
2. Pielikums CI-2018-10 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA SOLIEM 
 

Apraksts: Solus paredzēts uzstādīt Nīcas novada pludmales zonā gan pludmales smilšainajā daļā, 
gan kāpās, kur smilts mijās ar daļēju apaugumu. Visiem 19 koka soliem jābūt identiskiem pēc 
izmēriem, izgatavošanas materiāla un stiprinājumiem. 
 
 

Nr.
p.k. 

Parametrs Prasības 

1. apjoms 19 gab. 

2. 
piegādes un 
uzstādīšanas 
vieta 

 
8 dažādas vietas, skatīt kartē dzelteno apzīmējumu “soliņi un atkritumu 
tvertnes”: 
https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPU
HrIvne&usp=sharing  
 

3. 
augstums no 
zemes virsmas 

no 450 mm līdz 500 mm 

4. garums 2000 mm 

5. platums 400 mm 

6. 
sēdvirsmas 
(dēļa) biezums 

ne mazāk kā 40 mm  

7. 
stiprināšana 
zemē 

ierok zemē 600 mm dziļumā;  
papildu stabilitātei apakšā stiprina šķērskokus, izvēloties vienu no šiem  
 
krustveida stiprinājumiem: 
 

 
 

1. 2. 3. 4. 

 
šķērskoku izmēri:       
        
                      garums ne mazāk kā 300 mm 
 
 
 
 
 

platums un 
augstums ne 

mazāk kā 50 mm 

https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrIvne&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrIvne&usp=sharing


2. Pielikums CI-2018-10 

8. 
izgatavošanas 
materiāls 

ēvelēts, impregnēts (koksnes aizsardzības klase 2. vai 3.) priedes 
kokmateriāls;  
jābūt noturīgam pret atmosfēras iedarbību;  
kokmateriāls apstrādāts ar aizsargājošu lineļļu (zemē ierokamās koka 
daļas apstrādājamas pastiprināti) un lineļļas beici (toni pirms uzklāšanas 
saskaņot ar Pasūtītāju) 

9. stiprinājumi 
elementu savienošanai izmantojamas hromētas koka skrūves, 
bultskrūves un naglas (pēc nepieciešamības) 

 
 
! Iesniedzot piedāvājumu, pielikumā jāpievieno vienkāršota sola skice, tehniskais apraksts un 
attēls (ja ir)! 
 
! Zemāk esošajam attēlam ir tikai ilustratīva nozīme! 

 
  



2. Pielikums CI-2018-10 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ATKRITUMU URNĀM AR VĀKIEM 
 

Apraksts: atkritumu urnas paredzēts uzstādīt Nīcas novada pludmales zonā gan pludmales 
smilšainajā daļā, gan kāpās, kur smilts mijās ar daļēju apaugumu. Visām 6 atkritumu urnām jābūt 
identiskām pēc izmēriem, izgatavošanas materiāla un stiprinājumiem. 
 

 
Nr.
p.k. 

Parametrs Prasības 

1. apjoms 6 gab. 

2. 
piegādes un 
uzstādīšanas 
vieta 

 
6 dažādas vietas, skatīt kartē dzelteno apzīmējumu “soliņi un atkritumu 
tvertnes”: 
https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPU
HrIvne&usp=sharing  
 

3. 
augstums no 
zemes virsmas 

500 mm + vāks 

4. garums, platums 

 
 
kvadrātveida 500 mm x 500 mm 
 
 

5. 
stiprināšana 
zemē 

atkritumu tvertne turas uz 4 kājām, kuras ierok zemē 500 mm dziļumā;  
papildu stabilitātei apakšā stiprina šķērskokus, izvēloties vienu no šiem  
 
krustveida stiprinājumiem: 
 

 
1. 2. 3. 4. 

 
šķērskoku izmēri:       
        
                      garums ne mazāk kā 200 mm 
 
 
 
 

platums un 
augstums ne 

mazāk kā 50 mm 

https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrIvne&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrIvne&usp=sharing


2. Pielikums CI-2018-10 

6. 

atkritumu urnas 
karkasa 
izgatavošanas 
materiāls 

impregnēti (koksnes aizsardzības klase 2. vai 3.) priedes kokmateriāla 
dēļi;  
jābūt noturīgam pret atmosfēras iedarbību;  
kokmateriāls apstrādāts ar aizsargājošu lineļļu (zemē ierokamās koka 
daļas apstrādājamas pastiprināti) un lineļļas beici (toni pirms uzklāšanas 
saskaņot ar Pasūtītāju) 

7. stiprinājumi 
koka elementu savienošanai izmantojamas hromētas koka skrūves, 
bultskrūves un naglas (pēc nepieciešamības) 

8. vāks 
atkritumu urnai jāparedz paceļams priedes koka vāks, stiprināms ar 
nerūsējošām tērauda eņģēm 

9. metāla trauks 
atkritumu urnā tiek ievietots ar rokturu palīdzību viegli izņemams 
metāla trauks no izlocītas, cinkotas metāla plāksnes 

 
 
! Iesniedzot piedāvājumu, pielikumā jāpievieno vienkāršota atkritumu urnas skice, tehniskais 
apraksts un attēls (ja ir)! 
 
! Zemāk esošajiem attēliem ir tikai ilustratīva nozīme! 
 

 
  



2. Pielikums CI-2018-10 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA INFORMĀCIJAS STENDIEM 
 

Apraksts: informācijas stendus paredzēts uzstādīt Nīcas novada pludmales zonā. Nepieciešams 
izgatavot katedras veida stendus, uz kuriem var piestiprināt informatīvo planšeti 90 x 120 cm. 
Visiem 5 informācijas stendiem jābūt identiskiem pēc izmēriem, izgatavošanas materiāla un 
stiprinājumiem.  
 

Nr.
p.k. 

Parametrs Prasības 

1. apjoms 5 gab. 

2. 
piegādes un 
uzstādīšanas 
vieta 

 
5 dažādas vietas, skatīt kartē zaļo apzīmējumu “lielie informatīvie 
stendi”: 
https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPU
HrIvne&usp=sharing  

3. 
augstums no 
zemes virsmas 

800 mm (no zemes līdz zemākajai pamatnes malai) 

4. garums, platums 

 
 
garums ne mazāk kā 1200 mm 
platums ne mazāk kā 900 mm 
izklājuma/pamatnes slīpums 30° 
 
stenda rāmja konstrukciju risina Izpildītājs, ņemot vērā, ka stendam 
jāiztur liela vēja pretestība un pie tā tiks stiprināta informatīvā planšete 
ar izmēru 1200 mm x 900 mm 

5. 
stiprināšana 
zemē 

 
informācijas stends turas uz 2 kājām, kuras ierok zemē 700mm dziļumā;  
papildu stabilitātei apakšā stiprina šķērskokus, izvēloties vienu no šiem  
 
krustveida stiprinājumiem: 

 
1. 2. 3. 4. 

šķērskoku izmēri:       
 
                      garums ne mazāk kā 400 mm 
 
 
 

platums un 
augstums ne 

mazāk kā 50 mm 

https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrIvne&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrIvne&usp=sharing
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6. 
izgatavošanas 
materiāls 

impregnēts (koksnes aizsardzības klase 2. vai 3.) priedes kokmateriāls;  
jābūt noturīgam pret atmosfēras iedarbību;  
kokmateriāls apstrādāts ar aizsargājošu lineļļu (zemē ierokamās koka 
daļas apstrādājamas pastiprināti) un lineļļas beici (toni pirms uzklāšanas 
saskaņot ar Pasūtītāju) 

7. stiprinājumi 
koka elementu savienošanai izmantojamas hromētas koka skrūves, 
bultskrūves un naglas (pēc nepieciešamības) 

 
 
! Iesniedzot piedāvājumu, pielikumā jāpievieno vienkāršota informācijas stenda skice, 
tehniskais apraksts un attēls (ja ir)! 
 
! Zemāk esošajam attēlam ir tikai ilustratīva nozīme! 
 

 
  



2. Pielikums CI-2018-10 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PĀRĢĒRBŠANĀS KABĪNĒM 
 

Apraksts: pārģērbšanās kabīnes paredzēts uzstādīt Nīcas novada pludmales zonā. Visām 3 
pārģērbšanās kabīnēm jābūt identiskām pēc izmēriem, izgatavošanas materiāla un 
stiprinājumiem.  
 

Nr.
p.k. 

Parametrs Prasības 

1. apjoms 3 gab. 

2. 
piegādes un 
uzstādīšanas 
vieta 

 
3 dažādas vietas, skatīt kartē melno apzīmējumu “pārģērbšanās 
kabīnes” 
https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPU
HrIvne&usp=sharing  
 

3. 
augstums no 
zemes virsmas 

2000 mm 

4. garums, platums 

kabīne ir kvadrātveida; 
malas garums x platums ir 1500 mm x 1500 mm; 
kabīnes konstrukciju risina Izpildītājs, ņemot vērā, ka tai jāiztur liela vēja 
pretestība; 
kabīnei nav jāparedz pamatne (uz kuras kāpj pludmales apmeklētājs). 

7. 
stiprināšana 
zemē 

kabīne turas uz vairākām kājām, kuras ierok zemē 700mm dziļumā;  
papildu stabilitātei apakšā stiprina šķērskokus, izvēloties vienu no šiem  
 
krustveida stiprinājumiem: 
 

 
 

1. 2. 3. 4. 

 
šķērskoku izmēri:       
        
                      garums ne mazāk kā 300 mm 
 
 
 
 

platums un 
augstums ne 

mazāk kā 50 mm 

https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrIvne&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrIvne&usp=sharing
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8. 
izgatavošanas 
materiāls 

impregnēts (koksnes aizsardzības klase 2. vai 3.) priedes kokmateriāls;  
jābūt noturīgam pret atmosfēras iedarbību;  
kokmateriāls apstrādāts ar aizsargājošu lineļļu (zemē ierokamās koka 
daļas apstrādājamas pastiprināti) un lineļļas beici (toni pirms uzklāšanas 
saskaņot ar Pasūtītāju) 

9. stiprinājumi 
elementu savienošanai izmantojamas hromētas koka skrūves, 
bultskrūves un naglas (pēc nepieciešamības) 

 
 
! Iesniedzot piedāvājumu, pielikumā jāpievieno vienkāršota pārģērbšanās kabīnes skice, 
tehniskais apraksts un attēls (ja ir)! 
 
! Zemāk esošajiem attēliem ir tikai ilustratīva nozīme! 
 

 
 
 
 


