
 
 

 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

APRAKSTS 

SIA “Arbo Windows” – jauns un strauji augošs uzņēmums, kurš, apvienojot nozares 

profesionāļu pieredzi un izveidojot spēcīgu komandu, ir kļuvis par vienu no vadošajiem 

koka logu un durvju ražotājiem Baltijā. Energoefektīvu un pasīvu ēku prasībām atbilstošu 

koka logu ražošana.  

SIA “Motiva Latvija” – inovatīvs strauji augošs uzņēmums, kurš izstrādā rekuperācijas 

sistēmas, ventilējamas un dekoratīvās fasādes sistēmas, kā arī automātiskās nojumes, 

pergolas, žalūzijas un fasādes. 

SIA “ABLabs” – uzņēmums, kurš nodarbojas pētījumu un eksperimentālo izstrāžu 

veikšanu dabaszinātnēs un inženierzinātnēs. 

SIA “VIA-S houses” - uzņēmums ar ilggadēju pieredzi moduļu māju ražošanā. Piedāvā 

izbūvēt moduļu mājas dažādām vajadzībām: sākot no vienkārša sarga moduļa līdz pat 

sarežģītiem daudzstāvu moduļu kompleksiem. Liela uzmanība tiek pievērsta māju 

energoefektivitātei, kas ir būtisks nosacījums mūsdienu būvniecībā. 

SIA “APB” – uzņēmums, kurš domājot par mazu, bet ļoti funkcionālu un stilīgu telpu, 

izgudrojis māju – inboxlifestyle, kas radīta no stikla šķiedras kas ir labākais risinājums un 

celtniecības materiāls šādai mājai. Ideja bija dot klientiem lielāku brīvību un neatkarību, 

saglabājot augstu komforta līmeni. 

SIA “Aspired” – uzņēmums izstrādā interaktīvas ekspozīcijas muzejiem un zinātnes 

centriem, sākot no koncepcijas izstrādes un beidzot ar tās ieviešanu, nodrošinot pilnu 

servisu gan eksponātu izstrādē, gan uzstādīšanā. 

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 

 

Klastera dalībnieku (uzņēmumu) un saistīto produktu demonstrācijas objektu izveide.  

Sabiedrības un mērķa klientu iepazīstināšanai ar jauniem un tirgū ieviešamiem 

produktiem, veidot paraugobjektus un veikt produktu/pakalpojumu demonstrācijas.  

(atbilst Klastera programmas apgrozījuma apjoma paaugstināšanas pasākumu darbībai 

“Produktu demonstrācijas objekti”)  

 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS (detalizēts 

darba uzdevums) 

Darba kopējais mērķis:  

Sagatavota produktu demonstrāciju ekspozīcija sektoru produktu popularizēšanai ar mērķi 

palielināt pieprasījuma apjomu pēc Klastera dalībnieku produktiem/ pakalpojumiem.  

Darba mērķis un veicamās aktivitātes: 

Projekts: Greenbox moduļu, nulles enerģijas māja 

Platība: 31.10 m2 (iesk. terasi un pārkari) 

Tehniskie parametri un aprīkojums 

       Moduļu izmēri - P x G x A - 4,3 x 7,24 x 3,95 m 

Vates siltinājums sienās, grīdā, jumtā - 200 mm, 200 mm, 250 mm 

Ārējā apdare - Neēvelēti koka apdares dēļi, vertikāli 22 x 145 mm 

Griesti, sienas Iekšējās apdares dēļi - krāsoti balti, horizontāli 

Grīda Parkets - pelēkbrūns ozols, 14 mm 

Logi, durvis - koka logi un durvis 

Žalūzijas 

Tehniskā specifikācija 

1) Jumta griezums (āra - iekša): 

Metāla jumta segums - Classic A 

Šķirkārta, ventilācija 35*45 mm 

Vēja plēve 0,2 mm 

Koka brusas 45 x 195 mm 

Izolācija -  vate 200 mm 

Tvaika plēve  0,2 mm 

Koka brusas  45 x 45 mm 

Izolācija - vate 50 mm 

OSB 3 12 mm 

Iekšējās apdares dēļi, horizontāli - 16 x 115 mm (krāsoti balti) 

2) Grīdas griezums (iekša - āra) 

Parkets- pelēkbrūns ozols, 14 mm * Iestrādāts organiskais stikls (1 m x 1 m) 



 
Parketa apakšklājs 

ROBRO silto grīdu sistēma, KSP plātne ar gropi 22 mm 

Alumīnija ieliknis/ PEX 16 x 2 mm grīdas apkures caurule 

OSB 22 mm 

Latojums 22 x 45 mm 

Tvaika plēve 0,2 mm 

Koka brusas 45 x 195 mm 

Izolācija - vate 200 mm 

Cinkots skārds 0,5 mm 

3) Ārsienas (āra - iekša) 

Neēvelēti koka apdares dēļi, vertikāli - 22 x 145 mm (krāsoti 2x antracīta tonī) 

Latojums (horizontāls), 22 x 95 mm 

Latojums (vertikāls), 22 x 45 mm 

Vēja plēve 0,2 mm 

Koka brusas 145 x 95 mm 

Izolācija - vate 150 mm 

Tvaika plēve 0,2 mm 

Koka brusas 45 x 45 mm 

Izolācija - vate 50 mm 

OSB 3 12 mm 

Iekšējās apdares dēļi, horizontāli, 16 x 115 mm (krāsoti balti) 

4) Starpsienas 

Iekšējās apdares dēļi, horizontāli, 16 x 115 mm (krāsoti balti) 

OSB 3 12 mm 

Koka brusas 45 x 95 mm 

Izolācija - vate 100 mm 

OSB 3 12 mm 

Iekšējās apdares dēļi, horizontāli, 16 x 115 mm (krāsoti balti) 

5) WC telpa 

Grīda - Flīzes 33 x 33 cm, pelēkas 

Sienas un griesti - Iekšējās apdares dēļi, horizontāli, 16 x 115 mm (krāsoti balti) 

Apgaismojums - LED spotlampas 

Tualetes pods - krāsa balta - 1 gab. 

Izlietne - krāsa balta - 1 gab. 

Izlietnes maisītajs: Hansgrohe Talis E 110 

Izlietnes sifons: Hansgrohe Flowstar S 

6) Virtuve 

Dabvirsma - melna (LKSP) | Skapju fasādes - baltas (LKSP) 

Rokturi - melni 

Izlietne - Hansgrohe S51, graphite black, montējama zem virsmas 

Izlietnes maisītājs – Hansgrohe Talis M54, matt black  

7) Elektrības instalācija 

Atbilstoši Eiropas Savienības standartam 

Visi vadi un kabeļi ir iebūvēti sienās 

Sadales skapis ar drošības automātiem 

Rozetes un slēdži - viedās ēkas risinājums  

Apgaismojums - iekšējais un ārējais  

 

PAKALPOJUMA VEIKŠANAS 

LAIKS (PLĀNOTAIS) 

 

Pakalpojums nodrošināms 5 mēnešu laikā no darbu uzsākšanas brīža. 

 

PRASĪBAS PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM 

Pakalpojuma sniedzējam jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem: 

1. Pieredze līdzīgu darbu veikšanā.  

2. Laika un tehniskie resursi pakalpojuma nodrošināšanai. 

CITAS ATZĪMES 

Piedāvājumu iesniegt līdz 2021.gada 12.martam (ieskaitot) sūtot piedāvājumu uz e-pasta 

adresi info@greentechlatvia.eu vai iesniedzot personīgi adresē Vecā Ostmala 24, 

Liepāja, LV-3401. 

 

Pamatojums: Pakalpojums tiek sniegts projekta Nr.3.2.1.1/16/A/016 “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris“  ietvaros, par ko noslēgts Līgums 

par Eiropas Savienības projekta īstenošanu starp Centrālā finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un Biedrību “Zaļo un Viedo 

Tehnoloģiju Klasteris” 

Apmaksas nosacījumi: Klasteris veic samaksu Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

Piedāvājuma noformēšanas prasības: Piedāvājumā norādīt cenu kopā par visu pakalpojumu, atsevišķi izdalot PVN. Piedāvājuma ieteicamās 

veidlapas paraugs pievienots pielikumā. 
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