
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preses relīze 
30 aprīlis 2021, Rīga 

 
Eiropas labākās ēkas fasādes tituls ceļo uz Baltiju 
 
Pagājušajā nedēļā Lietuvas modernās mākslas muzejs Mo kļuvis par uzvarētāju starptautiskajā 
konkursā Baumit Life Challenge, kur saņēmis galveno balvu kā Eiropas labākā ēkas fasāde. Mo-Muzeja 
celtniecību veicis Lietuvas uzņēmums Naresta, bet projektējis pasaulē atzītā arhitekta Danjela 
Libeskinda studija Studio Libeskind sadarbībā ar Lietuvas arhitektu biroju Do Architects. Pirmo reizi 
konkursa pastāvēšanas vēsturē ir uzvarējis celtniecības objekts no Baltijas valstīm. 
 
Konkursa noslēguma ceremonija norisinājās 22. aprīlī interneta tiešraidē no Baumit studijas Austrijas 
galvaspilsētā Vīnē. Pagājušajā gadā ieplānotā konkursa noslēguma ceremonija Valensijā, Spānijā tika 
vairākkārt atlikta pandēmijas dēļ, diemžēl tā arī nerodot iespēju pasākumu realizēt klātienē. 
 
Konkurss Baumit Life Challenge notiek reizi divos gados, starptautiskai ekspertu žūrijai izvēloties 
vislabākās ēku fasādes Eiropā, un šoreiz tajā tika pieteikti 385 darbi no 26 Eiropas valstīm. 
 
Viens no 13 starptautiskās konkursa žūrijas locekļiem ir Latvijas Arhitektu savienības padomes 
loceklis un arhitektu biroja Nams līdzdibinātājs Sergejs Ņikiforovs. Viņš teic: “Prieks, ka šādā vērienīgā 
arhitektu darbu konkursā, Baltijas arhitekti ir spējuši pievērst savai meistarībai uzmanību Eiropas 
mērogā. Pieļauju, ka ieskats finālistu veikumā mudinās arī Latvijas kolēģus iesaistīties nākamajos 
Baumit Life Challenge konkursos, izmantojot iespēju salīdzināt savu varējumu ar citu Eiropas valstu 
arhitektu sniegumu.” 

 
Arhitektu darbu konkursa Baumit Life Challenge iniciators ir Eiropas vadošais celtniecības materiālu 
ražotājs Baumit, tā cildinot ēku fasādes un pievēršot sabiedrības uzmanību fasāžu apdares meistarībai. 
Ēku fasādes kalpo paaudzēm ilgi un ir kļuvušas par namu sejām, kas atklāj to iemītnieku stilu. 
 
Konkurss norit kopš 2014. gada, kad Baumit ieviesa Eiropā plašāko fasāžu krāsu paleti Baumit Life ar 
888 krāsu toņiem. Vēlākos gados fasāžu tekstūru risinājums Baumit CreativeTop radīja teju bezgalīgas 
radošās iespējas kombinēt krāsas, formas un tekstūras. Savukārt, lai iegūtu baltu fasādes nokrāsu, 
arhitekti un dizaineri tagad var izvēlēties starp 12 baltiem toņiem no jaunākās krāsu paletes Shades of 
White, kas kļuva pieejama 2021. gada sākumā. 
 



  
 
 
 
 
Par Baumit 
Būvmateriālu zīmols Baumit radīts 1988. gadā un šobrīd ir nozīmīgs spēlētājs Eiropas būvmateriālu 
nozarē. Uzņēmums ir vadošais ēku siltumizolācijas sistēmu (ETICS) un fasāžu virsējo pārklājumu 
ražotājs Centrāleiropā,  ik gadu saražojot vairāk nekā 45 miljonus kvadrātmetru ēku siltumizolācijas 
materiālu. Baumit grupai ir filiāles un meitas uzņēmumi 25 Eiropas valstīs, kas nodarbina vairāk nekā 
3500 cilvēku. Baumit 2020. gadā sasniedza 1 miljarda eiro pārdošanas apjomu. Latvijā darbojas 
uzņēmuma filiāle SIA Baumit.  
 
Vairāk informācijas: lifechallenge.baumit.com 
 
Armands Šterns 
Mārketinga vadītājs Baltijā 
Baumit SIA, Pildas Street 16b, Rīga, LV-1035, Latvia 
Tel.: +371 2945 3990 
a.sterns@baumit.lv 
www.baumit.com 
 
 

 
 
Foto materiāls: 
1. Galvenās balvas saņēmējs, Mo-Muzejs Viļņā, 9 fotogrāfijas, ZIP fails (55 MB), foto: Norbert Tukaj: 

https://baumit.lt/files/lt/press/Mo_muziejus_pictures.zip 
 
2. Konkursa uzvarētāji. Labāko Eiropas fasāžu fotogrāfijas, ZIP fails (32,6 MB) 

https://int.baumit.com/files/com/press/PR-LC-21-winner-photos.zip. 
ZIP faila saturs: 

• 01 MO Museum_LC21 Award.jpg: Mo Museum in Vilnius, LT  (foto: Norbert Tukaj) 

• 02 Longitudial-Axis Home_Single Family.jpg: Longitudinal-Axis Home in Budakeszi, HU (foto: 
Benedek Bognár) 

• 03 Murgle Apartments_Multi Family.jpg: Murgle Apartments in Ljubljana, SI (foto: Žiga Lovšin) 

• 04 The Courtyard_Non Residential.jpg: The Courtyard in Trnava, SK (foto: BoysPlayNice) 

• 05 Secession_Historical Renovation.jpg: Secession in Wien, AT (foto: Baumit) 

• 06 Vivienda Alcoba_Thermal Renovation.jpg: Vivienda Alcoba in Alcoba de la Torre, ES (foto: Rubén 
Bescos) 

• 07 Rue Curial_Stunned by Texture.jpg: Rue Curial in Paris, FR (foto: FABPICTURE) 

 
 

 
Video materiāls: 
Baumit Life Challenge balvu pasniegšanas ceremonijas tiešraides pārraides ieraksts, 22. Aprīli. (60 
min.): https://youtu.be/rREo3UBzzjw 
 
Iepriekšējo gadu Baumit Life Challenge balvu pasniegšanas ceremonijas video apskati: 

• 2018. gadā, Bratislavā (Slovakijā), 3 min - https://youtu.be/tWsBYfmMU6A  

• 2016. gadā, Madridē (Spānijā), 3 min. - https://youtu.be/SKRX3fOwDN8 
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Baumit Life challenge 2020/2021 Eiropas labākās fasādes 
Konkursa uzvarētāji: 
 

Baumit Life Challenge 2020/2021 konkursa uzvarētājs:  
Mo Museum, Viļņa (Lietuva) 
https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/non-
residential/2216/mo-museum  
 
 
 
Kategorija - Vieņģimeņu mājas 
Longitudinal-Axis Home, Budakeszi (Ungārija) 
https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/single-family-
house/2378/longitudinal-axis-house 
 
 

 
Kategorija - Daudzdzīvokļu nami 
Murgle Apartments, Ljubljana (Slovēnija) 
https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/multi-family-
residential/2574/murgle-apartments 
 
 
  
Kategorija – Nedzīvojamās ēkas 
The Courtyard, Trnava (Slovākija) 
https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/non-
residential/2708/the-courtyard 
 
 
 
Kategorija – Termiskā renovācija 
Secession, Vīna (Austrija) 
https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/historical-
renovation/2346/secession 
 
 

 
Kategorija – Vēsturisā renovācija 
Vivienda Alcoba, Alcoba de la Torre (Spānija) 
https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/thermal-
renovation/2704/vivienda-alcoba 
 
 
 
Kategorija – Tekstūras iedvesmots 
Rue Curial, Paris (Francija) 
https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/stunned-by-
texture/2736/rue-curial 
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