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LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS MUZEJA 

IZSTĀŽU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMA  

4. pielikums 
 

LNMM galvenās ēkas (Rīgā, J.Rozentāla laukumā 1) Lielās izstāžu zāles telpu plāns 

ēkas mīnuss otrajā (-2) stāvā 

1. Vispārīgs apraksts 

1.1. Izstāžu zāles LNMM apakšzemes apjomā ir trīs savstarpēji savienotas telpas: 1. zāle (T 028), 

584,74 m2, 2. zāle (T 029) 76,37 m2 un 3. zāle (T 030) 117,24 m2. Telpu grupas novietojums ir -2 

stāvā, LNMM jaunbūvē (darbība uzsākta 2015. gadā). 

1.2. Apmeklētāju ieeja 1. zālē no -1 stāva, pa pandusu vai no invalīdu pacēlāja.  

1.3. Lielu priekšmetu transportēšana iespējama pa bīdāmām durvīm 2500x6000 (no 3. zāles). 

2. Telpu apraksts  

2.1. 1. zāle  

2.1.1. Sienu apdare – dubults reģipsis uz saplākņa, krāsots RAL 9003, balts. 

2.1.2. Evakuācijas izejas durvis  – 2300X1500, metāls, krāsots, RAL 9003, balts. 

2.1.3. Eksponējamais sienu augstums uz perimetra sienām A,B,C,D – līdz 5 m. 

2.1.4. Eksponējamais mobilo starpsienu augstums – līdz 3 m. 

2.1.5. 220V pieslēguma vietas pa visu perimetru. 

2.1.6. LAN pieslēgumvietas. 

2.1.7. WIFI pārklājums. 

2.1.8. Grīda – betons, 500kg/m2 

2.1.9. Apgaismojums – uz sliedes montējami gaismekļi, limitētas kadrēšanas iespējas. 

2.2. 2. zāle 

2.2.1. Sienu apdare – dubults reģipsis uz saplākņa, krāsots RAL 9003, balts. 

2.2.2. Eksponējamais sienu augstums – līdz 5 m. 

2.2.3. 220V pieslēguma vietas pa visu perimetru. 

2.2.4. LAN pieslēgumvietas. 

2.2.5. WIFI pārklājums. 

2.2.6. Grīda – betons, 500kg/m2. 

2.2.7. Stikla jumts (virsgaisma). 

2.2.8. Eksponējamais augstums uz A, B sienām – 5 m; 

2.2.9. Eksponējamā virsma uz C, D sienām ierobežota, jo daļa sienas plaknes stiklota.  

2.2.10. Apgaismojums – uz sliedes montējami gaismekļi, limitētas kadrēšanas iespējas 

2.3. 3. zāle  

2.3.1. Sienu apdare – dubults reģipsis uz saplākšņa, krāsots RAL 9003, balts. 

2.3.2. Eksponējamais sienu augstums – līdz 5 m. 

2.3.3. 220V pieslēguma vietas pa visu perimetru. 

2.3.4. LAN pieslēgumvietas. 

2.3.5. WIFI pārklājums. 

2.3.6. Grīda – betons, 500kg/m2. 

2.3.7. Eksponējamais augstums uz B, C, D sienām – 5 m; 

2.3.8. Eksponējamā virsma uz A sienas ierobežota, jo daļa sienas plaknes stiklota.  

2.3.9. Apgaismojums – uz sliedes montējami gaismekļi, limitētas kadrēšanas iespējas 

3. Inventārs 

3.1. Mobilās ekspozīciju starpsienas. Alumīnija karkasa konstrukcijas bloki 3400x2000x500 mm, 

46 gab.; 3400x1000x500 mm 14 gab.; kopējais eksponējamais laukums 720,8 m2. 

3.2. Pacēlājs. 
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4. Izstāžu zāļu novietojums ēkas -2. stāvā 
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5. Izstāžu zāļu telpu plāns 


