PASKAIDROJUMA RAKSTS
Teh iskais projekts „Ludzas Novadpēt ie ī as uzeja rijas re ovā ija Kuļņeva ielā
, Ludzā, Ludzas ovadā” ir izstrādāts, pa atojoties uz Ludzas ovada ūvvaldes
PAU Nr.55-13 un
pasūtītāja ies iegto ūves Projektēša as uzdevu u,
pa atojoties uz Latvijas ūv or atīvie , or atīvo aktu u
oteiku u
prasī ā .
Teh iskā projekta risi āju i izstrādāti ņe ot vērā Valsts Kultūras Pie i ekļu
Aizsardzī as I spek ijas ierosi āju us vēstule 08.04.2014. Nr11 – 02/820).
Teh iskā projekta pasūtītājs u projekta izstrādes pārstāvji ap eklēja Latvijas
Et ogrāfiskā rīvda as
uzeju, tikās ar
uzeja spe iālistie , saņē a
ko sultā ijas par pie ērotākie
risi āju ie
ēkas rijas
autentiskuma
sagla āša ā.
Pē Valsts Kultūras Pie i ekļu Aizsardzī as I spek ijas pārveides projektu
izvērtēša as ko isijas sēdes . .
, tika veiktas teh iskā projekta „Ludzas
Novadpēt ie ī as uzeja rijas re ovā ija Kuļņeva ielā , Ludzā, Ludzas ovadā”
arhitekto isko u ko struktīvo risi āju u iz aiņas saskaņā ar vēstules 4.4.2.p
4.4.4p)
Re ovēja ā rija iz ūvēta
. gadā Puš u ovas pagasta Š atu ie ā. Muzejā
rija uzstādīta
gadā.
Rijas re ovā ijas
ērķis: ievērot tās aute tiskās vērtī as u ap eklētāju
pieeja ī u.
O jekta re ovā ija paredzēta ar de o tāžas etodi. Pir s de o tāžas veikt
detalizētu fotofiksā iju, uz ērīša u u ūvdetaļu arķēša u, kas iz a toja a
rijas atjau oša as dar u veikša ai.
Rijas uzeja ekspozī ijai pē re ovā ijas jāat ilst ugu s oturī as pakāpei –U3
Būvju klasifikā ija: Muzeji – 12620101.
.ĢENERĀLPLĀNS
)e es ga als, kur paredzēta RIJAS re ovā ija, izvietots uzeja teritorijas
zie eļu daļā .
Sakarā ar to, ka esošā ēka rija atrodas uzeja teritorijas ieplakā, kurā
uzkrājas lietusūde s u sakarā ar to, ka esošās rijas pa atu augšējā atzī e vietā
ir vienā lī e ī ar ze es reljefa lī e i, tehniskais projekts paredz:
1. tā kā rijas izvietoša as teritorija pavasarī u rude ī ir appludi ātā, veikt esošās
teritorijas ze es lī eņa vie ērīgu paaugsti āša u pie projektēja ie
pamatiem vidēji par 500mm )
2. pamatu iz ūvei pielietot laukak eņus, lai pa āktu ēkas vēsturisko
autentiskumu.
3. veikt pa atu reko struk iju, pa eļot augšēju pa atu lī iju virs projektēja as

reljefa lī ijas par 100mm.
Pie ta , esošajie pa atie ir slikts pa atu teh iskais stāvoklis, tie atrodas
vie ā lī e ī ar esošo ze es lī e i, tie iz ūvēti rijas uzstādīša as laikā
.gadā,
eievērojot pa atu vēsturiskās ko struktīvās u vizuālās prasī as
La iekārtoša as dar os paredzēts ierīkot vēsturiskajai videi at ilstošs pastaigu
eliņš ar gra ts segu u un paredzēta zālāja atjau oša a apkārt re ovēja ai
zonai.
Paredzēts sagla āt esošo da īgo lietus ūde s atvadīša u o projektēja ā
laukuma.
. ARHITEKTŪRAS DAĻA
Ēka sastāv o tri daļā , fu k io āli u ko struktīvi atšķirīgā – rijas telpa,
kuls piedar s , šķūņa daļa, kas dēvēta par privoda telpu, kur atradās grieža ais
rats – privods.
Ēkas daļas savienotas u pa atā saistītas ar pa ata aļķi, un abiem augšējo
vai agu aļķie , kas stiepjas visā ēkas garu ā u palīdz tās apjo u saturēt vie ā
veselu ā. Kula daļā, kur ārsie as paspār es ir platākas, esošās konstrukcijas
fu k ijas uzliktas rijas sie a turpi āju a plak ei u visi vertikālie statņi
sta ilitātes olūkā iestipri āti apakšējā at alsta aļķī.
Rijai u piedar a kaķētu apaļkoku guļ ūves sie as, kas savie otas krusta
pakšos. Šķūņa daļai – apaļkoku karkass, apšūts ar vertikālie trī ītī liktie dēļie .
Projektā visā sie ā apakšējā daļā pievie ota papildus guļ ūve.
Projektā rijai paredzēta krās s atjau oša a.
Projekts satur rasēju us, kuros ietilpst:
Rijas plā s atz.± ,
Ēkas fasādes
Sie u oti u i u aļķu arķēju i
Griezumi
Durvis
Pirms durvju izgatavoša as dar uzņē ēja patstāvīgi jāvei durvju ailu
u pē iegūtajie iz ērie jāizgatavo koka durvis.

ērīša a

2. KONSTRUKTĪVĀ DAĻA
Pamati - Le tveida pa atu ūvēša a o laukak eņie ar esošo ak eņu
iz a toša u u jau u ak eņu pielietoša u. Noju es sta veida pa atu
ūvēša ai paredzēta esošo ak eņu iz a toša a u jau u ak eņu pielietoša a.
Paspār ēs ze katra vertikāla alsta – laukak e s paviļas, kā arī ze
oju es
vertikālie
alstie .

Sienas –statņu u sie as guļ ūves atjau oša a pē iespējas ar aksi ālu esošo
statņu, aļķu u vēsturisko līvēju a risi āju u iz a toša u. Sie as oturī ai
paredzēts iz a tot leņķsavie oju us o apaļkokie
Skat. Pieliku a foto
Nr. , , . Šķūņa sie as, ieskaitot zel i i, apšuja as ar vertikālie trī ītī liktie
ezē erētie dēļie .
Pārsegu s rijas daļā - guļ ūves atjau oša a o a tiseptetie
aļķie pē
iespējas ar aksi ālu esošo aļķu iz a toša u. Virs pārsegu a izveidots
apaļkoka klājs ø 50-100 mm la ī as kulša as u li u žāvēša as laikā . Skat.
Pieliku a foto Nr. . Piedar a u šķūņa daļā griestu av.
Jumts - Ju ta esošās konstrukcijas – spāru pāri, savstarpēji satapotas, alstītas
uz rijas sie ā u sie as ass turpi āju u. Paspār ē lietots spāru pagari āju s.
Virs rijas daļas – četrslīpju ju ts ar platā paspār ē , kas veidots iz esot
spārturi vie ā lī ijā ar piedar a ārsie u, veidojot kopēju rijas apjo īgo tēlu.
Koka stat es ze rijas paspār ē
av ēvelēti u sagla ā da as ko tūri. Ak e s
paviļas ze koka stat ē
av redza as u atrodas virs sta veida eto a
pamatiem. (Skat. Pielikuma foto Nr.9).
Virs piedar a durvī ju ta lī ija augsta, lai odroši ātu rīvu durvju ailu
lietoša u. Šķūņa daļai divslīpju ju ts. Ju ta ko struk ijas atjau otas ar
a tiseptetie
aļķie ar daļēji esošo aļķu iz a toša u. Apaļkoku ø
latojuma solis -22cm.
Jumta segumam – skaidu klāja – paredzēts pretpuves aurspīdīgo aizsardzī as
apstrādi.
Durvis – Visās telpās vertikāli spu dētu dēļu durvis, izgatavojamas at ilstoši ve a
tipa paraugiem. Visā durvī koka eņģes, kas iestipri ātas aplodās. Skat.
Pielikuma foto Nr.2,5,6,7).
Grīdas- Visās iekštelpās atjau oja as
noņe ot ve o, ojāto klo a kārtu.

lietēta

āla klo a grīdas, iepriekš

. INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS- ELEKTROAPGĀDE
Teh iskā projekta „Ludzas Novadpēt ie ī as uzeja rijas re ovā ija Kuļņeva ielā
, Ludzā, Ludzas ovadā” EL daļa paredz rijas elektroapgais es i stalā ijas iz ūvi.
O jektu paredzēts apgādāt ar elektrī u o esošās uzeja ēkas.
Pē pasūtītāja vēl es projektā paredzēta rijas iekšējo telpu u rijas apkārtējās
teritorijas uzeja teritorijas daļas elektroapgais e.
Pē Valsts Kultūras Pie i ekļu Aizsardzī as I spek ijas pārveides projektu
izvērtēša as ko isijas ieteiku a vēla s uzstādīt vie kāršas for as, ūsdie īgus,
drošus gais ekļus prožektorveida for as
Tiek odroši āta ūves rijas ugu sdrošī as or atīvu izpilde, skat. EL daļu. Lai
odroši ātu ūves zi e saizsardzī u, pielietoti divi zi e suztvērēja asti.

Uzsākot ze es dar us, izsaukt iei teresēto orga izā iju pārstāvjus u pre izēt
esošo paze es i že ierko u ikā iju izvietoju u.
4. Drošī as teh ika ēkas re ovā ijas laikā
. . Visus dar us elt ie ī as lauku ā jāvei at ilstoši LR MK . .
.
gada oteiku ie Nr. „Celt ie ī as dar u drošī as teh ika”.
. . Nojau ot ko struk ijas, vietās, kur ir vai var rasties īsta ī a eatkarīgi
o vei a o dar u rakstura, strād iekie jāizdod rakstisku pielaidi, kurā oteikti
droši dar a apstākļi, orādot īsta ās zo as u epie ieša ie dar a drošī as
pasāku i.
. . Vie lai īga dar u veikša a divos vai vairākos lī eņos uz vie as
vertikāles ez spe iālie aizsarglīdzekļie
av pieļauja a.
. . Strādājot ar rokvadā ā ur j ašī ā u ur ša as dar agaldie ,
hidrauliskajā ierī ē u ar di a ta grieša as diskie , epie ieša s respirators.
Lai pasargātu a is o putekļie , jālieto aizsarg rilles. Aizsargājoties o trokšņie ,
ir ieteica i i dividuālās aizsardzī as līdzekļi – ta po i, stikla šķiedras ielikt īši,
austiņas.
. . Gadīju ā, ja av iespēja s ierīkot dar a vietu aizsarg ožogoju u
augstu ā u augstāk, strād iekus odroši a ar drošī as jostā .
. . Pir s dar a uzsākša as dar i iekie tiek veikta kopējā dar a drošī as
teh ikas i struktāža dar a vietā. Ar de o tāžas u
o tāžas teh oloģiju
dar i iekus iepazīsti a tieši o jektā, kur tie strādās. Šeit pat viņus ap ā a, kā
iz a tot aizsarglīdzekļus u palīgierī es, kuras epie iešams izmantot, lai
izvairītos o ražoša as trau ā .
. . Visu veidu i struktāžu ofor ē spe iālā žur ālā, kurā parakstās
at ildīgais par i struktāžu u strād ieks. Visie
o tāžas dar ie , ehā is ie
u palīgierī ē jā ūt pasē u i ve tārajie
u urie , uz kā pa ata tos
reģistrē spe iālā uzskaites u teh iskā stāvokļa žur ālā.
. . Takelāžista jā ūt odroši āta ar izturīgā , iz ēģi ātā takelāžas
palīgierī ē
ar at ilstošu
estspēju u
ekspluatā ijas i struktīvajie
doku e tie . Līdz dar u uzsākša as u periodiski dar a laikā epie ieša s
pār audīt o tāžas aprīkoju u. Pir s iz a toša as to jāiz ēģi a ar svaru, kas
par % pārs iedz aprēķi āto.
5. Vispārējie dar a drošī as u ugu sdrošī as oteiku i.
. . Vei ot visu veidu ūvdar us, ir jāvadās pē spēkā esošajie
or atīvajie doku e tie , tai skaitā LR MK Noteiku ie Nr.
„Dar a
aizsardzī as prasī as ūvdar u veikša as laikā”.
. . Pir s dar u uzsākša as dar u vadītāja ir jāsagatavo drošī as
teh ikas žur āls, lai visa ražoša as perso āla veiktu drošī as teh ikas
i struktāžu ar parakstie .

. . Dar a aizsardzī as orga izā ijai jā alstās uz spēkā esošajie
sta dartie , oteiku ie , or ā , i struk ijā , drošī as pasāku ie u
priekšrakstu. Vei ot dar u, īpašu uz a ī u pievērst sekojošo pasāku u izpildei:
* Būvlauku u apžogo ar
augstu pagaidu žogu u aprīko ar
aizsargju tiņu eksistējošā
ūvē pietuvotajās vietās;
* Atkarī ā o ēkas augstu a pa eļa ās ēkas peri etru jāiekārto zo a,
atraša ās, kurā apdraud ilvēku dzīvī u.
* Visos celt ie ī as lauku os, kur tas ir epie ieša s pē dar a
orādīju ie : ašī as u
ehā is os; autotra sporta eļos u itās īsta ās
vietās ir epie ieša i la i saredza i, kā arī tu šajā die akts laikā apgais oti
rīdi āju u u
orādīju u uzraksti vai drošī as zī es, plakāti u drošī as
tehnikas instrukcijas.
* Ir aizliegts strādāt ar spe ializēto autotra sportu ze je kura spriegu a
elektropadeves gaisa lī iju vadie .
* Strādāt ar ašī ā elektropadeves lī ijas tuvu ā, kas atrodas ze
spriegu a ir atļauts tikai, ja ašī ista ir izdota aurlaide.
* Sastat ē , paaugsti āju ie u itā palīgierī ē
ūv o tāžas dar u
veikša ai augstu ā ir jā ūt i ve tārā .
* Īslai īgu ūvju uzstādīša u, ēku u ārējās apgais oša as tīkla ierīkoša u
veikt ārpus krā u dar ī as zo ā .
* Auto o iļu ātru s eļa o o jektu tuvu ā edrīkst pārs iegt ,
/s,
bet pagriezienos – 1,4 m/s.
. . Vei ot ūvdar us ir jāievēro sekojošu doku e tu prasī as:
* LR KM oteiku i Nr.
„Ugu sdrošī as oteiku i”
* Celt ie ī as u
o tāžas dar u ugu sdrošī as oteiku i
* Ugu sdrošī as i struk ija vei ot dar us ar atklāto ugu i
Būvlauku ā ir jā ūt epie ieša ajie pri ārās ugu sdzēša as līdzekļie .
6. Apkārtējās vides aizsardzī as pasāku i
. . Būvlauku ā ir sti gri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas
iz ī i a augs es kārtu u av paredzēta ūv ie ī as ģe erālplā ā.
. . Noņe tā augs es kārta jā ovieto atsevišķā vietā.
. . Jā odroši a zaļo stādīju u aizsargāša u o ojāju ie .
. . Visi ūvgruži u ūv ateriālu atkritu i tiek utilizēti spe iāli paredzētās
vietās, ko ierādījusi Ludzas ovada pašvaldī a. Ši
ērķi Dar uzņē ēja ir
jā oslēdz spe iāls līgu s.
Sastādīja:
Pār audīja:
Sert. Nr.20-078
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