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Paskaidrojuma raksts

     Telpu labiekārtojuma risinājums projektam „Daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra izveide Ozolnieku novada Ānē”, 
Celtnieku ielā 12, Ānē, Cenu pagasts, Ozolnieku novadā izstrādāts saskaņā ar LR spēka esošajiem normatīvajiem aktiem. Ņemot vērā 
Labklājības Ministrijas izstrādātās vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskai ārtelpai, organizācijas Apeirons 
ieteikumus un balsoties uz pasūtītāja norādījumiem,kā arī iepriekš izstrādāto būvprojektu “Daudzfunkcionāla iedzīvotāju 
apkalpošanas centra 1.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana”.
     Kopējā interjera koncepcija paredz ērtu pieejamību prasmju un iemaņu attīstībai pieaugušām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
     Izstrādātais interjera dizains atbilst - “Universālais dizains” konceptam, kas sevī ietver vides dizainu, kuru, cik vien iespējams, visi 
cilvēki var izmantot bez pielāgošanas. Universālais dizains ietver noteiktām personu ar invaliditāti grupām paredzētas atbalsta ierīces, kā
tās ir  paredzētas sanmezglos. 
     Savukārt kontrasta krāsojums uz durvīm, kājlīstēm un durvju aplodām atvieglo vājredzīgo personu orientēšanos telpā. Informatīvās 
kabinetu plāsnītes ieteicams izgatavot kontrasta toņos, atbilstoši interjeram. Paredzēt informatīvo piktogrammu izvietojumu WC un Izeja.
     Projektā izstrādāts interjera iekārtojums, tai skaitā grīdu, apgaismes un vājstrāvu plāns. Lai neradītu neērtības apmeklētājiem un 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem virsmas (grīdassegums, sienas) paredzētas matētas gaismu neatstarojošas.
     Grīdas 
    Gaitenī tiek atjaunots jau esošās “Terraco” grīdas segums. Pārējās telpās ieklāts PVC grīdas segums ar nodilumizturību 34 klase ar
nelielu struktūtu.  Dušas telpā un tualetē grīdas klātas ar pretizslīdes akmens masas flīzēm.
Grīdlīstes paredzētas koka H 95-100mm, tonētas grīdas seguma tonī.
     Griesti
      Gaitenī un sanmezglos izmatojami iekaramie griesti ar iebūvētiem LED gaismas paneļiem. Sanmezglos paredzēti gaismas ķermeņi
ar aizsardzības pakapi ne mazāku kā IP44.  Krāsoti ar matētu emulsijas krāsu.
Pārējās telpās paredzēti reģipša konstukcijas griesti ar tajos iebūvētiem LED gaismas paneļiem. Krāsoti ar matētu emulsijas krāsu tonēti
baltā tonī.
      Sienas

Sienas telpās tiek līdzinātas ar spakteli, slīpētas, gruntētas un krāsotas ar Scala Projekt 7 krāsu ( vai analogu). Dotā krāsa ir izturīga
pret mazgāšanu. Krāsa PROJEKT 7 nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi, kā arī nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus
organiskus savienojumus. Krāsu toņi telpās izvēlēti gaiši un mierīgi. 
Sanmezglos paredzēts izvietot palīgrokturus personām ar īpašām vajadzībām.
Slēdžu un rozešu marka Shneider Asfora krembaltā tonī. Slēdžu uzstādīšanas augstums – 1.0m no grīdas, rozetēm – 0.3m.
     



      Logi
     Logu aptumšošanai  izmantojamas vertikālās žalūzijas katras telpas atbilstošā tonī.  Stiprinājums max 20 cm virs  logu ailes ar
kronšteinu palīdzību. Telpā Nr. 9 (Nodarbību talpa) paredzētas kasešu rullo tipa žalūzijas. Ar šī  tipa žalūzijām vajadzības gadījumā
iespējams aptumšot telpu. 
     Durvis
       Durvis - finierētas ar krāsotu līniju no gaiteņa puses, kas akcentē durvju roktura atrašanos. Finierējuma tonis – balināts ozols.
Gaiteņa pusē durvīm paredzētas akcenta tonī krāsotas kleides, kas ir vienādā tonī ar grīdlīstēm. Durvju platums ne mazāks par 90 cm.
Durvīm aprīkotas ar papildrokturi cilvēkiem ratiņrēslos, kas atvieglo iekļūšanu /izkļūšanu no telpas. Durvju ailes brīvā daļa aizpildāma ar
paplatinājumu paneļiem.
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Nr. 10  Speciālistu kabineta vizualizācija








