
Objekts: Pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

Adrese: Nurmižu 31, SIGULDA

Pasūtītājs:

Mēbeļu un aprīkojuma specifikācija

Nr. 

Specif.
Nosaukums Izmēri mm Apraksts Skaits Piezīmes

1
Mazo bērnu gultas ar 

matračiem(119,124) 
1200x600xH550 

Vienstāvīgas ar sānu malām, 

vienā sānā paredzot iekāpšanu. 

Matracis: porolona ar krāsainu, 

izturīgu kokvilnas auduma 

pārvalku un vienā galā iestrādātu 

rāvējslēdzēju, pārvalka 

noņemšanai

32 Priede, lakots

2

Skapīši grupiņās – 

6gab;           Skapīši 

grupiņās – 4gab;               

Skapīši grupiņās –  

2gab

40cm x 680cm x 

150cm ;                    

40 cm x 250cm x 

150cm;                       

40cm x 150cm x 

150cm

sastāv no 4 plauktiem, kurus 

daļēji nosedz bīdāmas 

durvis; Durvis ir no balta 

materiāla, ko var izmantot kā 
„balto” tāfeli un tai ar 

magnētiņiem var piestiprināt 
uzskates materiālus

6 ; 4 ; 2
lamināts ( imitācija bērzs) 

ABS 2mm

3

Četru līmeņu 

izvelkamas bērnu 

gultas

(96 bērniem vecumā no 3 

līdz 7 gadiem) ar matračiem, 

cietā virsma

24 x 4
Priede, lakots, virsma 

lamināts

4 Zviedru siena 100x180cm piemērots PII 3 Koks 

5
Basketbola grozs ar 

vairogu 
piemērots PII āra laukumam 2



6

Sporta inventāra 

skapis ar bīdāmām 

spoguļu durvīm
(204)

Augstums 2500

Platums 6700

Dziļums 600

Plauktu izmēri 
1. 400x1000    /18.gb/

2. 900x1000/5gb/

3. 800x700 /2gb/

4. 1700x900/1 gb/

Atvilktņu mēri:
Augstums 500 

Platums 600

Dziļums 600

Plauktu sistēma, priekšā 6 

bīdāmas durvis ar spoguļiem 

visā augstumā. Skapja 

bīdāmā sistēma atrodas 500 

mm virs grīdas. Uz grīdas 

zem skapja bīdāmās 

sistēmas atrodas 11 

atvilktnes uz ritentiņiem un 

metāla rokturiem.(plauktu 

sadalījumā atvilktnes nav 

iezīmētas)

Atlikušais augstums starp 

skapi un griestiem (1500)

lamināta panelis, pie kura 

stiprinās augšējā bīdāmā 
sistēma.

1
Lamināts (imitācija bērzs), 

spogulis.

7

Skapis 

saimniecības 

inventāram ar 

bīdāmām durvīm
(126)

Augstums 

2000Platums 

3400Dziļums 600

Plauktu izmēri1. 33 

Augstums 

460Platums 450

Garums16000x1700/

4.gb/2. 

330x850/4.gb/3. 

660x850/6./

   

   

  

  

  

  

Plauktu sistēma, priekšā 4 

bīdāmas durvis 1

1

Lamināts / imitācija bērzs/

8

Drēbju skapis 

pieaugušajiem(120, 

115, 136, 140, 206, 

210)

900x550xH1950 

ar divām durvīm, aiz kurām 

plaukts cepurēm un stienis 

pakaramajiem, slēdzama

6 Lamināts ( imitācija bērzs)



9

Plaukts, skapis, kurš 

sastāv no 4 

moduļiem (110)

Izmēri kopā: 

2410,5x350x

H1950

2 moduļi vienādi -  katram 

modulim lejas daļā 2 durvis, aiz 

kurām 1 ieliekams plaukts un 

vaļējā daļa ar 2 ieliekamajiem 

plauktiem.

3. modulis – drēbju skapis ar 

divām durvīm visā augstumā, 

aiz kurām plaukts cepurēm un 

stienis pakaramajiem.

4. stūra modulis -  4 vaļējie 

plaukti ar noapaļotiem stūriem.

Visām durvīm pašfiksējošās 

eņģes. Durvju rokturi slaidi, 

metāla.

1
lamināts ( imitācija bērzs) 

ABS 2mm

10

Plaukti tualetē podu 

izvietošanai(116, 

121)

1300x300xH1300 

(Izmēri saskaņojami ar 

pasūtītāju)
4 stāvīgi, ar 4sekciju dalījumu. 2

Izgatavots no bērza 

saplākšņa, lakots.

11

Skapis tualetes telpai 

uzkopšanas 

inventāra 

glabāšanai(138, 142, 

208, 212)

800x 400xH1800

Slēdzams, ar 2 durvīm,

dažādu augstumu plaukti, 

apakšējā plaukta augstums 35 

cm (paredzēts spaiņa 

novietošanai) un viena puse 

bez plauktiem ar nodalījumu 

slotu pakāršanai

5

Izgatavots no bērza 

saplākšņa, lakots.

12

Dvieļu pakaramie 

bērniem tualetes 

telpā.(118,122,138, 

142, 208, 212)

Moduļa izmērs: 

1120x120xH850 

Par izmēriem vienoties 

ar pasūtītāju, pielāgojot 

telpai vietu skaitu 

modulī)

Vienam bērnam 2 pakaramie – 

augšpusē roku dvielim, apakšā 

– kāju dvielim. Augšā plauktiņš 

zobu higiēnas piederumiem. 

Starp kaimiņiem sieniņa.  

Vienā modulī 8 dalījumi.

16

saplāksnis(  bērzs), 18 mm, 

krāsots ar bērniem 

nekaitīgām krāsām (toņi 

saskaņoti ar pasūtītāju pirms 

izgatavošanas) 

13

Plaukti rotaļlietu 

izvietošanai(117, 

123, 137, 141, 207, 

211)

1050x450xH800

Ar diviem ieliekamiem 

plauktiem, ar vienu starpsienu, 

aizmugure slēgta

12

Saplāksnis (bērzs), krāsots 

ar bērniem nekaitīgām 

krāsām (toņi saskaņoti ar 

pasūtītāju pirms 

izgatavošanas) 

14
Darbinieku ģērbtuves 

skapji(112)

Orientējošie mēri:

Augstums 1700

Platums 1200

Dziļums 500

Garderobes skapji ir izgatavoti 

no 0,8-1 mm biezām tērauda 

plāksnēm un aprīkoti ar 

mehānikām slēdzenēm. 

/piedāvāt rūpnieciski ražotu/ 

Vienā modulī 3 skapīši.

2
Par krāsām vienoties ar 

pasūtītāju

Visas mēbeles un aprīkojums atbilstoši Pirmskolas izglītības iestāžu prasībām
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