
    

 

Pielikums Nr. 

Iepirkuma nolikumam  

„Sporta inventāra piegāde” 

Identifikācijas Nr.2018/16 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 

Profesionālais elipteris 

 Tehniskais apraksts  Pretendenta piedāvājums (jānorāda preces ražotājs un 

modelis, kā arī atbilstību tehniskās specifikācijas 

prasībām) 

Pielietojums 

 

Attēlam ilustriāla 

nozīme 

Izturības, vielmaiņas un pamat fiziskās sagatavotības 

trenēšanai  

 

 
 

 

Treniņu programmas Ne mazāk kā 8 pamat programmas 

Treniņu programmas: Ne mazāk kā 8. (Uz sirds ritmu 

balstītas programmas, intervālu treniņu programmas, 

mērķa treniņu programmas, pielāgojamas treniņu 

programmas, pēc slodzes pielāgojama programma, 

iespēja izveidot pašam savu treniņu programmu). 

Dažādu testa programmu pieejamība, speciāli fizisko 

spēju noteikšanas testi. 

 

Eliptera īpašības Kustīgi atbalsta rokturi ar iebūvētiem pulsa sensoriem. 

Aprīkots ar lielām, neslīdošām pedāļu virsmām. 

Trenažieris darbojās ar strāvas ģeneratoru – nav 

nepieciešams 220V pieslēgums. 

Metināts tērauda rāmis. 

Tīklā saslēgšanas iespējas: “CSAFE”, “FITLINXX” vai 

 



    

 

analogs.  

Pieejama pieslēgšanās NETPULSE tīkla kontroles 

sistēmai. 

Pieejama trenažieru noslodzes kontroles sistēma Asset 

Managment. 

Pieejams USB savienojums. 

Pieejams iPpd/iPhone/iPhone uzlādes kontakt 

savienojums. 

Pieejama Pauzes funkcija. 

Maksimālais 

lietotāja svars 

Ne vairāk kā 181 kg  

Eliptera garums  Ne lielāks, kā 179 cm  

Platums Ne lielāks, kā 75 cm  

Augstums  Ne lielāks, kā 175 cm   

Svars  Ne mazāks, kā 180 kg  

Pedāļa virsmas 

augstums - 

pakāpiens  

 Vismaz 24 cm   

Attalums starp 

pedāļiem  

Ne vairāk kā 6.5cm   

Soļa garums  Ne mazāk kā 45cm  

Displejs tips un 

darbība  

Led gaismas diožu Ekrāns: burtu un ciparu ziņojumu 

ekrāns. 

Ekrāna rādījumi: Sirdsdarbība, nodarbības laiks, 

nodarbībā atlikušais laiks, pagājušais laiks, dienas laiks, 

distance ( km, jūdzes ), kalorijas, kaloriju patēriņš 1h, 

jauda vatos, nodarbības profils, vielmaiņas ekvivalents, 

ātrums, apgriezienu skaits. 

Iespēja nodarbības laikā mainīt iekārtas uzstādījumus un 

treniņu iestatījumus. 

 

Displeja valoda  Displeja vadības valodas: ne mazāk kā 12 valodas 

 

 

Pretestības līmeņi Ne mazāk ka 25 dažādi pretestības līmeņi  

Motora tips un 

darbība 

Darbojas ar bez kontakta strāvas ģeneratoru, bez 

atsevišķas strāvas barošanas pievada. SELF POWER 

motora tips 

 

Minimālais jaudas 

daudzums darbībai 

Ne mazak kā 20W  



    

 

Minimālais 

apgriezienu skaits 

darbībai 

Ne mazāk kā 25apgr/min  

  Īpašās prasības 1.Savietojams ar pulsometriem  

2.Iebūvēta digitālā sirds ritma novērošanas sistēma ar 

digitālo signāla apstrādi 

3.Iebūvēts sirdsdarbības mērījumu uztvērējs, kas strādā 

ar ap krūtīm apliekamu pulsa jostu 

 

Lietošanas 

intensitāte 

Trenažieris paredzēts intensīvai lietošanai līdz - 12 

stundām dienā 

 

Garantija laiks, 

garantijas nosacījumi 

Mehāniskajām un elektriskajām detaļām ne mazāk kā 24 

mēnešus 

Rāmim – vismaz 10 gadi 

Motoram – vismaz 5 gadi 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Piegādes laiks 

Preču piegādes laiks nav lielāks kā 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas no līguma noslēgšanas nodrošinot 

preču piegādi atbilstoši nolikumā norādītajai piegādes 

adresēm 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Servisa un apkopes 

apliecinājums 

 

Garantijas laikā (kas ir vismaz 24 mēneši) radušos 

inventāra iekārtu defektu novēršana vismaz 48 h 

(četrdesmit astoņu stundu) laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas. 

Garantijas laikā servisa apkalpošana vismaz 1 reizi gadā. 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Personāla apmācība 

 

Piegādātājam uz vietas nodrošināt pasūtītāja personāla 

(ne vairāk kā 2 cilvēkiem) apmācību ar inventāru un 

tehnisko informāciju vismaz 3 astronomiskās stundas 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Informatīvie 

materiāli 

Pretendents iesniedz tehnisko informāciju (ražotāja 

brošūru/informatīvu bukletu vai taml.) kas apliecina 

piedāvāto inventāra atbilstību prasībām. 

Pretendenta informatīvs materiāls 

Preču piegādes vieta 

Lauku iela 5, Ventspils 

Atbildīgā persona pārvaldnieks Māris Millers, 

tālr.20222815 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Profesionālais slīdošo trepju trenažieris 

Tehniskais apraksts Pretendenta piedāvājums (jānorāda preces ražotājs un 

modelis, kā arī atbilstību tehniskās specifikācijas 

prasībām) 

Profesionālais slīdošo trepju trenažieris – 2 gab.  

Pielietojums 

 

 

 

 

 

 

Attēlam ilustriāla 

nozīme 

Izturības, vielmaiņas un īpaši kāju un sēžas muskuļu 

trenēšanas trenažieris  

 

 

 

Treniņu programmas Ne mazāk kā 13 pamat programmas 

Treniņu programmas: Ne mazāk kā 8. (Uz sirds ritmu 

balstītas programmas, intervālu treniņu programmas, 

mērķa treniņu programmas, pielāgojamas treniņu 

programmas, pēc slodzes pielāgojama programma, 

iespēja izveidot pašam savu treniņu programmu). 

Dažādu testa programmu pieejamība, speciāli fizisko 

spēju noteikšanas testi. 

 

Trenažiera īpašības Nekustīgi atbalsta rokturi ar iebūvētiem pulsa sensoriem. 

Aprīkots ar lieliem,rotējošiem, neslīdošiem 

pakāpieniem. 

Trenažieris darbojās ar 220V pieslēgums. 

Metināts tērauda rāmis. 

Tīklā saslēgšanas iespējas: “CSAFE”, “FITLINXX” vai 

analogs.  

Pieejama pieslēgšanās NETPULSE tīkla kontroles 

sistēmai. 

Pieejama trenažieru noslodzes kontroles sistēma Asset 

Managment. 

Pieejams USB savienojums. 

Pieejams iPpd/iPhone/iPhone uzlādes kontakt 

 



    

 

savienojums. 

Pieejama Pauzes funkcija. 

 

Maksimālais lietotāja 

svars 

Ne mazāk kā 181 kg  

Eliptera garums  Ne lielāks, kā 166 cm  

Platums Ne lielāks, kā 97 cm  

Augstums  Ne lielāks, kā 213 cm   

Pakāpiena virsmas 

augstums 

 Ne vairāk ka 20,5cm   

Pakāpiena virsmas 

dziļums 

Ne mazak kā 25 cm    

Soļa garums  Ne mazāk kā 45cm  

Displejs tips un 

darbība  

Led gaismas diožu Ekrāns: burtu un ciparu ziņojumu 

ekrāns. 

Ekrāna rādījumi: Sirdsdarbība, nodarbības laiks, 

nodarbībā atlikušais laiks, pagājušais laiks, dienas laiks, 

distance (km, jūdzes), kalorijas, kaloriju patēriņš 1h, 

jauda vatos, nodarbības profils, vielmaiņas ekvivalents, 

ātrums, soļu skaits 

Iespēja nodarbības laikā mainīt iekārtas uzstādījumus un 

treniņu iestatījumus. 

 

Displeja valoda  Displeja vadības valodas: ne mazāk kā 14 valodas 

 

 

Motora tips un 

darbība 

220V strāvas pieslēguma motors ar iebūvētu elektro 

magnētisko pretestību 

 

Motora pievads Pieļaujams tikai ķēdes pievads  

Lietošanas komforts Pakāpiena “padošanas funkcija”  

Auto stop funkcija Iekļauta pamat komplektācijā, kā drošības pamat 

nosacījums 

 

Interneta pieslēgums  Iespējams   

Pretestības līmeņi Ne mazāk ka 25 dažadas pretestības līmeņi  

Auto stop funkcija Iekļauta pamat komplektācijā, kā drošības pamat 

nosacījums 

 



    

 

 Īpašās prasības 1.Savietojams ar pulsometriem  

2.Iebūvēta digitālā sirds ritma novērošanas sistēma ar 

digitālo signāla apstrādi 

3.Iebūvēts sirdsdarbības mērījumu uztvērējs, kas strādā 

ar ap krūtīm apliekamu pulsa jostu 

 

Lietošanas intensitāte Trenažieris paredzēts intensīvai lietošanai vismaz līdz – 

12 stundām dienā 

 

Garantija laiks, 

garantijas nosacījumi 

Mehāniskajām un elektriskajām detaļām ne mazāk kā 24 

mēnešus 

Rāmim – vismaz 10 gadi 

Motoram – vismaz 5 gadi 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Piegādes laiks 

Preču piegādes laiks nav lielāks kā 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas no līguma noslēgšanas nodrošinot 

preču piegādi atbilstoši nolikumā norādītajai piegādes 

adresēm 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Servisa un apkopes 

apliecinājums 

 

Garantijas laikā (kas ir vismaz 24 mēneši) radušos 

inventāra iekārtu defektu novēršana vismaz 48 h 

(četrdesmit astoņu stundu) laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas. 

Garantijas laikā servisa apkalpošana vismaz 1 reizi gadā. 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Personāla apmācība 

 

Piegādātājam uz vietas nodrošināt pasūtītāja personāla 

(ne vairāk kā 2 cilvēkiem) apmācību ar inventāru un 

tehnisko informāciju vismaz 3 astronomiskās stundas 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Informatīvie 

materiāli 

Pretendents iesniedz tehnisko informāciju (ražotāja 

brošūru/informatīvu bukletu vai taml.) kas apliecina 

piedāvāto inventāra atbilstību prasībām. 

Pretendenta informatīvs materiāls 

Preču piegādes vieta 

1. Lauku iela 5, Ventspils. Atbildīgā persona 

pārvaldnieks Māris Millers, tālr.20222815 

2. Tārgales iela 5b, Ventspils. Atbildīgā persona 

pārvaldnieks Ilmārs Vensbergs, tālr.26578168 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Airēšanas trenažieris ar gaisa pretestību un elektronisko konsoli 
Tehniskais apraksts Pretendenta piedāvājums (jānorāda preces ražotājs un modelis, 

kā arī atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām) 

Elektroniskās 

konsoles rādījumi 

Airēšanas ātrums (kustības/min), attālums, kalorijs, 

vati 

Iebūvētas spēles ar airēšanas interaktivitāti. Konsoles 

valoda - angļu 

 

Savienošanas 

iespējas 

Bluetooth & ANT+ 

Iespēja saglabāt treniņa datus USB zibatmiņā 
 

Konstrukcija Piedziņas ķēde pārklāta ar niķeli  

Aizvērts gaisa pretestības mehānisms  

 Priekšējās kājas balsta kājas izgatavotas no 

alumīnija, aizmugurējas no tērauda  

Konsoles kornšteins izgatavots no ABS platmasas, 

regulējams konsoles skata leņķis 

Pulverkrāsots rāmis  

Ergonomisks rokturis, 10 grādu leņķis  

Pretestības regulācijas svira izvietota pie spararata 

korpusa  

Regulējamas kāju fiksācijas siksnas  

 

Maksimālais 

lietotāja svars 

Ne vairāk kā 227kg  

Garums Ne lielāks kā 244cm  

Platums Ne lielāks kā 61cm  

Sēdekļa augstums 32 - 40cm  

Sēdekļa sliedes 

garums 

135 - 140cm  

Barošana  Konsole darbojas ar divām R20 baterijām  

Obligātie nosacījumi  

Garantija laiks, 

garantijas nosacījumi 

Mehāniskajām un elektriskajām detaļām ne mazāk kā 

24 mēnešus 

 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Piegādes laiks 

Preču piegādes laiks nav lielāks kā 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas no līguma noslēgšanas nodrošinot 

preču piegādi atbilstoši nolikumā norādītajai 

piegādes adresēm 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 



    

 

Servisa un apkopes 

apliecinājums 

 

Garantijas laikā (kas ir vismaz 24 mēneši) radušos 

inventāra iekārtu defektu novēršana vismaz 48 h 

(četrdesmit astoņu stundu) laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas. 

Garantijas laikā servisa apkalpošana vismaz 1 reizi 

gadā. 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Personāla apmācība 

 

Piegādātājam uz vietas nodrošināt pasūtītāja 

personāla (ne vairāk kā 2 cilvēkiem) apmācību ar 

inventāru un tehnisko informāciju vismaz 3 

astronomiskās stundas 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Informatīvie 

materiāli 

Pretendents iesniedz tehnisko informāciju (ražotāja 

brošūru/informatīvu bukletu vai taml.) kas apliecina 

piedāvāto inventāra atbilstību prasībām. 

Pretendenta informatīvs materiāls 

Preču piegādes vieta 
Tārgales iela 5b, Ventspils. Atbildīgā persona 

pārvaldnieks Ilmārs Vensbergs, tālr.26578168 

 

 

Pievilkšanās un atspiešanās ar atsvaru funkciju trenažieris 
 

Tehniskais apraksts 

Pretendenta piedāvājums (jānorāda preces ražotājs un modelis, kā arī 

atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām) 

Rāmis un 

konstrukcija  

Tērauds, taisnstūra profila rāmis ar tērauda biezumu 

ne mazāk kā 2,3mm 

Apdare ar elekrostatisko pulverkrāsojumu 

Nerūsējošā tērauda rāmja detaļu stiprinājumi 

 

Vingrinājuma 

izpildes instrukcijas 

kartes  

Viegli saprotama, ilustrēta vingrinājuma izpildes un 

trenažiera pielāgošanas instrukcija piestiprināta pie 

trenažiera, uzdrukāts QR kods ar iespēju atvērt 

trenažiera lietošanas pamācības video  

 

Atsvaru mehānisms  

Atsvaru un atsvaru mehānisms pilnībā noslēgts ar 

plastmasas pārsegu 

Atsvaru torņa augstums ne augstāk par 147 cm 

Bukses katrā atsvaru plāksnē 

Tērauda atsvaru plāksnes 

Paš-eļojošas atsvaru vadulas 

Svara fiksēšanas mehānisms iestiprināts pie atsvaru 

mehānisma, nav izņemams 

Magnētisks svara fiksēšanas mehānisms ērtākai svara 

pārlikšanai 

Minimālais svara maiņas solis 2.5 kg 

 



    

 

Trīšu un troses 
"7 X 19" (133 stiepļu) speciāla trose ar neilona 

pārklājumu, stiklšķiedras trīši ar slēgtiem gultņiem 
 

Rokturi 

Augstas izturības, plīsum-izturīgi, sviedrus un 

mitrumu neuzsūcoši termoplastiskās gumijas rokturi 

Gumijotās rokturu daļas nostiprinātas ar alumīnija 

uzmavām 

 

Pievilkšanās stieņa 

roku pozīcijas 
6 

 

Līdzteku roku 

pozīcijas 
3 

 

Kāju platformas Gumijota, neslīdoša virsma ar reljefu  

Garantija 

10- gadu garantija rāmim (izņemot krāsojumu); 5 

gadu garantija trīšiem, atsvaru plāksnēm, vadulām; 1 

gada garantija gultņiem, trosēm, rokturiem; 90 dienu 

garantija tapsējumam un visām pārējām atsevišķi 

neatrunātajām detaļām 

 

Izmēri 

No  117 – 119  x 115 – 122  x 220 - 230 

 (garums, platums, augstums)  

 

 

Obligātie nosacījumi  

Garantija laiks, 

garantijas 

nosacījumi 

Mehāniskajām un elektriskajām detaļām ne mazāk kā 

24 mēnešus 

 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Piegādes laiks 

Preču piegādes laiks nav lielāks kā 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas no līguma noslēgšanas nodrošinot 

preču piegādi atbilstoši nolikumā norādītajai 

piegādes adresēm 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Servisa un apkopes 

apliecinājums 

 

Garantijas laikā (kas ir vismaz 24 mēneši) radušos 

inventāra iekārtu defektu novēršana vismaz 48 h 

(četrdesmit astoņu stundu) laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas. 

Garantijas laikā servisa apkalpošana vismaz 1 reizi 

gadā. 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Personāla apmācība 

 

Piegādātājam uz vietas nodrošināt pasūtītāja 

personāla (ne vairāk kā 2 cilvēkiem) apmācību ar 

inventāru un tehnisko informāciju vismaz 3 

astronomiskās stundas 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 



    

 

Informatīvie 

materiāli 

Pretendents iesniedz tehnisko informāciju (ražotāja 

brošūru/informatīvu bukletu vai taml.) kas apliecina 

piedāvāto inventāra atbilstību prasībām. 

Pretendenta informatīvs materiāls 

Preču piegādes 

vieta 

Tārgales iela 5b, Ventspils. Atbildīgā persona 

pārvaldnieks Ilmārs Vensbergs, tālr.26578168 
 

 

Kāju spiešana trenažieris 
 

 

Tehniskais apraksts 

Pretendenta piedāvājums (jānorāda preces ražotājs un modelis, kā arī 

atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām) 

Rāmis un 

konstrukcija  

 

Tērauds, taisnstūra profila rāmis ar tērauda biezumu 

ne mazāk kā 2,3mm 

Apdare ar elekrostatisko pulverkrāsojumu 

Nerūsējošā tērauda rāmja detaļu stiprinājumi  

 

 

Vingrinājuma 

izpildes 

konstrukcijas kartes  

Viegli saprotama, ilustrēta vingrinājuma izpildes un 

trenažiera pielāgošanas instrukcija piestiprināta pie 

trenažiera, uzdrukāts QR kods ar iespēju atvērt 

trenažiera lietošanas pamācības video  

 

Rokturi 

Augstas izturības, plīsum-izturīgi, sviedrus un 

mitrumu neuzsūcoši termoplastiskās gumijas rokturi 

Gumijotās rokturu daļas nostiprinātas ar alumīnija 

uzmavām 

 

Kāju platformas Gumijota, neslīdoša virsma  

Garantija 

10- gadu garantija rāmim (izņemot krāsojumu); 5 

gadu garantija trīšiem, atsvaru plāksnēm, vadulām; 1 

gada garantija gultņiem, trosēm, rokturiem; 90 dienu 

garantija tapsējumam un visām pārējām atsevišķi 

neatrunātajām detaļām 

 

Izmēri 
207-230 x 150 – 155 x 130 – 135cm  
(garums, platums, augstums) 

 

Kustības 

mehānisms 
Vadulas ar lineārajiem gultņiem 

 

Sākuma pretestība 

un maksimālais 

darba svars 

Sākuma pretestība 47 kg, maksimālais svars katrā 

pusē 7x25kg ripas, 4 ragi svaru ripu novietošanai 

 

Svaru novietošanas 

ragi 
4 

 



    

 

Obligātie nosacījumi  

Garantija laiks, 

garantijas 

nosacījumi 

Mehāniskajām un elektriskajām detaļām ne mazāk kā 

24 mēnešus 

 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Piegādes laiks 

Preču piegādes laiks nav lielāks kā 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas no līguma noslēgšanas nodrošinot 

preču piegādi atbilstoši nolikumā norādītajai 

piegādes adresēm 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Servisa un apkopes 

apliecinājums 

 

Garantijas laikā (kas ir vismaz 24 mēneši) radušos 

inventāra iekārtu defektu novēršana vismaz 48 h 

(četrdesmit astoņu stundu) laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas. 

Garantijas laikā servisa apkalpošana vismaz 1 reizi 

gadā. 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Personāla apmācība 

 

Piegādātājam uz vietas nodrošināt pasūtītāja 

personāla (ne vairāk kā 2 cilvēkiem) apmācību ar 

inventāru un tehnisko informāciju vismaz 3 

astronomiskās stundas 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Informatīvie 

materiāli 

Pretendents iesniedz tehnisko informāciju (ražotāja 

brošūru/informatīvu bukletu vai taml.) kas apliecina 

piedāvāto inventāra atbilstību prasībām. 

Pretendenta informatīvs materiāls 

Preču piegādes 

vieta 

Tārgales iela 5b, Ventspils. Atbildīgā persona 

pārvaldnieks Ilmārs Vensbergs, tālr.26578168 
 

 

 

 

 

 

Muguras atliekšanas/saliekšanas trenažieris  

Tehniskais apraksts 
Pretendenta piedāvājums (jānorāda preces ražotājs un modelis, kā arī 

atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām) 

Rāmis un 

konstrukcija  

 

Apdare ar elekrostatisko pulverkrāsojumu 

Sēdekļu pozīcijas pielāgošanas mehānisms ar 

saspiestas gāzes amortizatoru palīdzību 

Pielāgojams horizontāli un vertikāli 

Polsterēti kāju un muguras atbalsti 

 



    

 

Regulācijas 

iespējas 

Pielāgojams horizontāli un vertikāli. Regulējamas 

gurnu atbalsta augstuma pozīcijas, regulējama kāju 

atbalsta platformas regulācijas pozīcijas 

 

Kāju platformas  Gumijota, neslīdoša virsma  

Garantija Vismaz 24 mēneši  

Izmēri  
155-187 x 90-113  x 130 -140  
(garums, platums, augstums) 

 

Obligātie nosacījumi  

Garantija laiks, 

garantijas 

nosacījumi 

Mehāniskajām un elektriskajām detaļām ne mazāk kā 

24 mēnešus 

 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Piegādes laiks 

Preču piegādes laiks nav lielāks kā 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas no līguma noslēgšanas nodrošinot 

preču piegādi atbilstoši nolikumā norādītajai piegādes 

adresēm 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Servisa un apkopes 

apliecinājums 

 

Garantijas laikā (kas ir vismaz 24 mēneši) radušos 

inventāra iekārtu defektu novēršana vismaz 48 h 

(četrdesmit astoņu stundu) laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas. 

Garantijas laikā servisa apkalpošana vismaz 1 reizi 

gadā. 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Informatīvie 

materiāli 

Pretendents iesniedz tehnisko informāciju (ražotāja 

brošūru/informatīvu bukletu vai taml.) kas apliecina 

piedāvāto inventāra atbilstību prasībām. 

Pretendenta informatīvs materiāls 

Preču piegādes 

vieta 

Tārgales iela 5b, Ventspils. Atbildīgā persona 

pārvaldnieks Ilmārs Vensbergs, tālr.26578168 
 

 

Stiepšanās sols 
Tehniskais apraksts 

Pretendenta piedāvājums (jānorāda preces ražotājs un modelis, kā arī 

atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām) 

Konstrukcija 

Apaļa pulverkrāsota tērauda konstrukcija, Kāju 

tiepšanas pedāļi. Sēdeklis ar atzveltni. Kājas 

stabilizācijas un atbalsta platformas. Rokturi ar 

vairāku pozīciju tvēriena iespējām 

 

Lietošanas 

instrukcijas 

Vizuāla instrukciju karte ar 10 populārākajām 

stiepšanās pozīcijām 
 

Garantija Rāmis – vismaz 5 gadi,   



    

 

Pārējās detaļas – vismaz 1 gads 

Izmēri  
 

149 - 152 cm x 73 -76 cm x 100 - 103 cm 

(garums x platums x augstums) 
 

Krāsojums un 

polsterējums 

Sudraba rāmis un melns sēdekļa un atbalsta 

platformu polsterējums 
 

Obligātie nosacījumi  

Garantija laiks, 

garantijas 

nosacījumi 

Mehāniskajām un elektriskajām detaļām ne 

mazāk kā 24 mēnešus 

 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Piegādes laiks 

Preču piegādes laiks nav lielāks kā 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma 

noslēgšanas nodrošinot preču piegādi atbilstoši 

nolikumā norādītajai piegādes adresēm 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums 

Informatīvie 

materiāli 

Pretendents iesniedz tehnisko informāciju 

(ražotāja brošūru/informatīvu bukletu vai taml.) 

kas apliecina piedāvāto inventāra atbilstību 

prasībām. 

Pretendenta informatīvs materiāls 

Preču piegādes 

vieta 

Tārgales iela 5b, Ventspils. Atbildīgā persona 

pārvaldnieks Ilmārs Vensbergs, tālr.26578168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Dažādi aksesuāri 

Tehniskais apraksts Daudzums 

Pretendenta piedāvājums 

(jānorāda preces ražotājs un 

modelis, kā arī atbilstību tehniskās 

specifikācijas prasībām) 

Virve tricepsa treniņiem Melna, 

garums 70 cm 

 

 

1 

 

 

Virve dažādiem vingrinājumiem  

Melna, garums 36 cm 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 

Kāju cilpa 

Ādas, ar āķiem piestiprināšanai pie trenažiera.  

4 

 



    

 

Triceps taisnais stienis 

Ar gumijas apvalku, pildīta, garums 50 cm 

1 

 

Svarcelšanas josta Ādas svarcelšanas josta, izmērs XL 1 

 

V veida stienis tricepsa 

treniņiem 

Attēlam ilustratīva nozīme 

1 

 

Rokturi 

Attēlam ilustratīva nozīme  

2 

 



    

 

Stienis vilkšanai pie krūtīm 

taisns 

Garums 75 cm Attēlam ilustriāla nozīme  
1 

 

Stienis vilkmes treniņiem 

ieliekts 

Ar gumijas apvalku satvēriena vietās, garums 120 cm 
 Attēlam ilustriāla nozīme 

 

1 

 

V veida sienis vilkšanai pie 

sevis 

 Attēlam ilustriāla nozīme 

1 

 

Svaru Ripas 

10 kg Svaru ripa, ar gumijas apvalku, rokturiem, kas paredzēti 

vieglai ripu pārvietošanai, iepressēti metāla centri, gumijā 

izcelts ripas svars 

2 

 
15 kg Svaru ripa, ar gumijas apvalku, rokturiem, kas paredzēti 

vieglai ripu pārvietošanai, iepressēti metāla centri, gumijā 

izcelts ripas svars 

4 
 

20 kg Svaru ripa, ar gumijas apvalku, rokturiem, kas paredzēti 

vieglai ripu pārvietošanai, iepressēti metāla centri, gumijā 

izcelts ripas svars 

4 
 



    

 

Obligātie nosacījumi   

Garantija  Inventāram ne mazāk kā 24 mēneši  apliecinājums 

Preču piegāde vieta:  
Tārgales ielā 5b, Ventspils Atbildīgā persona pārvaldnieks 

Ilmārs Vensbergs, mob.talr.26578168 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Svaru stienis ar fiksatoriem  
 

Tehniskais apraksts 

Pretendenta piedāvājums (jānorāda preces 

ražotājs un modelis, kā arī atbilstību 

tehniskās specifikācijas prasībām) 

Svaru stienis olimpiskais ar 

fiksatoriem, 1 komplets 

 

Attēlam ilustriāla nozīme 

  

 

Fiksatori svaru stienim 

(pāris) iekļauti komplektā 

  

 Svaru stienis olimpiskais  

Pielietojums Paredzēts visu galveno ķermeņa muskuļu trenēšanai  

Lietošanas intensitāte Paredzēts intensīvai slodzei vismaz līdz 8 h dienā. Profesionālas 

nozīmes stienis , ar iespēju celt, mest un aktīvi lietot 

profesionālos smagatlētikas treniņos 

 

Izmēri Garums 220 cm +/-1% 

Svars 20 kg +/-1% 

Satvēriena diametrs 28 mm +/-1% 

Ripu uzlikšanas vietas svaru ripām ar 50 mm diametru centru 

 

 Stieņa izturība vismaz 900kg, hromēts, garums 2200 mm, svars 

20 kg, 6 gultņi, 50 mm diametrs svaru uzlikšanai, 28 mm 

diametrs rokturim.10 gadu garantija stieņiem. 

 

Konstrukcija Ripu uzlikšanas vietas griežas brīvi ap stieņa centru uz gultņiem  

Fiksatori svaru stienim (pāris)  

Attēlam ilustriāla nozīme 

 

 

Pielietojums Paredzēti svaru ripas fiksācijai  

Nodrošina sekojošas 

funkcijas 

Nodrošina svaru fiksāciju savelkoties ar eņģu palīdzību ap svaru 

stieni 

 



    

 

Fiksatoru diametrs Svaru stienim ar 50 mm  

Garantija Ne mazāk kā 24 mēneši  

Preču piegādes vieta Lauku iela 5, Ventspils. Atbildīgā persona Māris Millers, 

tālr.20222815 

 

 

 

Funkcionālā ekipējuma tehniskās prasības 
 

Tehniskais apraksts Pretendenta piedāvājums (jānorāda preces 

ražotājs un modelis, kā arī atbilstību 

tehniskās specifikācijas prasībām) 

Aerobikas stepa sols – 

20gab. 

 

Attēlam ilustriāla nozīme 

  

 

Pielietojums Paredzēts visa veida grupu nodarbībām, personīgajiem un 

funkcionālajiem treniņiem.Paredzēts lietot iekštelpās, kā arī āra 

apstākļos 

 

Lietošanas intensitāte Paredzēts intensīvai slodzei vismaz līdz 8 h dienā. Profesionālas 

nozīmes stepa sols. 

 

Izmēri un kontrukcija Garums ne mazāk kā 99cm +/-1% 

Platums ne mazāk kā 37.5cm +/-1% 

Trīs dažādu augstumu regulācijas iespējas, mainot pamata balstu 

novietojumu : 

1. 15cm augstumā 

2. 20cm augstumā 

3. 25cm augstumā 

Stepa sola virsmas parklājums no neslīdošas gumijas 

 

Svars ne vairāk kā 7.3 kg +/-1% 

 

 

Garantija  

 

Ne mazāk kā 24 mēneši   

Preču piegādes vieta Lauku iela 5, Ventspils.  

Atbildīgā persona pārvaldnieks Māris Millers, tālr.20222815 

 



    

 

 

Tehniskais apraksts Pretendenta piedāvājums (jānorāda preces 

ražotājs un modelis, kā arī atbilstību 

tehniskās specifikācijas prasībām) 

Aerobikas paklājs – 20 gab. 

 

 

Attēlam ilustriāla nozīme 

 

 

Pielietojums Paredzēts visa veida grupu nodarbībām, personīgajiem un 

funkcionālajiem treniņiem. Paredzēts lietot iekštelpās, kā arī āra 

apstākļos 

 

Nodrošina sekojošas funkcijas Paredzēts intensīvai slodzei vismaz līdz 8 h dienā. Profesionālas 

nozīmes aerobikas paklājs  

 

Izmēri un konstrukcija  Paklāja izmēri 180cm garums x 60cm platums x 1cm biezums. 

Izgatavots no izturīga PU materiāla ar diva veida virsmu 

struktūram. 

1. Apakšējā virsma, neslīdoša, sviedrus un mitrumu 

nesūcoša, izgatavota no vienlaidus līdzena 

materiāla. 

2. Virsējā virsma, neslīdoša, sviedrus un mitrumu 

nesūcoša, izgatavota no strukturēta materiāla. 

3. Paklājā ir iestrādāti uzkāršanas caurmi ar metāla 

materiala riņķiem, riņķu diamters 20mm 

 

Garantija Ne mazāk kā 24 mēneši  

Preču piegādes vieta Lauku iela 5, Ventspils.  

Atbildīgā persona Māris Millers, tālr.20222815 

 

 

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām 

vai tās pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: 

 

  

Paraksts:  

  

2018.gada ____._______________  

 


