saglabāšana. 

Pateicoties restauratoru vērīgumam, pēc arhīvos atrastās oriģinālās arhitekta R. G. 

Šmēlinga 1907. gada skices, Rīgas 1. slimnīca atguvusi daudzas laika gaitā zudušās 

jumta, žoga, mūra un fasādes skulpturālās detaļas. Tika nostiprinātas un restaurētas 

visas vēsturisko ķieģeļu mūru, dekoratīvo būvelementu, ārējo logu vērtņu, jumta metāla 

dekoru atliekas.

Saglabājušos vēsturisko konstrukciju un detaļu izpēte bija nepieciešama, lai  iegūt 

maksimāli daudz informācijas par būvobjekta vēsturisko veidolu. Šī informācija  bija  

pamats atjaunošanas, rekonstrukcijas ticamam risinājumam. Stabilizētajām un 

restaurētajām ēkas struktūras oriģinālajām daļām ir noteicošā loma Rīgas 1. slimnīcas 2. 

korpusa  fasādes veidolā. Tās ilustrē būves autentiskumu, vecumu un kultūras vērtību.

Vietās, kur  ēkas izpēte nevarēja  nodrošināt detaļu precizitāti, tika izmantoti neitrāli 

papildinājumi, tos harmoniski integrējot objekta arhitektoniskajā risinājumā.

Mūra, smilšakmens un mākslīgā akmens restaurācijas metodikas  tika  izstrādātas, 

balstoties uz laboratorijā veiktām oriģinālo materiālu analīzēm. Veicot darbus  pielietotas 

klasiskās tehnoloģijas, darbu paņēmieni un materiāli.  Izmantoti oriģinālam atbilstoši 

ķieģeļi, java. . Fasādes  minerālo  būvelementu rekonstrukcijai un aizsardzībai pielietota 

«Remmers»  sistēma. Rekonstruētie mūra un apmetumu masas papildinājumi atbilst 

oriģinālajam izskatam. 



PROCESA FOTO







PALDIES mūsu komandai Valdim Kokam, Ilmāram 

Ivuškānam, Armandam Daukstam, Robertam Vecums-Veco, 

Kristīnei Gulbei, Eduardam Krilovam, Mārim Ikertam, Ģirtam 

Apškrūmam, Aleksandram Voshodovam, Olgai Ļebedevai, 

restaurācijas speciālistiem, amatniekiem, visiem sadarbības 

partneriem – BEZ JUMS ŠIS DARBS NEBŪTU PAVEIKTS!


