
3.pielikums iepirkuma 

Nr. VNP 2015/8 

Nolikumam 

Tehniskā specifikācija 
 

N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts  Skaits   

1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums 

Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija ir paredzēta rotaļlietu, 

rokdarbu , galda spēļu un citu lietu izmantošanai grupā . Rotaļlietu 

kastes uz riteņiem – bērnu celtniecības materiāla un citu rotaļlietu 

glabāšanai. 

Augšējā sekcijas daļā ir kastei līdzīga siena ar slīpām malām, lai mantas 

nekrīt aiz sekcijas.  

Rokturi sekcijai- rotaļlietu plauktam ir 10 cm diametrā izgriezti caurumi, 

kas ir apstrādāti ar ABS maliņu. 

Sekcijas skapīšu durvis ir ar sētiņveida ( lokiem) izgriezumiem, lai būtu 

vienots grupas mēbeļu komplekts. Skapīšos ir iebūvēti plaukti. 

Sekcija ir aprīkota kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem plauktiem. Sekcijai ir 

aizmugurējā siena. Rotaļlietu kastes ir 5 vai 6 gb. Skatoties pēc 

izmēriem. 

1. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas atbilst 

sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu, skapīšu, 

rotaļlietu kastes izmērus var izmainīt līdz 3cm – nemainot kopējo 

mēbeles lielumu. 

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS 

maliņu. 

Viss sekcijas karkass un plaukti ir dzelteni. 

 
Dzeltens pasteļu  U1573 

Visas sekcijas skapīšu durvis Zaļas 

 
Zaļš Iguana U1100* 

Visas sekcijas Rotaļlietu  kastes oranžas, bet var arī variēt pēc dizainera 

ieskatiem ar dzeltenu,vai šervudu 

 
oranžs U1667 

1 kompl.   

 

2. 

 

Sekcija - rotaļu virtuvīte (2. Pielikums), kas ir turpinājums 1-jam 

pielikumam mēbeles kreisajā pusē. Sekcijai ir aizmugurējā siena. 

1 kompl.   



Rokturi sekcijai- rotaļu virtuvīte ir 5 cm diametrā izgriezti caurumi -

rokturi, kas ir apstrādāti ar ABS maliņu. 

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS 

maliņu. 

Virtuvītes karkass  un neuzkrītoši redzamā daļa mēbelei– šervuds 

 
Šervuds gaišs R3140  

Viruvītes visi stūra plaukti un auģšējās sānu malas dzeltenas  

 
Dzeltens pasteļu  U1573 

Virtuvītes plīts sarkana  vai oranža ar melniem riņķiem. 

Atvilknes – oranžas U1667 

Cepeškrāsns durvis pēc ieskatiem 

2. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas abilst 

sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu, skapīšu 

izmērus var izmainīt līdz 3cm – nemainot kopējo mēbeles lielumu. 

3. Rotaļu namiņš. 3. Pielikums  

Arējais karkass, bez plauktiem. Stabila mājiņa ar logiem abās pusēs un 

ar sētiņu. 

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plātne. 

Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS 

maliņu. 

3. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas abilst 

sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu, skapīšu 

izmērus var izmainīt līdz 3cm – nemainot kopējo mēbeles lielumu. 

Rotaļu namiņa žogs – šervuds  

 
Šervuds gaišs R3140  

Rotaļu namiņš viss 

 
Dzeltens pasteļu  U1573 

Rotaļu namiņa jumts oranžs 

 

 1 kompl.   



oranžs U1667 

4. Sekcija-sienas krāsaina. 4. Pielikums. Sekcija ir pie stūra, kur 

aizmugurējai sienai ir sašaurinājums. Sekcija-sienas ir paredzēta 

rotaļlietu, bērnu grāmatu, rokdarbu materiālu, metodisko līdzekļu un citu 

lietu izmantošanai grupā glabāšanai. Sekcijai ir aizmugurējā siena. 

Sekcijas dekoratīvais elements JUMTIŅŠ ir 25 cm augsts – vieno 

kopskatu ar rotaļu mājiņu. Sekcijas jumtiņi oranži un arī apakšējās 

skapīša vienveramās durtiņas -skapīša kreisjā pusē 

  
oranžs U1667 

Sekcija-siena ir aprīkota kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem plauktiem. 

Rokturi sekcijai- rotaļlietu plaukta durvīm ir 10 cm diametrā izgriezti 

caurumi -rokturi, kas ir apstrādāti ar ABS maliņu. 

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS 

maliņu. 

4. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas abilst 

sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu, skapīšu 

izmērus var izmainīt līdz 3cm – nemainot kopējo mēbeles lielumu. 

Sekcijas karkass šervuds. 

 
Šervuds gaišs R3140  

Sekcijas redzamie plaukti dzelteni 

 
Dzeltens pasteļu  U1573 

Sekcijas divveramās durtiņas un augšējās kreisajā pusē durtiņas zaļas 

 
Zaļš Iguana U1100* 

1 kompl.   

5. Sekcija -plaukts. 5. Pielikums.  

Plaukts ir paredzēta puķu podu, rotaļlietu, bērnu grāmatu, bērnu 

rokdarbu, metodisko līdzekļu un citu lietu izmantošanai grupā 

glabāšanai.  

Plaukti virs durtiņām ir bez slēgtās aizmugures, jo ir domāti puķēm. 120 

cm garie 3 plaukti (bērnu darbu novietošanai un žāvēšanai) ir ar slēgto 

aizmuguri . 

Sētiņa ir 70cm augsta un 398 plata - sākas jau aiz 120 cm garajiem 

pauktiem 

1 kompl.   



Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS 

maliņu. Durvīm ir 10 cm diametrā izgriezti caurumi -rokturi 

5. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas abilst 

sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu, skapīšu 

izmērus var izmainīt līdz 3cm – nemainot kopējo mēbeles lielumu. 

Sētiņa un aizmugure 120 cm garajiem plauktiem ir šervuds  

 
Šervuds gaišs R3140  

Sekcija -plaukts -visi redzamie plaukti dzelteni 

 
Dzeltens pasteļu  U1573 

Sekcija -plaukts divveramās durtiņas zaļas 

 
Zaļš Iguana U1100* 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Izvelkamās 3-stāvīgās priedes koka gultiņas. 
Attēlā redzamās ir 4-stāvīgo gultu paraugu, bet  nepieciešamas  

3-stāvīgās. Augšējā 3 stāva gulta ir atvērta nav vāka. 

Ārējie izmēri augšējā 3 stāva gultai ir -augstums 70 

cm, gultas platums ir 65 cm, dziļums 10-12cm. 2 

stāva un 1 stāva gultas ir attiecīgi mazākas.  

 

 

 

 

 8 gab.   

7. Veļas skapis ar  4 durvīm un 2 plauktiem. 8. Pielikums.  

Durvīm koka rokturīši 4-5cm diametrā.  Skapja aizmugure slēgtā tipa. 

Skapja karkass un plaukti šervuds 

Šervuds gaišs R3140 

 

Skapja durvis dzeltenas 

 
Dzeltens pasteļu  U1573 

1.gab.   



8. Garderobes skapīši ar izbīdāmiem soliņiem. 7. Pielikums. Koka 

rokturīši 4-5cm diametrā -  

 7. pielikumā ir uzrādīti ārējie izmēri – 2Daļīgi skapīši (2gb)augstums 

148 cm, platums 60 cm, dziļums 32 cm. 3Daļīgi skapīši (4gb) augstums 

148 cm, platums 90 cm, dziļums 32 cm. 4Daļīgi skapīši (2gb) augstums 

148 cm, platums 120 cm, dziļums 32 cm.  

Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS 

maliņu. Skapīšu karkasi un citas kocīgās detaļa 18 mm bieza laminēta 

kokskaidu plāksne. Skapīšu aizmugure slēgta. 

 Skapīša karkass šervuds 

 .  

Šervuds gaišs R3140 

Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS 

maliņu. 3Daļīgu skapīšu 2 gabalu durvis dzeltenas 

  
Dzeltens pasteļu  U1573 

 3daļīgu skapīšu  2 gabalu durvis oranžas  

    
oranžs U1667 

4daļīgu skapīšu 2 gabalu durvis dzeltena 

  
Dzeltens pasteļu U1573 

2Daļīgu skapīšu 2 gabali durvis zaļas 

      
 Zaļš Iguana U1100* 

 2 daļ.–2 

gab. 

3daļ. -4 

gab. 

4daļ.-2 

gab. 

  

9. Sekcija-siena ( 6. Pielikumā) ir aprīkota kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem 

plauktiem. 

Sekcija-sienas krāsaina. Sekcija - sienas ir paredzēta rotaļlietu, bērnu 

grāmatu, rokdarbu materiālu, metodisko līdzekļu un citu lietu 

izmantošanai grupā glabāšanai. Sekcijas dekoratīvais elements 

1 kompl.   



JUMTIŅŠ ir 25 cm augsts – vieno kopskatu ar rotaļu mājiņu oranžs. 

Rokturi sekcijai-  skapīšu durvjuatveramie ir 10 cm diametrā izgriezti 

caurumi, kas ir apstrādāti ar ABS maliņu. Rokturi sekcijas atvilknēm  ir 

5 cm diametrā izgriezti caurumi, kas ir apstrādāti ar ABS maliņu. 

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS 

maliņu. 

6. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas abilst 

sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu, skapīšu 

izmērus var izmainīt līdz 3cm – nemainot kopējo mēbeles lielumu. 

Sekcijas aizmugure slēgta.  

Sekcijas karkass 

  
Šervuds gaišs R3140  

Sekcijas  visi redzamie plaukti dzelteni 

 
Dzeltens pasteļu  U1573 

Sekcijas atvilknes un apakšējās divviru skapīša durtiņas zem zīmuļu 

iebūvētām kastēm Zaļas  

  
Zaļš Iguana U1100* 

Sekcijas  pārējo skapīša durtiņas  oranžas  

 
oranžs U1667 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāju galds ar trijām atvilktnēm. Garums 96 cm x Pl 55 cm x H 74 

cm. 

Galda virsma (pāri atvilktnēm 10 cm) ir platāka un garāka par atvilkņu 

dziļumu. (paraugs attēlā) 

 Galda karkass  

 
Šervuds gaišs R3140  

 1 gab.   



 

 

 

 

 

 

Galda virsma 

  
Dzeltens pasteļu  U1573 

11. Plaukts žurnāliem 

Izmēri (G x P x A)Pirmajam plauktam   mm: 900x420x2000 

Otrajam  plauktam  mm: 1200x420x2000 

Apakšējais plaukts ar bīdāmām durvīm- augstums 40 cm. 

Un tad uz augšu vietas 4 plauktiem ar slīpām vērtnēm (kā plauktam 

attēlā) 

Krāsas kods :  R5108 Dižskābardis gaišs  

Vienu plauktu vajadzētu    ar trijām slīpajām vērtnēm blakus, otru ar 

četrām slīpajām vērtnēm blakus. Tā lai kopā var izvietot 28 žurnālus. 

 

 

2.gab.   

12. Bērnu grāmatu plaukts 

Gabarītizmēri (G x P x A) 83x50x80 cm, uz riteņiem.   

Krāsas kods :  R5108 Dižskābardis gaišs  

Aptuvenais paraugs 9.pielikumā. 

1 gab.   

 

Pirms gatavošanas saskaņot visu mēbeļu skices. 

Krāsas un to toņi var atšķirties, pirms izgatavošanas saskaņot ar pasūtītāju. 

Cenā jāiekļauj piegādes un mēbeļu montāžas cena. 


