atklāta konkursa
“Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Sējas novada kultūras namā”
identifikācijas Nr.SND2017/2/K/ERAF
Uzdotais jautājums Nr.1
Lūdzu precizējiet teritorijas labiekārtošanas apjomus. Kas tieši un kādā apjomā ir nepieciešams?
Atbilde
Labiekārtošanas teritorija ir līdz plānotajam asfaltētajam ceļam. Apkārt kultūras namam ir
nepieciešams izbūvēt bruģētu apbraucamo ceļu ar autostāvvietām aiz un abās kultūras nama pusēs.
Autostāvvietu izbūvei kultūras nama aizmugurē ir nepieciešams pārvietot esošo žogu. Kultūra nama
priekšā jānozāģē 3 lieli koki un jālikvidē apstādījumi un to vietā jāizveido saliņa ar strūklaku.
Uzdotais jautājums Nr.2
Lūdzu precizējiet prasības par skatu tornīša izbūvi, cik lielāks tas ir nepieciešams? Kāda nepieciešama
tā platība, kāda ir nepieciešama tornīša ģeometrija un/vai citas prasības?
Atbilde
Tornītim plānota sešstūra forma, katras plaknes platums aptuveni 1,60 m. Citu prasību nav.
Uzdotais jautājums Nr.3
Lūdzu precizējiet jaunā skatuves aprīkojuma prasības, kas tieši nepieciešams vai kādu rezultātu
nepieciešams sasniegt? Piemēram, vai paredzēts izmantot arī esošo aprīkojumu, vai viss paredzēts
jauns? Kādas jaudas/tipa projektors nepieciešams, vai nepieciešams arī jauns ekrāns, prasības
apgaismojumam, vai paredzētas apskaņošanas sistēmas, vinču sistēmas nepieciešamas manuālas vai
automātiskās u.c. prasības?
Atbilde
Projekta rezultātā ir paredzēts atrisināt skatuves funkcionalitāti, kas būtu piemērota dažādu pasākumu
norisei. Nav paredzēts uzstādīt jaunas apskaņošanas sistēmas un jaunus prožektorus, plānot izmantot
esošo apskaņošanas sistēmu un prožektorus, mainot to novietojumu.
Nepieciešams nomainīt esošo ekrānu un projektoru uz jauniem – projektoram jābūt tik jaudīgam, lai
pat pie dienas apgaismojuma projicētais attēls būtu skaidrs un ass. Izmērs ~ 6m, augstums ~ 4 m (ņemt
vērā, jo lielāks telpas apgaismojuma līmenis, jo augstākai ir jābūt projektora gaisma jaudai vai ekrāna
materiāla gaismas atstarošanai).
Skatuves mehāniku paredzēts veidot, lai nodrošinātu prožektoru, skatuves audumu un dekorāciju ērtu
stiprināšanu, pārvietošanu atkarībā no katra pasākuma scenogrāfijas un specifikas. Skatuves audumus
sākotnēji paredzēts izvietot, lai aizsegtu aizskatuvi un virsskatuves konstrukcijas, prožektorus.
Visus prožektorus paredzēts izvietot uz paceļamām stangām gan uz skatuves, gan daļu prožektoru
pārvietot no esošās atrašanas vietas zālē uz priekšstangas jeb priekšgaismas piekares līnijas, kuru
nepieciešams uzstādīt skatītāju zālē. Paceļamās stangas nodrošinātu ērtu piekļuvi prožektoru
regulēšanai un apkopei. Prožektoru izvietojumu plānot, lai spētu izgaismot skatuves laukumu un daļēji
skatītāju zāli. Priekšgaismu stara prožektoru izvietojums atrisina vienmērīgu seju izgaismojumu.
Prožektoru izvietojumu paredzēt daļēji maināmu atkarībā no vajadzībām.
Uzdotais jautājums Nr.4
Lūdzu apstipriniet, ka gāzes tīkli būs izbūvēti uz būvdarbu uzsākšanas brīdi.
Atbilde
Līdz būvdarbu uzsākšanas brīdim ir plānots pabeigt gāzes tīklu izbūves darbus.

