
  

 2.pielikums iepirkuma  

Nr. VNP 2017/11 

Nolikumam 

Tehniskā specifikācija 

N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts  Skaits,gab   

1. Sekcija- krāsains rotaļu un rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums sekcijas 

izmēri  

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

galda spēļu un citu lietu izmantošanai grupā. Sekcija ir pie stūra, kur                 

aizmugurējai sienai ir sašaurinājums. Sekcija-sienas ir paredzēta 

rotaļlietu, leļļu glabāšanai. Rotaļlietu kastes uz riteņiem – bērnu 

celtniecības materiāla un citu rotaļlietu glabāšanai. 

Augšējā sekcijas daļā ir kastei līdzīga siena ar robotām malām, lai 

mantas nekrīt aiz sekcijas.  

Rokturi sekcijai- rotaļlietu plauktam rokturi ir pusloki, lai bērns varētu 

satvert ar visu plaukstu. 

Sekcijas aizmugure ir ar robotām malām, lai būtu vienots grupas 

mēbeļu komplekts.  

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

ir aizmugurējā siena. Rotaļlietu kastes ir 4 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 2cm – 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 dzeltenīgi - krēmkrāsa.smilts   U515 

 

 

   Visa sekcija un tās  krāsas ir redzamas A1. Pielikuma 

Krāsojumā  
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2. 

Rotaļu vilciens.   2. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs . 

Vilciena labā puse būs pie sienas, ieeja un izeja būs tikai no kreisās 

puses. Vilciena otrajā vagonā ir soliņš uz priekšu skatam un soliņš ar 

mukuru pret vadītāju. Lokomatīvē ir soliņš vadītājam ar pasažieri.  

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

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

maliņu.  Rotaļu vilciena iekšējos izmērus var mainīt līdz 2cm, bet 

ārējie paliek nemainīgi.  A2. Pielikums.    Viss  Rotaļu vilciens  un 

tā  krāsas ir redzamas A2. Pielikuma Krāsojumā  
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3. Sekcija-metodiskais plaukts ar mājiņu   3. Pielikums ir aprīkota 

kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem plauktiem un atviknēm. 

Sekcijai ir atvērti un slēgti plaukti.  Sekcijai – metodiskais plaukts 

ar mājiņu materiālam  ir  rokturi pusloki, lai bērns varētu satvert ar 

visu plaukstu. Rokturi sekcijas atvilknēm  viegli satverami. Sekcijas 

aizmugure ir ar robotām malām, lai būtu vienots grupas mēbeļu 

komplekts.  

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

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

maliņu. 

3. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas atbilst 

sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu, 

skapīšu izmērus var izmainīt iekšējos izmērus līdz 2cm – nemainot 

kopējo-ārējo mēbeles lielumu. 

Sekcijas aizmugure slēgta.  

Viss sekcijas karkass un plaukti ir dzeltenīgi - krēmkrāsa.smilts   U515 

 

A3. Pielikums.    Visa sekcija - metodiskais plaukts ar mājiņu    
un tās  krāsas ir redzamas A3. Pielikums Krāsojumā  
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Sekcija-radošais plaukts 4. Pielikums  ir aprīkota kā ar slēgtiem, 

tā arī atvērtiem plauktiem. 

Sekcijai ir atvērtas kastes zīmēšanas instrumentu un krāsu glabāšanai. 

Sekcijai- radošais plaukts ir  rokturi (koka, metāla, viegli satverami). 

Rokturi sekcijas atvilknēm  viegli satverami. 

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 2cm – nemainot kopējo mēbeles 

lielumu. Sekcijas aimugure slēgta.  

 Visa Sekcija-siena metodiskajam materiālam un tās krāsas ir 

redzamas 4. Pielikuma  Krāsojumā 

 Sekcijas karkass un plaukti ir dzeltenīgi - krēmkrāsa.smilts   U515. 

 

Sekcija – galda spēļu plaukts 5. Pielikums. Sekcija- galda 

Spēļu plaukts  ir paredzēta rotaļlietu, leļļu glabāšanai. Sekcijai ir 

aizmugurējā siena.  Sekcijas dekoratīvais elements - aizmugure ir ar 

robotām malām, lai būtu vienots grupas mēbeļu komplekts. 

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

Rokturi sekcijai ir pusloki, lai bērns varētu satvert ar visu 

plaukstu. Rokturi – pusloki  sekcijas atvilknēm  viegli satverami. 

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

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

maliņu. 

5. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas abilst 

sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu, 

skapīšu iekšējos izmērus var izmainīt līdz 2cm – nemainot ārējo 

kopējo mēbeles lielumu. 

Sekcijas karkass un plaukti ir dzeltenīgi - krēmkrāsa.smilts   U515. 

A5. Pielikums.    Visa Sekcija-galda spēļu plaukts un tās krāsas ir 

redzamas A5. Pielikuma  Krāsojumā  
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6. Sekcija – dabas plaukts. 6. Pielikums. Plaukts ir paredzēta puķu podu, 

puķu, sēklu diedzēšanai, bērnu darbu žāvēšanai, bērnu rokdarbu, 

1   



metodisko līdzekļu un citu lietu izmantošanai grupā glabāšanai. 

Sekcijai ir aizmugurējā siena. Rokturi sekcijai ir pusloki, lai bērns 

varētu satvert ar visu plaukstu. Rokturi – pusloki  sekcijas 

atvilknēm  viegli satverami. 

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 iešējos izmērus var izmainīt līdz 2cm – nemainot ārējo 

kopējo mēbeles lielumu. A6. Pielikums. Visa Sekcija-dabas plaukts 

un tās krāsas ir redzamas A6. Pielikuma Krāsojumā 

 Sekcijas karkass un plaukti ir dzeltenīgi - krēmkrāsa.smilts   U515. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Garderobes skapīši ar sēžamskapīšiem 7. Pielikums. Rokturi 

metāla gareni  4-5cm.  

 7. Pielikumā ir uzrādīti ārējie izmēri – 4Daļīgi skapīši (6gb. dažādas 

krāsas A 7 Pielikumā) kopējais augstums 130 cm, platums 30 x4 =120 

cm, dziļums 38 cm- ārējis izmērs.  

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.  sekcijas karkass un 

plaukti ir dzeltenīgi - krēmkrāsa.smilts   U515.    Visu skapīšu un to  krāsas ir 

redzamas A7. Pielikuma Krāsojumā.   

 

 

 

 

Veļas skapis. 8. Pielikums norādīts ārējais mēbeļu izmērs . 

Skapim ir aizmugurējā siena.  

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

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

maliņu.  Skapis ar 10 plauktiem var mainīt  iekšējos izmērus. 

Skapja plauktu izmērus var izmainīt līdz 2cm – nemainot kopējo 

mēbeles ārējo lielumu. Sekcijas karkass,  plaukti un durvis ir dzeltenīgi - 

krēmkrāsa.smilts   U515. Skapi līdzīgu gultām, kas būs priedes koka. 
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Visa  skapja izmēri un nokrāsa ir redzamas 8. Pielikumā  

9. Bērnu galdi - apaļi – ar 80cm diametru. 9. Pielikums.  

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

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

maliņu.  

9. Pielikums.  6 galdi ar regulējamām metāla kājām - regulējamais 

augstums  - 40 cm, 45 cm, 50 cm. Visu galdiņu lielumi un to  krāsa ir 

redzamas 9. Pielikuma Krāsojumā.   
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10.  Bērnu priedes koka gultas ar slēgtu gultas priekšdaļu-24 

gb. 

10. Pielikums.  

Ārējie izmēri  gultai ir  redzami 10. pielikumā 

24   

11. Skolotāju drēbju skapis – slēdzams.  Iebūvēts sienas nišā.  

11. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs. Skapim ir aizmugurējā 

siena.  

Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. 

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

maliņu.  Skapis ar plauktu cepurēm.  Skapim var mainīt  iekšējos 

izmērus. Skapja plaukta izmērus var izmainīt līdz 2cm – nemainot 

kopējo mēbeles ārējo lielumu. Sekcijas karkass,  plaukti un durvis ir 

dzeltenīgi - krēmkrāsa.smilts   U515.  

 Visa  skapja izmēri un nokrāsa ir redzamas 11. Pielikumā  

1   

12. Mīkstās mēbeles   -  rāpošanai, līšanai, braukšanai un citām pielāgotām 

darbošanām........ Ieteicamais skaits, izmēri, lielumi redzami 

internetsaitē http://greendesign.lv/Mīksto mēbeļu komplekts NS1995 

Ieteicamais skaits 11 gb. un izskats redzami 11 gb 

  

 

Pirms gatavošanas saskaņot visu mēbeļu skices.  

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

Cenā jāiekļauj piegādes un mēbeļu montāžas cena. 

Mēbelēm jābūt saskrūvētām. 


