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SKAIDROJOŠS APRAKSTS
Brieksīnes kapu kapličas restaurācijas būvprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz
Baltinavas novada domes pasūtījumu un Projektēšanas uzdevuma nosacījumiem.
Restaurācijas darbu tehniskie risinājumi ir izstrādāti saskaņā ar būvinženiera M. Benfelda un
Ģ. Pavlova 2015. gada janvārī izstrādāto Vizuāli tehniskās apsekošanas slēdzienu un SIA
“Arhitekta L. Šmita darbnīca” 2017. gada martā veiktajiem būves uzmērījumiem.
2017. gada martā apsekojot kapliču un veicot ēkas fotofiksāciju, būtiskas kapličas
konstrukciju deformācijas, vai mūru sairšanas pazīmes netika konstatētas. Ticami, ka granīta
mūrī esošās plaisas ir senas, radušās pēc apbedījumiem tiešā kapličas tuvumā. Pēc grunts
sablīvēšanās apbedījumu vietās pamatu “sēšanās” neturpinās. Ņemot vērā kapličas atrašanos
reljefa virsotnē un tai tiešā tuvumā esošos apbedījumus, nav ieteicams veikt pamatu atrakšanu
un pastiprināšanu. Ieteicams sienu mūri novērot un pamatu pastiprināšanu risināt, ja tiek
konstatēta atkārtota sienu plaisāšana.
Restaurācijas būvprojekts paredz:
1.
Granīta mūra sienu virsmu restaurāciju (virsmu un šuvju tīrīšanu, šuvju aizpildīšanu).
2.
Fasāžu koka detaļu (stabu un jumta malu apšuvuma) nomaiņu.
3.
Lieveņa betona pamatnes nostiprināšanu un virsmu apdares atjaunošanu.
4.
Telpas betona grīdas izlīdzināšanu un virsmas apdares atjaunošanu.
5.
Logu un durvju ailu apdares atjaunošanu.
6.
Ieejas durvju un logu bloku nomaiņu ar autentiskā dalījumā un detalizācijā
izgatavotām durvīm un logiem. Durvju konstrukcija paredzēta ar saskaņā 1972. gada
fotoattēlu (VKPAI PDC, Inv. Nr. 13415-1 III, 1. lp., skatīt ARD-1).
7.
Telpas griestu apšuvuma atjaunošanu un sienu un griestu krāsošanu.
1. Sienu granīta virsmu konservācijas / restaurācijas darbu metodika.
1.1. Granīta virsmu un šuvju mehāniskā tīrīšana.
1.1.1. Visas granīta atklātās virsmas attīrīt mehāniski no sekundāriem būvjavu
uzslāņojumiem un bioloģiskā apauguma
1.1.2. Šuvju un plaisu sekundāro aizpildījumu – cementa java, ir jāiztīra. Aizpildījumu
jāizņem mehāniski – izkaļot un iztīrot. Darbus veikt tikai ar mehāniskiem rokas
instrumentiem – kaltiem un āmuriem, nebojājot granīta akmeni. Elektrisku rokas
instrumentu (disku vai leņķu slīpmašīnas u.c.) lietošana šuvju un plaisu
sekundāro pildījumu iztīrīšanai nav pieļaujama!
1.1.3. Pēc šuvju mehāniskas iztīrīšanas šuves jātīra no vaļīgām un smalkām sastāvdaļām,
piemēra, izpūšot šuves ar gaisu.
1.1.4. Pēc šuvju attīrīšanas veic šuvju pagaidu hermetizāciju (iestrādājot pagaidu
blīvlīstes, līmlentu), lai tālāk varētu veikt granīta virsmu tīrīšanu.
1.1.5. Veikt granīta virsmu izsāļojumu notīrīšanu.
1.2. Granīta virsmu vispārējā tīrīšana.
1.2.1. Granīta virsmu vispārējo tīrīšanu uzsāk veicot akmens virsmu mazgāšanu ar ūdens
strūklu zem spiediena (vidēji 70 atm, ja konstatējams, ka netiek nodarīti bojājumi
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granīta virsmai un tas ir nepieciešams tīrīšanas procesa veikšanai, spiedienu drīkst
palielināt). Mazgāšanu var veikt gan ar aukstu ūdeni, gan ar siltu ūdeni
nepārsniedzot 150˚C.
1.2.2. Ja granīta virsmas nav izdevies nomazgāt ar ūdeni, virsmas ir jāturpina tīrīt
izmantojot ķīmiskas un mehāniskas metodes. Ja tiek pieņemts lēmums par virsmu
turpmāku ķīmisku tīrīšanu, tad ar šo metodi jātīra visas granīta virsmas, jo pretējā
gadījumā ar ūdeni tīrītās virsmas un ķīmiski tīrītās virsmas atšķirsies. Virsmas jātīra
ar biocīdu, piemēram, REMMERS ražotu biocīdu Impragnierung BFA, lai turpmāk
izvairītos no bioloģisko uzslāņojumu un melno garozu veidošanās.
1.2.3. Tīrīšanas darbus beidzot, granīta virsmas jānomazgā ar paaugstināta spiediena
ūdens strūklu.
1.3. Šuvju aizpildīšana.
1.3.1. Šuves un plaisas pēc to attīrīšanas no irstošā materiāla aizpildīt ar javu, kuras
sastāvs ir līdzīgs un saderīgs ar vēsturiskajiem materiāliem. Šuvju restaurācijai
vislabāk lietot javas sastāvu, kas atbilst vēsturiskajam materiālam, tomēr ir
pieļaujama arī rūpnieciski ražoto sauso maisījumu lietošana uz minerālo izejvielu
bāzes, piemēram, REMMERS Fugenmortel. Lietojot rūpnieciski ražotos sausos
maisījumus jāievēro, lai tie būtu piemēroti granīta bloku šuvošanai (saskaņā ar
ražotāja doto tehnisko datu lapā norādīto informāciju).
1.3.2. Būtiski atcerēties pamatnes sagatavošanas, kā arī iestrādātās javas pēcaprūpes
nozīmīgumu. Galvenā prasība restaurācijas javai – fizikālo īpašību – blīvuma un
porainības saderība ar vēsturiskajiem materiāliem.
1.4. Granīta virsmu aizsargapstrāde.
1.4.1. Tā kā ēkas tuvumā atrodas koki un krūmi, tad pēc restaurācijas darbu pabeigšanas
veikt granīta virsmu aizsargapstrādi, kas kavētu bioloģiskā apauguma atjaunošanos.
Sienu virsmām veicama apstrāde ar biocīdu. Ir atļauts lietot rūpnieciski ražotu
biocīdu, kas nesatur šķīstošos sāļus. Apstrādei var lietot arī 3÷5% vara sulfāta
šķīdumu.
1.4.2. Apstrāde ar biocīdu jāveic sausā laikā, bez nokrišņiem. Jāievēro, lai vismaz vienu
nedēļu pēc aizsargmateriāla uzklāšanas nebūtu lietaini laikapstākļi.
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