Projekts „Kurzemes biedrību kapacitātes stirināšana kultūras mantojuma saglabāšanas pakalpojumu sniegšanai” Nr.
1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/237. Inovatīvs pakalpojums „Izglāb namu!” akt. Nr. 5

ĒKAS APSEKOŠANAS PIEMĒRS, izmantojot APSEKOŠANAS ANKETU
Objekts: Kuldīgas novada muzeja palīgēka
Objekta adrese: Pils iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads
Kadastrs: 62010220090003
Virspamati:
Vēsturisko saistošo javu pielabošana un virsmas nostiprināšana, un saistošo šuvojuma
javu atjaunošana ar atbilstošu javu vēsturiskajai javai.
Apmetumu pielabošana zudumu, izdrupumu, plaisu un nelīdzenumu vietās.
Attīrīšana no laika gaitā veiktajiem labojumiem, kuros darbos tika izmantots
neatbilstošais materiāls, un tas jāaizpild ar vēsturisko javu.
Cits

Atzīmēto darbu veikšanai jāizmanto:
Kaļķu java
Cementu java
Kaļķu java + (5-10%) cementu java
Ārsienas:
Jāveic koka konstrukciju detaļu nomaiņa, ko trupe ir bojājusi pilnībā. Izmantojo
atbilstošu materiālu un to apstrādāt ar antiseptizējošiem līdzekļiem.
Jāveic protezēšanas darbi tām detaļām, kuras ir nedaudz trupējušas un neietekmē
konstrukciju funkciju pildīšanu. Protezējuma vietas apstrādāt ar antiseptizējošiem
līdzekļiem.
Profilaktiskie pasākumi. Apstrādājot konstrukciju ar antiseptizējošiem līdzekļiem, lai
nerodas trupe.
Zudušā apmetumu vietās izmantot klūgu sietu, izgatavojot jaunu no atbilstošā materiāla.

Cits
Nepieciešama piebūves nojaukšana.

Jumta konstrukcija:
Konstrukciju labošana, nomainīt vecās bojātās detaļas pret jaunām, kurām jābūt
identiski vienādām ar demontētām detaļām (spāres, sijas). Jāveic jauno detaļu
antiseptizēšana.
Esošo konstrukciju protezēšana un apstrāde ar antiseptizējošiem līdzekļiem.
Jumtu konstrukcijas piesūcināšana ar antipirēniem un antiseptiķiem.
Jāsaglabā vēsturiskie robdēļi un dzega.
Cits
Nepieciešams labot apmetumu skursteņa virsjumta daļā.

Jumta segums:
Mālu kārniņus attīrīt no apsūnojuma.
Bojāto kārniņu nomaiņa pret identiskajiem vēsturiskajiem kārniņiem.
Esošo kārniņu nostiprināšana.
Zudušo kārniņu vietās, izmantot vēsturiskos kārniņus.
Saglabāt skārda detaļas (lietusūdens notekrenes, jumta lūka)
Cits
Primārā rīcība ir savest kārtībā jumta segumu, kā arī nomainīt vai protezēt bojāto
jumta skaidu un latojumu, to apstrādāt ar antiseptizējošiem līdzekļiem.

Starpsienas:
Starpsienas atļauts izbūvēt tikai demontētajās vietās, pēc sākotnējās konstrukcijas.
Jāveic starpsienu remonts bojātajās vietās.
Jāveic restaurācijas darbi starpsienu konstrukcijai
Restaurētās vai remontētās vietas apstrādāt ar antiseptizējošiem līdzekļiem.
Cits
Starpsienas demontāža pieļaujama, ja tā neietekmē konstrukcijas stabilitāti un
sākotnēji nav izbūvēta.

Būvdetaļas (logi, slēģi, durvis):
Jāveic restaurācija esošajām vēsturiskajām būvdetaļām.
Zudušajām būvdetaļām jāizgatavo identiska kopija pēc oriģinālā parauga.
Oriģināla nomaiņā pret jaunu ir jāizgatavo kopija pēc vēsturiskajām būvdetaļām un
kopijā jāizmanto no oriģināla metāla detaļas (viras, slēdzene, aizbīdņi, rokturis, kalumi)
Projektā jāuzrāda būvdetaļu rasējumi.
Metāla detaļām veikt restaurāciju.
Stiklošanai izmantot ķitējumu.
Jaunās metāla detaļas izgatavot pēc vēsturiskā parauga.
Saglabāt vēsturiskos stiklus.
Cits
Neatbilstošo logu, durvju un slēģu nomaiņa.

Krāsojums:
Veikt fasādes krāsu zondāžu.
Veikt būvdetaļu krāsu zondāžu.
Fasādes krāsošanā izmantot kaļķa krāsu.

Fasādes krāsošanā izmantot lineļļas krāsu.
Būvdetaļu krāsošanā izmantot lineļļas krāsu.
Saglabāt vēsturisko griestu gleznojumu, zīmējumu.
Cits
2009.gadā SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” ir veikusi ēkai krāsojumu
inventarizāciju (sk.pielikumā).

Nosacījumi:
Saglabāt oriģinālās notekcaurules, trūkstošajās vietās izgatavot kopiju.
Saglabāt notekcauruļu dekoratīvos elementus.
Izgatavojot jaunu papildus detaļu, kura sākotnēji bijusi un laika gaitā zudusi,
nepieciešams projektā uzrādīt rasējumu.
Notekcauruļu izgatavošanā vai labojumos jāizmanto amatnieciski gatavots cinkotais
skārds.
Cits
Primārā rīcība ir savest kārtībā notekas.
Piezīmes:
1 .Objekts atrodas zona nr. 1 „Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūve”.
2. Darbu veikšana pieļaujama tikai, saskaņojot ar Kuldīgas novada pašvaldību un Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
3. Objektam nepieciešams izstrādāt vienkāršoto renovāciju vai projektu, kuros uzrādīt
būvdetaļu (logu, durvju) specifikācijas. Projektā iekļaujot objekta restaurācijas
programmu un metodiku.
4. Pielikumā pievienoti fotoattēli un krāsojuma inventarizācija.

Saskaņā ar KULDĪGAS PILSĒTAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU
4.sadaļu NOTEIKUMI VĒSTURISKĀS APBŪVES ZONĀM

Rekomendācija un priekšlikumi ēkas saglabāšanai derīga līdz
Apsekošana veikta

29.08.14.
29.08.13.

Apsekošanas veicējs

Restaurators
J. Mertens

Skats uz ēku no austrumiem.

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.

Sākotnēja (19.gs.3.cet.) dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.

Vēsturiskas iekšdurvis, kas šobrīd pārveidotas par ārdurvīm.

Sākotnēji (19.gs.3.cet.) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu. Slēģi apzāģēti, apmales –
20.gs.2.puse.

