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Viens nams pilsētā iedvesmo 
citu. Reiz iestādīts koks – 

ēkas arhitektūru. Bet skats, 
kas paveras aiz loga, – to, 

kāda lustra tiks iekārta virs 
ēdamgalda arhitekta 

Meinharda fon Gerkāna 
projektētā nama Carlo 

apartamentos. 

SARUNA AR PILSĒTU

rhitektūra ir saruna. Klienta dialogs ar arhitektu. 
Vietas saruna ar ēku. Bet ainava aiz loga veido 
dialogu ar iekštelpu. Apartamentu un biroju ēka 

Carlo Zaubes un Vesetas ielas stūrī dabiski iekļaujas klusā 
centra apbūvē, sarunājoties ar blakus esošajiem XX gs. 20. un 
30. gadu namiem, bet plāksnītē pie ieejas var izlasīt, ka to 
radījis Vācijas lielākā arhitektūras biroja GMP (Architekten von 
Gerkan, Marg und Partner) dibinātājs Meinhards fon Gerkāns 
kopā ar uzņēmumu Vincents. Frankfurtes lidosta, Berlīnes 
Centrālā dzelzceļa stacija, Ķīnas Nacionālais muzejs Pekinā 
un Lingang jaunā pilsēta – arhitekts Meinhards fon Gerkāns 
ierasti strādā ar liela mēroga objektiem. Tomēr viņš atzinis, 
ka neviena no grandiozajām celtnēm pasaulē nav tik tuva kā 
izmēros samērā nelielie Latvijas projekti. 
«Kad 90. gados mūsu rokās nonāca grāmata ar lieliskajiem 
arhitektu biroja GMP projektiem, radās vēlme uzrunāt 
arhitektu, lai noskaidrotu iespējas līdzīgu projektu realizācijai 
Latvijā, jo tieši tad plānojām Zaubes ielā būvēt sešstāvu 
dzīvokļu ēku,» stāsta interjera dizainere Vincents grupa 
līdzīpašniece Guna Eglīte, kurai pa šiem gadiem ar Gerkānu 
izveidojusies cieša sadarbība un draudzība. «Uzrakstījām, 
un viņš atsaucās ar negaidītu sajūsmu. Viņš projektēs ar 
lielāko prieku, jo te ir viņa dzimtene. Mēs nebijām pamanījuši 
faktu, ka arhitekts dzimis Rīgā.» No bērnības arhitekts 
glabāja melnbaltas fotogrāfijas un atmiņas par slidošanu 
Rīgas aizsalušajos kanālos. Tagad viņa portfolio papildina 
projekti bērnības pilsētā, bet Latvijas arhitektūras kopainu – 
Citadeles ēka, kas jau desmit gadu redzama Rīgas panorāmā, 
apartamentu nami un villas Jūrmalā. Par to, ka Latvijā tapušie 
projekti arhitektam īpaši nozīmīgi, liecina arī publikācijas, kur 
tie vienmēr ievietoti līdzās liela mēroga nozīmīgām būvēm 
pasaules lielpilsētās. 
Arī Carlo radīts, lietojot dialoga atvērtību, kas raksturo GMP 
arhitektonisko filozofiju: «Sabiedrība un tās kompleksie 
politiskie un ekonomiskie mehānismi izlemj, kas tiks būvēts 
un kādā stilā. Mums, arhitektiem, ir ne vien pienākums, 
bet arī atbildība atvērt sevi šim dialogam un piedalīties 
diskusijā.» Apartamentu nams eleganti noslēdz vienu no 
šarmantākajām funkcionālisma ieliņām Rīgā, un tās apjoms 
harmoniski pietuvināts kvartālā dominējošās arhitektūras 
stilistikai. Tas, ka 30. gados Valsts prezidents Kārlis Ulmanis 
šajā gruntsgabalā iestādīja ozolu, ietekmēja XXI gs. sākumā 
uzceltā nama arhitektūru, jo ēkas stiklotais ierāvums 
veidots, lai saglabātu koku. Tagad tā lapotne sniedz skābekli 

A

i Apartamentu nama apjoms harmoniski 
pietuvināts kvartālā dominējošās arhitektūras 
stilistikai. Plašais stiklojums nodrošina izcilu 
izgaismojumu ēkas interjerā.
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un īpašu atmosfēru. Arhitekta vizītkarte ir ēkas 
centrā izvietotās spirālveida kāpnes, kas atgādina 
gliemežnīcu. Ap tām sešos stāvos izkārtoti desmit 
dzīvokļi ar individuālu plānojumu un harmonisku, 
izcilu izgaismojumu. 
Atsaucoties uz šodienas tendencēm, Vincents 
arhitektūra restartējuši vienu no Boutique 
apartamentu interjeriem, kas, saglabājot sākotnējo 
plānojumu, papildināts ar jaunām mēbelēm 
un aksesuāriem. Tā iekārtojums pakārtots 
galvenajam – funkcionalitātei un skatam, kas 

paveras aiz loga. 119 m² lielā dzīvokļa plānojums 
veidots, lai tajā maksimāli ilgi saglabātu sauli. Šim 
nolūkam interjeru papildina liels spogulis, lai stari 
iekļūtu arī vistālākajās telpās. «Rietošā saule virs 
ostas izgaismo dzīvokli kā prožektors,» stāsta 
interjeriste Guna Eglīte un rāda nofotografētos 
saulrietus. Lai arī saules ir daudz, telpas nesakarst. 
Dzīvokļa plānojums ir dinamisks un it kā aicina uz 
kustību – plašie stiklojumi, atvērtā niša starpsienā, 
vannasistaba ar divām ieejām. Atverot Tre-
Piu bīdāmās konstrukcijas, dzīvoklis pārvēršas 
studijas tipa telpā, bet aizverot iegūst nodalītas 
guļamistabas. Dzīvojamā zona ir saplūdināta ar 
ēdamistabu, kuras galvenais akcents – Armani 
Casa ēdamgalds New York. Savukārt sienā starp 
virtuvi izveidota bāra iebūve ar nišu, kas paplašina 
telpas perspektīvu. Vasarā, atbīdot logu plaknes, 
dzīvoklis atveras terasei, un telpa vēl vairāk 
saplūst ar pilsētu. Mūsdienīgais plānojums pieļauj 
variācijas, tāpēc vienu no abām guļamistabām, ja 
nepieciešams, var pārvērst bērnistabā vai darba 
kabinetā.
Interjera apdarē izmantoti Gerkāna iecienītie 

kvalitatīvie materiāli: ķirškoks – ārdurvīm, 
bumbierkoka finierējums – iekšdurvīm, ozolkoks – 
grīdām, bet vannasistabas ķirškoka mēbelēs 
arhitekts atstājis savu parakstu – viņam raksturīgo 
melno kontūru. Gan ēkas eksterjerā, gan interjerā 
dominē autora iemīļotais pelēkais tonis RAL 9007, 
kas izmantots logu rāmjiem un balkonu margām. 
«Viņam patīk, ka mājas interjerā jaušams sevišķs 
augstvērtīgums, bet tajā pašā laikā – atturīgums. 
Tas piešķir laikam nepakļautu elegantu noskaņu. 
Visam jāpakārtojas galvenajam – funkcionalitātei. 
Un šajā gadījumā – skatam pa logu,» stāsta Guna 
Eglīte. Arhitekts, viesojoties Rīgā un apmeklējot 
šo dzīvokli, raksturojis mūsu galvaspilsētas 
īpašo vērtību: «Rīga ir mana dzimtā pilsēta, 
un es kā arhitekts, kas strādā visā pasaulē ar 
profesionālu pārliecību, varu apgalvot, ka Rīgai un 
tās tēlam ir unikāla un laikmetīga iespēja parādīt 
pasaulei, kā ar moderno arhitektūru iespējams 
saglabāt vēsturiskās pilsētas auru, vienlaikus tās 
iedzīvotājiem ļaujot identificēties ar savu pilsētu, 
kas nemitīgi attīstās.» Viņš uzskata, ka pilsētā 
katra celtne veido vidi. n

h Plānojums ir dinamisks un it kā aicina uz 
kustību – plašie stiklojumi, atvērtā niša starpsienā, 
vannasistaba ar divām ieejām.

f Mēbelējumam izmantoti labākie itāliešu zīmoli 
no dizaina salona INSPIRA – B&B Italia mēbeles, kā 
arī Flos lampas. 

k Niša sienā izveidota, lai, uzturoties virtuvē, var 
redzēt, kas notiek dzīvoklī. 
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Virtuvei izvēlētas Bulthaup virtuves mēbeļu 
sistēmas, ko raksturo funkcionālisms un augsti 

estētiskie standarti. 

B&B Italia gulta no kolekcijas Charles ar rokām austu dabiskā 
Kambodžas zīda pārklāju. Pirelli kalendāra foto – noskaņai. 

Armani Casa galds New York. Virs tā – ažūra dāņu zīmola 
Louis Poulsen lustra, kas pat ieslēgta neaizsedz skatu uz 

Ulmaņa stādīto ozolu un jauno Rīgas centru aiz tā. 
Gerkāna iecienītais pelēkais saspēlējas ar dabisko materiālu toņiem, 

veidojot interjera pamata gammu, ko atdzīvina koši akcenti no Fornasetti.
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