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Pielikums Nr.1 

Iepirkumam „Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu izgatavošana 

ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un 

lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  ietvaros” 

Identifikācijas numurs – DNKP 2015/03 ELFLA     

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

N.pk. Darba nosaukums Vispārējās prasības/Kvalitāte/Standarti Vienību 

skaits.gab. 

 
Saskaņā ar LR MK  15.09.2008. Noteikumiem Nr.755 ”Kartība, kādā piešķir valsts un Eiropas savienības atbalstu 

pasākumam” Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” p.8.1. / muzeju darbības attīstība / apakšp.8.1.2.  

1. Restaurācijas darbi – CPV kods 92521200-1 

1.1. Līnijdroškas restaurācija 

 

Līnijdroška NNM 231 

- Koka riteņu ar metāla stīpu izgatavošana, apstrāde ar 

antiseptiķi, krāsošana; 

- Misiņa metāla detaļu atjaunošana, misiņa detaļu 

zīmējuma atjaunošana 

- Vecās krāsas noņemšana no metāla detaļām 

- Izgatavot iztrūkstošās detaļas 

- Veikt līnijdroškas asu izlīdzināšanu 

- Sleju izgatavošana 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo mākslas izglītību. 
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1.2. Patvāru kolekcijas 

restaurācija 
 

   

 

 

Patvāris NNM 307 

- Iztrūkstošo oriģinālo detaļu izgatavošana (patvāra 

krāniņa atslēga, patvāra vāka rokturi, tējkanniņas 

paliktnis (konforka)  

- Oksidējušos detaļu tīrīšana 

- Patvāra kolbas deformācijas novēršana  

- Dūmu novadītāja izgatavošana 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

 

Patvāris NNM 334 

- Iztrūkstošo oriģinālo detaļu izgatavošana (patvāra 

krāniņa atslēga, patvāra vāka rokturi, tējkanniņas 

paliktnis (konforka)  

- Oksidējušos detaļu tīrīšana 

- Patvāra rokturu deformācijas novēršana  

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 
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gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

 

Patvāris NNM 299 

- Iztrūkstošo oriģinālo detaļu izgatavošana (patvāra 

krāniņa atslēga, patvāra vāka rokturi, tējkanniņas 

paliktnis (konforka)  

- Oksidējušos detaļu tīrīšana 

- Kolbas deformācijas novēršana  

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

 

Patvāris NNM 308 

- Iztrūkstošo oriģinālo detaļu izgatavošana (patvāra 

krāniņa atslēga, patvāra vāka rokturi, tējkanniņas 

paliktnis (konforka)  

- Oksidējušos detaļu tīrīšana 

- Kolbas deformācijas novēršana  

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

 

Patvāris NNM 115 

- Iztrūkstošo oriģinālo detaļu izgatavošana (patvāra 

vilkmes regulators (otdušņiks), patvāra vāka rokturi, 

tējkanniņas paliktnis (konforka)  

- Oksidējušos detaļu tīrīšana 

- Kolbas deformācijas novēršana  

Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo mākslas izglītību. 

 
1.3. Gludekļu kolekcijas restaurācija  

 

NNM Pg 1311 

- Gludekļa iztrūkstošo detaļu izgatavošana (koka 

rokturis, metāla aizbīdnis, gludekļa korpusa aizvērtņa 

metāla detaļas koka puļķītis, gludekļa korpusa vāka 

skrūves) 

- Korozijas likvidēšana 

- Metāla detaļu konservācija 

- Ogļu restes izgatavošana 

Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

NNM Pg 735 

- Gludekļa iztrūkstošo detaļu izgatavošana (koka 

rokturis) 
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- Korozijas likvidēšana 

- Metāla detaļu konservācija 

- Ogļu restes izgatavošana 

Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

NNM Pg 1304 

- Gludekļa iztrūkstošo detaļu izgatavošana (koka 

rokturis) 

- Sarūsējušo detaļu kustīguma atjaunošana 

- Korozijas likvidēšana 

- Metāla detaļu konservācija 

- Ogļu restes izgatavošana 

Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

Pg 1844 

- Gludekļa iztrūkstošo detaļu izgatavošana (koka 

rokturis) 

- Sarūsējušo detaļu kustīguma atjaunošana 

- Korozijas likvidēšana 

- Metāla detaļu konservācija 

- Vāka plaisas konservēšana 

- Ogļu restes izgatavošana 

Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

NNM 437 

- Gludekļa iztrūkstošo detaļu izgatavošana (koka 

rokturis) 

- Rūsas noņemšana 

- Konservācija  

Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana. 

 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo mākslas izglītību. 

 
1.4. Kubula restaurācija 

 

NNM 3524 

- Koka dibena izgatavošana no vienkoča 

- Kubula vāka ar rokturi izgatavošana 

- Kubula lazdas stīpojuma izgatavošana augšā un  

apakšā 

- Apstrāde pret pelējumu, sēnīti un insektiem 

Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 
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priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo mākslas izglītību. 
 

1.5. Zirga aizjūga detaļu 

restaurācija (sakas, sedulka, 

aizjūga loks)  

 
sakas

 
sedulka

 
aizjūga loks 

 

Sakas NNM Pg  335 

- Mīkstā polsterējuma atjaunošana 

- Ādas detaļu atjaunošana, saplaisājušo ādas detaļu 

nomaiņa 

- Iztrūkstošo detaļu izgatavošana 
Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

 

Sedulka NNM Pg 1391 

- Iztrūkstošo detaļu atjaunošana 

- Sedulkas jostas izgatavošana 

- Korozijas noņemšana, 

- Sedulkas konservācija, apstrāde pret rūsu 
Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

 

Aizjūga loks Pg 1393 

- Metāla detaļas atjaunošana 

- Koka apstrāde pret pelējumu u.c. 
Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo mākslas izglītību. 
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1.6. Steļļu restaurācija, salikšana  

 

Stelles – aužamie stāvi NNM 130  

- Iztrūkstošo koka detaļu izgatavošana vai 

aizstāšana ar analogu 

- Steļļu diegu uzvilkšana ar izpildītāja diegiem 
Restaurācijas procesa dokumentācija ar restaurējamā 

priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas, 

restaurācijas gaitā un pēc restaurācijas, restaurācijas 

gaitas un restaurācijā izmantojamo materiālu apraksts, 

priekšmeta restaurācijas pases sastādīšana 

 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 4.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo mākslas izglītību. 
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2. Atdarinājumu izgatavošana / piegāde – CPV kods 37810000-9 

 
N.pk. Preces nosaukums Vispārējās prasības/Kvalitāte/Standarti Vienību 

skaits.gab. 
2.1. Rokas akmens dzirnavu aizgalds 

 

 

 
 

 
koka stīpa ar klucīti 

Rokas dzirnavas -  izgatavošana un montāža 

ekspozīcijā uz vietas. 

Četrstūraina galda virsma ar 20 cm augstu apmali 

(uz četrām kājām uzstādīta koka kaste bez vāka) 

100 x 75 cm.  

Galda kājās izkaltajos caurumos iebīdītos 

šķērskokus pievelk ar ķīļveidīgu dēlīti, ko no 

augšas iedzen šķērskoku ārējos galos izkaltos 

caurumos. 

Kastes padziļinājumā stingri ievietots „klusais” 

dzirnakmens, virsū kustīgais, kurš nostiprināts ar 

koka stīpu, pie stīpas rokturis. 

Vienā pusē kastes sienā četrstūrains caurums ar 

aizbīdni (pa kuru var izraust gatavos miltus). 

Smalko vai skrotēto miltu pagatavošanai 

nepieciešama ietaise, ar kuru pēc vajadzības var 

pacelt uz augšu vai nolaist virsējo dzirnakmeni. 

Zem virsējā dzirnakmens cauruma apmēram īkšķa 

platuma dzelzs sliede, kuras abi gali ielaisti 

akmenī, bet vidū no apakšas atrodas apaļš 

iedobums. Tajā no apakšas ieķeras koka vārpsta, 

kas ir ar dzelzs tapu augšgalā, bet koka 

apakšgalu. Vārpsta iet caur apakšējā nekustīgā 

dzirnakmens vidu, bet nav iespiesta, varbūt 

mazliet kustīga, jo vārpstas kāja balstās uz 

horizontālas latas – paminas. Paminu iespējams 

minimāli kustināt, lai ceļot vārpstu uz augšu vai 

leju, paceltu vai nolaistu augšējo dzirnakmeni. 

Viens paminas gals piesiets pie galda. Kustīgais 

paminas gals iebīdīts spraugā, kas ir pie galda 

piestiprinātā līstē. 

 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo mākslas izglītību. 
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2.2. Vērpjamais ratiņš 
 

 

 

 

Vērpjamais ratiņš 

Ratiņa izgatavošanai (augstums 1,05 cm) izmanto 

kaltētu sausu bērza koka materiālu (atsevišķas 

detaļas var izgatavot no liepas, oša). Dažu detaļu 

savienošanai izmanto ādu. Dzelzs stienis riteņa 

kustināšanai un „zobiņi” diega pārlikšanai spolītē. 

Galvenās ratiņa sastāvdaļas: 

1. Ratiņa rāmis  

2. Priekšējais statīvs un aizmugures 

3. Stienis („ļipa” riteņa kustināšanai) 
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4. Pamatne  

5. Pedālis   

6. Ass pedāļa stiprināšanai (kustināšanai) 

7. Kājas (4 gab.) 

8. Ritenis (d – 53 cm) 

9. Pārlika (šķērskoks) 

10. Ādas gultnis 

11. Augšējais balsts 

12. „rogač” (pakavveidīga detaļa ar āķīšiem un 

spolīti) 

13. „Skrūve””  savilkšanai (riteņa virves stipruma 

regulēšanai) 

14. „kolodka” (stienis spolītes ievietošanai statīvā) 

15. Soliņš no melnalkšņa (60 x 30 cm, h 45 cm) 

16.Sprēslīca no bērza ar dekoratīviem 

izgrebumiem (koka pamatnē iestiprināta 

dekoratīva detaļa – vilnas vērpšanai) 

 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo mākslas izglītību. 

 
2.3. Kamanas 

 

 

Greznas kamanas 2 cilvēkiem 

Šauras kamanas ar augstu priekšgalu, 

spraišļotu atzveltni, kulbu un ilksīm, 

kamanu virsma no koka, kamanu sāni apšūti 

ar kriju vai koku, 

kamanu kulba no sānu kokiem, 

kamanu ilkšu galos metāla āķi 

kamanu slieces gatavotas no bērza vai egles 

stumbra, 

slieces apkaltas ar metālu,  

sliecēs izkaltos caurumos iestiprinātas 

„mietnes”, 

saturstieņi, uzkalu balsti no dzelzs, 

kamanu priekšgalā „kozurs” (sniega 

aizsargs). 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz  Latvijas amatniecības 

kameras zeļļa diplomu.  
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2.4. Vecticībnieku etnogrāfiskais 

lūgšanu tērpa atdarinājums 

 

Vecticībnieku etnogrāfiskais lūgšanu tērps 

1. Melns vilnas sarafāns priekšpusē ar vienu 

pogu rindu 

2. Balta kokvilnas blūze – krekls ar sarkanu 

kokvilnas diegu izšuvumu  

3. Melns vilnas lakats ar bārkstīm 

4. Lestovka – lūgšanu krelles (āda, atlasa, 

samta audums, kartons). Krellītes veidotas 

no ādas, „lestovkas” maliņas arī nošūtas ar 

ādu. 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 4.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo mākslas izglītību. 
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lestovka  
 
 

. 

   

2.5. Saimes koka galds ar diviem 

soliem 

 

 

 
 

Saimes koka galds ar diviem soliem 

Masīvs taisnstūra koka galds (150 x 90 

cm, galda virsmas biezums 5 cm) no melnā 

alkšņa, bērza vai oša; 

uz četrām dekoratīvām kājām (galda 

augstums 75-80 cm), lejā (aptuveni 15 – 

20 cm no grīdas) kāju stiprinājums ar 

brusveida latām;  

zem galda koka „kaste” ar divām 

atvilktnēm.  

 

Taisnstūra koka sols (200 x 40 cm, 

biezums 5 cm, augstums 45 cm) no melnā 

alkšņa, vai bērza, uz četrām kājām.  

 

       Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 2.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo izglītību. 

 

1 

komplekts 

(3 gab.) 
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2.6. Soliņš pie mājas 

 
 

Koka sols  

Taisnstūra koka sols (150 x 30 cm, dēļa 

biezums 4-5 cm, augstums 45 cm) no melnā 

alkšņa, vai bērza; uz četrām kājām, ar koka 

līstes savienojumu 

1 

2.7. Plaukti pagrabā 

 

 

Plaukti  

Taisnstūra koka plaukti (150 (200) x 30 cm, 

biezums 4-5 cm) no melnā alkšņa, vai bērza. 

2 (3) koka plauktu stiprinājumi pie sienas 

(koka līstes, naglas)  

Komplekts  

2.8. Mucas 

 

 

  

 

 

Muciņa biezpiena sālīšanai -1 

Cilindra formas (augstums 40 cm, D – 30 - 25 

cm), izgatavots no melnalkšņa vertikāliem 

dēlīšiem, augšā un apakšā to nostiprina ar 

lazdu stīpām; muciņas lejasdaļā caurums ar 

koka tapu, sūkalu notecināšanai. 

 

Putras muciņa ar smeļamo kausu un vāku -1 

Cilindra formas (augstums 30 – 35 cm, D – 

25 cm), izgatavots no melnalkšņa koka 

vertikāliem dēlīšiem, apakšā nostiprināts ar 

metāla stīpu, augšpusē ar lazdu stīpu;  

augšpusē paplašināts trauks ar diviem 

garākiem sānu dēlīšiem, lai varētu iestiprināt 

auklu tā nešanai; vāks ar rokturi; koka kauss. 

 

Muca ar vāku zivju sālīšanai - 1 

Cilindra formas muca (augstums 90 cm, D – 

60 – 50 cm) no vertikāliem liepas dēlīšiem,  

ar metāla stīpu stiprinājumiem 3 - 4 vietās; 

koka vāks ar rokturi; sālāmā produkta  

nospiedējs. 

 

Alus muca - 1 

Izgatavo no ozola (augstums 90 cm, D – 50 – 

45 cm) vertikāliem dēlīšiem, apstrādā ar 

speciālu vasku, lai nerastos pelējums un 

šķidrums neplūstu cauri dēlīšiem; augšā un 

sānā izveido caurumus ar koka tapām. 

 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo mākslas izglītību. 

4 



9 
 

 

Saskaņā ar LR MK  15.09.2008. Noteikumiem Nr.755 ”Kartība, kādā piešķir valsts un Eiropas savienības atbalstu 

pasākumam” Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” p.8.1. / muzeju darbības attīstība / apakšp.8.1.3.  

3.Muzeja norāžu un informācijas stendu izveide/ preču piegāde- CPV kods 39154100-7 

 
N.pk. Preces nosaukums Vispārējās prasības/Kvalitāte/Standarti Vienību 

skaits.gab. 
 3.1. Āra informatīvais stends 

(stacionārs)  

 
 

Āra informatīvais stends (2 gab.) 

1.stendā Slutišķu ciema shēma, informācija par 

ciemu, mājām, apbūves tradīcijas, Slutišķu 

viduslaiku apmetni un kapsētu, Daugavpils HES 

celtniecību, filmas „Likteņa līdumnieki” 

filmēšanas vietu.  

2. stendā informācija par pašu Slutišķu 

vecticībnieku māju, atsauce uz projektu, 3 

valodās. 

1. Stenda dizaina izstrādāšana un satura 

izgatavošana 

2. Stenda karkass no krāsota koka brusiem, 

3. Krāsota koka rāmis (skrūves, koksnes 

aizsarglīdzeklis, krāsa)  

4. Rāmī izvietota informatīvā planšete (plastika 

vai kompozīta, 10  mm) 

5. Fotogrāfiju apstrāde 

6. Slutišķu ciema shēmas zīmēšana 

7. Teksta tulkošana 

8. Informatīvā materiāla kompozīcijas 

veidošana 

9. Stenda montēšana un uzstādīšana 

 

2 

3.2. Izstāžu stends ar LED 

apgaismojumu ar melnbaltām 

fotogrāfijām 

 

 

 

Izstāžu stends ar LED apgaismojumu ar 

melnbaltām fotogrāfijām (6 gab.) 

1. Stenda dizaina izstrādāšana 

2. Melnbalto lielformāta fotogrāfiju apstrāde 

6 gab. 

3. Informatīvā materiāla kompozīcijas 

veidošana. 

4. Plastikāta/stikla stendu (6-10mm) 

izgatavošana (6 gab. 120 x 80 cm). 

5. LED apgaismojuma / siltajā tonī, kas 

organiski iekļaujas vesturiskā vidē/ 

uzstādīšana stendā.  

6. Stenda montēšana un uzstādīšana (skrūves, 

distanceri) saimniecības ēkā 

1 
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3.3. 
 

Izstāžu stends ar apgaismojumu 

un iemontētu LED displeju 

Informatīvā planšete ar LED displeju ar 

sarkanā stūra, melnā kakta aprakstu „Slutišķu 

vecticībnieku mājā” dzīvojamajā istabā. 

1. Planšetes dizaina izstrādāšana 

2. Teksta rediģēšana, formatēšana 

3. Fotogrāfiju apstrāde 

4. Informatīvās planšetes kompozīcijas 

materiāls (120 x 80 cm) 

5. Teksta materiāla tulkošana krievu un angļu 

valodā 

6. Informatīvās planšetes (stikla vai plastikāta, 

100 x 60 cm, biezums 4mm) izgatavošana un 

uzstādīšana (skrūves/distanceri) 

7. Apgaismojuma  ķermeņu ( 6x2) 12 gab. 

iemontēšana un uzstādīšana stendā 

8. LED displejs /modele/ 

 

Ekrāna tips: LCD 

Izpildījums: Stiprināms pie sienas 

Ekrāns 

Izmērs pa diagonāli:  vismaz 32 collas 

Izšķirtspēja:  vismaz 1366 x 768 pix 

Reakcijas laiks:  vismaz 16 ms 

Skata leņķi (horiz/vert): 178°/178° 

Spožums:  vismaz 450 cd/m² 

Kontrasta attiecība (dinamiskā):    vismaz 4000:1 

Savienojamība 

Videosignāla ievade: D-Sub, HDMI,  

Composite (BNC),  

Component (BNC),  

RS232C 

Enerģijas patēriņš 

Darba / gaidstāve: 130/1 W 

Izskats 

Korpusa krāsa: Melna 

Fiziskie parametri 

Svars: 19 kg. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Izmēri: 791 x 500 x 115 mm 

 

9. LED displeja iemontēšana izstāžu stendā 

10. Informatīvā materiāla kompozīcijas 

risinājums LED displejā (teksts, Slutišķu 

mājas un tās iedzīvotāju vēsturiskās foto, + 

Slutišķu noveles) sagatavošana un 

apstrādāšana ievietošanai LED displejā 

11. LED displejam garantijas laiks – vismaz 3 

gadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Izstāžu stends ar apgaismojumu 

un iemontētu LED displeju 

Izstāžu stends ar apgaismojumu un iemontētu 

LED displeju ar saimniekošanas tradīcijām, 

informāciju par priekšmetiem, ekspozīcijas 

shēmu. 

1. Stenda dizaina izstrādāšana 

2. Fotogrāfiju apstrādāšana 

3. Teksta tulkošana 

4. Informatīvā materiāla kompozīcijas risinājums 

stendā (120 x 80 cm ) 

5. LED apgaismojuma / siltajā tonī, kas organiski 

iekļaujas vesturiskā vidē/ uzstādīšana stendā 

6. Stenda montēšana un uzstādīšana 

7. LED displejs /modele/ 

 

Ekrāna tips: LCD 

Izpildījums: Stiprināms pie sienas 

Ekrāns 

Izmērs pa diagonāli:  vismaz 32 collas 

Izšķirtspēja:  vismaz 1366 x 768 pix 

Reakcijas laiks: vismaz 16 ms 

Skata leņķi (horiz/vert): 178°/178° 

Spožums:  vismaz 450 cd/m² 

Kontrasta attiecība ( dinamiskā) :  vismaz 4000:1 

Savienojamība 

Videosignāla ievade: D-Sub, HDMI,  

Composite (BNC),  

Component (BNC),  

RS232C 

Enerģijas patēriņš 

Darba / gaidstāve: 130/1 W 

Izskats 

Korpusa krāsa: Melna 

Fiziskie parametri 

Svars: vismaz 19 kg. 

Izmēri: vismaz 791x500 x 115 mm 

 

7. LED displeja iemontēšana izstāžu stendā 

8. Informatīvā materiāla kompozīcijas risinājums 

LED displejā (filmas „Likteņa līdumnieki” 

fragmenti, + Naujenes pagasta kultūrvēsturiskie 

objekti ). 

9. LED displejam garantijas laiks – vismaz 3 gadi 

1 
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3.5. Informatīvā planšete  

 

Informatīvā planšete – 1gab ar aušanas tradīciju 

aprakstu „Slutišķu vecticībnieku mājā” mazajā 

istabā 

1. Planšetes dizaina izstrādāšana 

2.  2.Teksta rediģēšana, formatēšana 

3.Fotogrāfiju apstrāde 

4.Informatīvās planšetes kompozīcijas materiāls 

(90 x 60 cm) 

5. Teksta materiāla tulkošana krievu un angļu 

valodā 

6. 6. Informatīvās planšetes (stikla vai plastikāta, 

90 x 60 cm, biezums 4mm) izgatavošana un 

uzstādīšana (skrūves/distanceri) 

7. LED apgaismojuma / siltajā tonī, kas organiski 

iekļaujas vesturiskā vidē/ uzstādīšana planšetē. 

1 

3.6. Ekspozīcijas izkārtnes  Ekspozīcijas izkārtnes ar kokgriezumiem (2 

gab.) 

1. Izkārtņu  dizaina izstrādāšana(2gb) 

2. Izkārtnes „Slutišķu vecticībnieku sēta” 

izgatavošana no koka (150 x 30 cm) 

3. Apstrādāta ar koksnes aizsarglīdzekli 

4. Izkārtnes montēšana un uzstādīšana 

(skrūves) ekspozīcijā 

 

5. Izkārtnes ekspozīcija „Zirgvilkmes 

darbarīki Daugavpils novadā” 

izgatavošana no koka (150 x 30 cm). 

6. Apstrādāta ar koksnes aizsarglīdzekli 

7. Izkārtnes montēšana un uzstādīšana 

(skrūves) ekspozīcijā 

2 

 

Saskaņā ar LR MK  15.09.2008. Noteikumiem Nr.755 ”Kartība, kādā piešķir valsts un Eiropas savienības atbalstu 

pasākumam” Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” p.8.1. / muzeju darbības attīstība / apakšp.8.1.4.  

1. Muzeja īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas sakopšana un labiekārtošana –  

CPV kods 37535100-8;  CPV kods 37810000-9 
 

N.pk. Preces nosaukums Vispārējās prasības/Kvalitāte/Standarti Vienību 

skaits.gab. 

4.1. Šūpoles 

 

Šūpoles (stāvot kājās) 

Izgatavotas no koka baļķiem, ar iekarināmu 

divu brusu konstrukciju (skrūves, 

stiprinājumi), apakšā izveidota šūpoļu 

pamatne, augšā, roku augstumā rokturīši, pie 

kuriem šūpojoties turēties. 

        Koka materiāls atbilstoši apstrādāts, izturības 

       nodrošināšanai āra apstākļos. 

Šūpoles paredzētas dažādu vecuma grupām. 

       

       Pretendentam jāņem vērā standarta LVS 

       1176 norādītas drošības prasības. 

Pretendents  nodrošina  darba veikšanai 

speciālistu   ar vismaz 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo izglītību. 

1 
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4.2. Atkritumu tvertnes 

 

Atkritumu tvertnes ar vāku 

Koka karkass izgatavots no koka līstēm (h 60 

cm, 40 x 40 cm, āra malu izmēri),  

miskastes vāks ar rokturi, apstrādāts ar 

koksnes aizsarglīdzekli, krāsu cinkota tvertne 

atkritumu savākšanai – izņemama (h – 60 cm, 

35 x 35cm) 

2 

 

Sastādīja: DN Kultūras pārvaldes kultūras mantojuma daļas vadītāja B.Madelāne 

                  Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīciju un izstāžu organizātore I.Vaikule 

                  DN Kultūras pārvaldes saimniecības vadītāja Ļ.Koržavina 

 

 

 

 

 

 


