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Tirgus izpēte „Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 

4. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” 

 

Tehniskā specifikācija 

 

 

Nr. 

p.k. 

Preces 

nosaukums 
Attēls Tehniskā specifikācija 

Plānotais 

eksemplāru 

skaits 

Cena 

par 

vienību 

EUR 

bez 

PVN 

Cena par 

plānoto 

skaitu  EUR 

bez PVN 

1.  

Maģiskais logs- 

tāfele 

 

 

Komplektā ietilpst: 

• 1 caurspīdīgs dēlis ar videi 

draudzīgu koka rāmi, kas iegūts no 

ilgtspējīgiem mežiem (33 x 28 cm) 

• 2 koka balsti caurspīdīgā dēļa 

turēšanai 

• 6 dzēšamas krāsainas filca 

pildspalvas 

• 1 dzēšgumija 

*Izgatavots no dabai draudzīga 

materiāla. 

4 gab.   

2.  

Sensorā krāsu 

un šķidrumu 

grīda 

 

 

Sensorā krāsu un šķidrumu grīda ir 

komplekts kurā ietilpst sešas dažādu 

krāsu flīzes, kuras paredzētas 

sensorajiem un uztveres 

vingrinājumiem bērniem. Flīžu 

pamatnītes ir no neslīdoša materiāla. 

Flīžu izmēri 30x30 cm (komplektā 6 

flīzes) 

1 gab.   

3.  

Formas un 

sakarības 4 

 

 

Komplektā ietilpst 16 figūras 4 

krāsās, kas izveidots kā četras pamata 

formas, taču dažādos izmēros. 

Pamatnes izmērs: 20x20 cm 

Materiāls: koks 

1 gab.   

4.  

Līdzsvara dēlis 

- labirints 

 

 

Līdzsvara dēlis ir piemērots līdzsvara 

sajūtas bērniem. 

Dēlis ir izstrādāts ar labirintu, kur ar 

līdzsvarošanās kustībām stāvot uz 

dēļa ir jākustas tā, lai bumbiņas 

izvestu cauri labirintam. 

Izgatavots no koka. 

Izmērs: 450 x 300 x 50mm. 

1 gab.   

5.  

Lipīgās 

pamatnes  

 

 

Komplektā 4 lipīgās pamatnītes, 50 

aukliņas, 8 divpusējas paraugu 

kartiņas. Aukliņas pēc tam ir 

noņemamas un izmantojamas 

atkārtoti. 3 gab.   



6.  

Atspulga 

bumbas ar 

skaņu & kustību 

efektiem 

  

Komplektā ietilpst 6 atspulga 

bumbas, kuru virsma ir kā izliekts 

spogulis rada izlocītu spoguļattēlu.  

Šīs bumbas izskatās vienādas, taču 

katra rada atšķirīgu vizuālo atspulga 

efektu. Bumbiņas ir vieglas un viegli 

lietojamas arī jaunākajiem bērniem. 

Izmērs: 100mm diametrs. 

Komplektā 6 bumbas. 

1 gab.   

7.  

Krāsu un skaita 

olas 

 

 

Piemērotas šādās mācību jomās: 

* Matemātikā- cipari un skaitīšana 

* Komunikācijā un valodas apguvē- 

pamatojuma, sakarību meklēšana 

* Pasaules izpratne- krāsas 

* Fiziskā attīstība- motoriskās 

prasmes. 

Preces izmērs: 29 cm olu kaste, 4,5 

cm olas diametrs 

Vecums: piemērots sākot no 18 

mēnešiem 

1 gab.   

8.  

3D mozaīka - 

GEOLAND 

 

 

Komplektā ietilpst trīs vertikālie 

akrila spogulīši un viens pusapļa 

spogulis, aplis ar leņķu atzīmēm ik 

pēc 15 grādiem, lai precīzi varētu 

uzlikt spoguļu uzstādījumus, 30 

ģeometrisko figūru klucīši 

(plastmasas), 50 ģeometrisko 

struktūru kociņi un 64 divpusējas 

uzdevumu kartītes. 

Rāmīša izmērs: 300mm. 

1 gab.   

9.  

 

4 pūšanas spēles 

 

Četras jautras spēles, kas trenē bērna 

pūšanas prasmes intensitāti, spēku un 

virzīšanas prasmi, lai attīstītu 

optimālus elpošanas veidus. 

Komplektā: - 1 pūšanas trauks (31 x 

22 x 5.5 cm) 

- 2 kartiņas 

- 8 korķa bumbiņas (3 cm diametrā) 

2 gab.   

10.  

Multi sensorais 

smilšu trauks ar 

tāfeli 

 

 

Šis ir multi sensors komplekts, kas 

paredzēts bērna rakstītprasmes 

attīstībai un acu- roku koordinācijas 

veicināšanai. Izstrādāts pēc Montesori 

tehnoloģijas. 

Komplektā:- 1 koka trauks (30 x 22.8 

cm) 

- 1 divpusēja tāfele: krītiņtāfele un 

and flomastera tāfele 

- 3 krītiņi 1 dzēšamais 

- 1 flomasters 

- 1 smilšu maiss (0.5 kg) 

- 1 smilšu izlīdzinātājs 

Vecums 3+ 

2 gab.   



11.  

Muzikālās 

trubas- 

Diatoniskais 

komplekts 

 

 

Komplektā ietilpst 8 dažāda garuma 

trubas un katra atbilst savai notij (no 

„do” līdz „do”) mažora skaņkārtā. 

1 gab.   

12.  

Sensoro 

noskaņu 

piramīda 

 

 

Lampa ir regulējama ar pulti un ir 

maināmas 16 krāsas. 

Sensoro noskaņu piramīda ietver: 

*Tā ir ūdens izturīga. 

*Tai ir pults. 

*Tā ir zemas voltāžas LED 

*Tā ir uzlādējama 

*16 krāsas 

* 4 dažādi režīmi 

* Neuzkarst 

Izmēri: 26x26x48 cm 

Materiāls: Kvalitatīva, bieza 

plastmasa. 

1 gab.   

13.  

Zvanu aproce 

 

 

4 zvaniņi uz neilona auklas. 

Garums 23 cm. 

2 gab.   

14.  

Taustes sajūtu 

dēlītis 

 

 

Dēlītī ir iestrādātas 12 dažādas virsmu 

struktūras un tieši tādas pašas virsmu 

struktūras ir iestrādātas klucīšos. 

Dēlīša izmērs: 220 x 170 x35mm. 

Vecums: 3+ 
1 gab.   

 
Kopā 

bez PVN x x 

 PVN      x x 

 
Kopā 

ar PVN x x 

 
 


