
4.pielikums 

iepirkuma „Brīvības pieminekļa ikgadējā aprūpe”  

(identifikācijas Nr. RPA 2011/2) nolikumam 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 

Aprūpes programmas pozīcijas 2011.gadam 

 

DOKUMENTĀCIJA UN IZPĒTE 

 

1. Pieminekļa apsekošana un saglabātības stāvokļa kartēšana ar mērķi novērtēt esošo 

situāciju objektā un salīdzināt ar iepriekš veiktās apsekošanas datiem, lai konstatētu 

objekta saglabātības stāvokļa izmaiņas. Apsekošana veicama pieminekļa fasādei, kas 

pieejama bez īpaša papildus aprīkojuma, tas ir, fasādes cokola daļai: apakšējā un 

augšējā terase, cokola granīta apšuvums, sarkanā granīta stūra skulptūras, travertīna 

ciļņi un plaknes, profilētā travertīna josla. 

 

2. Pieminekļa iekštelpu apsekošana un saglabātības stāvokļa izmaiņu novērtēšana un 

dokumentācija.  

 

3. Pieminekļa iekštelpās izvietoto mikroklimata datu nolasītāju uzkrātās informācijas 

nolasīšana, datu apstrāde un izvērtēšana.  

 

4. Pieminekļa obeliska stikla bloku plaisu marķējuma apsekošana. 

 

5. Sagatavot dokumentāciju par veiktajiem darbiem pieminekļa aprūpes ietvaros un 

iegūto datu informāciju, lai novērtētu objekta saglabātības stāvokli. 



Aprūpes programmas pozīcijas 2011. gadam 

 

FASĀDES APRŪPES DARBI 

 

Akmens apšuvums 

1. Vaļējo un/vai saplaisājušo granīta šuvju pildmateriāla pagaidu nomaiņa. 

Poliuretāna tepes šuvju posmu restaurāciju veic ar tiem pašiem materiāliem, kas 

izmantoti pieminekļa iepriekšējā restaurācijā vai ekvivalentiem (pielietota firmas 

TREMCO divkomponenta elastīgā tepe DYMERIC ar sekojošiem pigmentiem: 

Medium Grey 015132/105532, augšējās terases sienas šuvēs; Grey Stone 

105552/015152:Medium Grey 105532/015132 = 1 : 1, apakšējās un augšējās terases 

horizontālajam iesegumam un kāpnēm). 

2. Vaļējo un/vai saplaisājušo travertīna šuvju pildmateriāla nomaiņa. Šuvju 

pildmateriāla restaurāciju veic ar tiem pašiem materiāliem, kas izmantoti pieminekļa 

iepriekšējā restaurācijā vai ekvivalentiem (pielietots firmas REMMERS sastāvs 

Funcosil Restauriermortel 0750 un 0754). 

3. Travertīna attīrīšana no bioloģiskā apauguma – sūnām. Attīrīšanu veic sausā veidā, 

izmantojot birstes ar neilona sariem, koka irbulīšus. 

4. Pieminekļa akmens apšuvuma (granīta, travertīna) attīrīšana no kalcija savienojumu 

izsālījumiem. Baltās kalcija karbonāta sāļu garozas noņem mehāniski ar kaltiņiem, 

skalpeļiem un/vai veic ķīmisku attīrīšanu. Būtiski ir, ja veikta garozu ķīmiska 

noņemšana, veikt attīrītās virmas neitralizāciju un noskalošanu ar ūdeni. Visi ķīmiskās 

attīrīšanas un noskalošanas procesi veicami lokāli, kontrolējot akmens mitrināšanu. 

5. Akmens virsmas attīrīšana. Attīrīšanai pielietojamas tikai sausās attīrīšanas 

metodes. No ķīmiskām metodēm pielietojami divkomponentu sastāvi, kas pēc 

uzklāšanas veido plēvi un noņemami kopā ar netīrumu slāni, un kam nav 

nepieciešama virsmas skalošana ar ūdeni. Abrazīvai tīrīšanai pielietojami abrazīvi, 

kuru cietība ir zemāka kā attīrāmā akmens vismīkstākā minerāla cietība. 

6. Pieminekļa akmens apšuvuma (granīta, travertīna) apstrāde ar biocīdu. Pielietojami 

biocīdi, kas paredzēti minerālo materiālu apstrāde un nesatur ūdenī šķīstošos sāļus. 

 

IEKŠTELPAS APRŪPES DARBI 

1. Betona virsmu attīrīšana no kalcija savienojumu izsālījumiem un izsālījumu 

garozām. Veic sāļu mehānisku noņemšanu no betona virsmas (ķīmiska attīrīšana nav 

pieļaujama). Attīrīšana veicama pieminekļa sānu „kabatās” (abos stāvos) un 

pagrabtelpā. Obligāts nosacījums ir darbu laikā atzīmēt vietas, kur notīrīti kalcija 

izsālījumi, lai varētu izsekot to atjaunošanās dinamikai. 

2. Pagrabtelpā jāveic ķieģeļu un akmens mūru atsāļošana noņemot uz virsmas 

konstatējamo eflorescensi (izsālījumus). Atsāļošanu veic ar otām un skalpeļiem 

noņemot uz virsmas esošos sāļus, tos savācot maisiņos. Nav pieļaujama sāļu 

nonākšana uz grīdas pie mūriem. 

3. Betona stiegrojuma restaurācija, vietās, kur betona stiegrojums atsedzies un/vai kur 

redzams, ka sākusies stiegrojuma korozija zem apmetuma, jānokaļ apmetums, 

stiegrojums jāattīra no rūsas un jāapstrādā ar pretkorozijas sastāvu, un jāapmet.  

 


