
Būves nosaukums:

N. Mēr- Dau -

p. Darba nosaukums vienība dzums
k.

01.Noliktavas kopējā telpa 

1

Aukstuma kamera-   2960x2060x2160  cm cm  ar grīdu nerūsējošā tērauda no nerūsējošā 

terauda  , temperatūras režims telpā -2,+10, izolācijas biezums 80 mm, tilpums 10,64 m3. 

Monobloku ar maksimālo temperatūru telpā 38 grādi 
gab. 1

2 Plauktu sistēma no nerūsējošā tērauda . gab. 1

3 Monobloks gab. 1

4

Aukstuma kamera-   2660x1460x2160  cm cm  ar grīdu nerūsējošā tērauda no nerūsējošā 

terauda  ,  temperatūras režims telpā -10,-25 , izolācijas biezums 100 mm, tilpums 7,22 m3. 

Monobloku ar maksimālo temperatūru telpā 38 grādi 

gab. 1

5 Plauktu sistēma no nerūsējošā tērauda . gab. 1

6 Monobloks gab. 1

7 Saliekmie ratiņi preču pārvietošanai (905*610*850). - MAKSIMĀLĀ IZTURĪBA  150 KG. gab. 2

8 Galds no nerūsējošā terauda  ar    plauktu, atvikni  un  bortiņa aizmugurē (1400*700*850). gab. 1

9 Dubūltais plaukts no nerūsējošā tērauda (1400*300*600) gab. 1

10
Svari elektroniskie ar celtspēju līdz 150 kg. Nulles punkta regulēšana. Liekami uz grīdas. 

Displejs ar pagriežamu ekrānu. Liela nerūsējošā tērauda platforma. Taras noņemšanas 

funkcija. Svari  verificēti un kalibrēti.(420*635*765) 

gab. 1

01.Noliktavas kopējā telpa 
11 Paliknis ar 300kg celtspēju  AJ(800*600*145) gab. 2

12

Leduskapis   no nerūsējošā terauda    ārējo un iekšējo apdari  -  700 L, 0 /+10 C ar 

elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru  , 3 plastificētiem plauktiem , maksimālā 

temperatūra telpā +43. Ledusskapis slēdzams. Leduskapja izolācijas biezums 75 

mm.(740*815*2085) 

gab. 1

13 Balsti (1800) gab. 12

14 Saliekamie plaukti (1170*500) gab. 5

15 Saliekamie plaukti (1270*500) gab. 40

16 Plastmasa pamatne balstiem gab. 24

03. Dārzeņu noliktava 
17 Paliknis ar 300kg celtspēju  AJ(800*600*145) gab. 4

18 Sastane no nerūsējošā terauda neizjaucamas konstrukcijas  ar 4 plauktiem.(800*600*1800) gab. 1

19 Sastane no nerūsējošā terauda neizjaucamas konstrukcijas ar 4 plauktiem.(1000*600*1800) gab. 2

04.Dārzeņu pirmapstrāde. 

20
Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un izlietni labajā pusē, bortiņu (sifonu) 

(1600*700*850)
gab. 1

21 Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju gab. 1

22 Plaukts no nerūsējošā tērauda (1000*200) . gab. 1

23

Kartupeļu mizojamā mašīna ar statīvu un gremzdu savācējtvertni ar filtru no nerūsējošā 

terauda  . Kapacitāte 20kg/reizē vai 600kg/h. Abrazīvs disks un mizošanas tvertnes iekšējās 

sānu malas. Drošības mikrosledzis vākam. Vākā paceļams caurspīdīgs vāciņš vieglākai 

procesa kontrolei. (560*830*1090)

gab. 1

24
Duša zem spiediena ar sienas stiprinājumu, bez maisītāj krāna (350*1050).  ( Kartupeļu 

tīrāmai mašīnai)
gab. 1

25
Galds no nerūsējošā terauda   ar plauktu un  izlietni kreisajā  pusē, bortiņu. ( 

1400*700*850)(sifonu/ maisītāju )
gab. 1

26  Rati no nerūsējošā terauda ar 2 plauktiem (800*500*935) gab. 1

05. Apkopējas inventāra zona 

27
Galds no nerūsējošā terauda  ar plauktu un  izlietni labajā  pusē     , bortiņu. (sifonu/ maisītāju 

) (1100*700*850)
gab. 1

Tehnoloģiskās iekārtas.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

OLAINES VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA

SKOLAS IELĀ 1, OLAINĒ.



N. Mēr- Dau -

p. Darba nosaukums vienība dzums
k.

28
 Skapis apkopējas inventāram ,   izgatavotsno 1 mm   bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar 

pūlverkrāsu   ar strapsienu un aķīšiem vienā pusē un plauktiem otrā pusē.(1800*800*490)  . gab. 1

06. Darbinieku garderobe 

29
Garderobes skapīts ar  2 sekcijām,   izgatavotsno 1 mm   bieza tērauda no abām pusēm 

pārklāts ar pūlverkrāsu  . Skapim ir - plaukti un āķi apģērbiem , atsevišķi slēdzama atslēga , 

regulējamām kājām , ventilācijas atverēm. (1800*800*490)

gab. 3

30
Garderobes skapīts ar  3 sekcijām,   izgatavotsno 1 mm   bieza tērauda no abām pusēm 

pārklāts ar pūlverkrāsu  . Skapim ir - plaukti un āķi apģērbiem , atsevišķi slēdzama atslēga , 

regulējamām kājām , ventilācijas atverēm. (1800*1200*490)

gab. 1

31 Krēsli ar hromēru atzvelti un hromētām krēslu kājām. gab. 4

 Pirmais stāvs 

32
 Skapis apkopējas inventāram ,   izgatavotsno 1 mm   bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar 

pūlverkrāsu   ar strapsienu un aķīšiem vienā pusē un plauktiem otrā pusē. (1800*800*490) gab. 1

07. Kabinets 

33
Skapis dokumentiem no KSP ar 4 veramām durvīm un brīvu vietu pa vidu. (600*450*1900)

gab. 1

34
Skapis dokumentiem no KSP ar 4 veramām durvīm un brīvu vietu pa vidu. (700*450*1900)

gab. 2

35 Galds KSP ar atvilņu bloku uz 4 četriem riteņiem (1200*600*750). gab. 1

36
Biroja krēsls  ar augsto atzveltni. Atzveltnes augstums un leņķis ir regulējams. Ar roku 

balstiem .Krēsls ir aprīkots ar 5 ritenīšiem. 
gab. 1

37 Garderobes skapis no KSP  (1000*450*1900) gab. 1

38 Krēsli ar hromēru atzvelti un hromētām krēslu kājām. gab. 4

08. Dārzeņu griešanas zona

39  Rati no nerūsējošā terauda ar 2 plauktiem (800*500*935) gab. 1

40

Leduskapis   no nerūsējošā terauda    ārējo un iekšējo apdari  -  600 L, -2 /+8C ar elektronisku 

temperatūras displeju un ventilātoru  , 3 plastificētiem plauktiem , maksimālā temperatūra 

telpā +43. Ledusskapis slēdzams. Leduskapja izolācijas biezums 75 mm. (740*715*2085)
gab. 1

41
Galds no nerūsējošā terauda   ar plauktu un  izlietni  kreisajā  pusē , bortiņu. (sifonu/ maisītāju 

) (1400*700*850)
gab. 1

42 Nerūsējoš tērauda plaukts  (800*300) gab. 1

43

Dārzeņu griezējs, aizsardzības sistēma, hermētiski nolēgts motors, ražība 250 - 400kg/h. Lielā 

piltuvē (139 cm2 virsmas), kas ir domāta  lielgabarīta dārzeņiem, piemēram, kāposti un 

selerijas.Cilindriskās piltuvē (ø 58 mm) domāta  pārstrādei gariem  vai smalku dārzeņi 

(piemēram, kabači, gurķi,sēnēm) (590*350*320)

gab. 1

44 Disks komplekts kubiņiem 10x10 gab. 1

45 Disks komplekts kubiņiem 8x8 gab. 1

46 Disks stienīšiem 8  mm gab. 1

47 Disks stienīšiem 3 mm gab. 1

48 Disks kāpostiem  2mm gab. 1

49 Disks kāpostiem  1mm gab. 1

50 Disks rīve 4 mm gab. 1

51 Disks rīve 3 mm gab. 1

52 Disks kartupeļu pankūkām gab. 1

53 Kubiņu disku tīrītājs gab. 1

54 Sienas disku turētājs 6  diskiem gab. 2

55 Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu un  bortiņa aizmugurē .(800*700*600) gab. 1

09.  Gaļas - zivju sagatavošanas zona

56

Leduskapis   no nerūsējošā terauda    ārējo un iekšējo apdari  -  600 L, -2 /+8C ar elektronisku 

temperatūras displeju un ventilātoru  , 3 plastificētiem plauktiem , maksimālā temperatūra 

telpā +43. Ledusskapis slēdzams. Leduskapja izolācijas biezums 75 mm. (740*715*2085)
gab. 1



N. Mēr- Dau -

p. Darba nosaukums vienība dzums
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57 Galds no nerūsējošā terauda  ar  atvilkni ,   plauktu un  bortiņa aizmugurē (1200*700*850). gab. 1

58
Gaļas maļamā mašīna TS 22 no nerūsējošā tērauda ,  ražība 300 kg stundā, pilns ungers ( divi 

naži un trīs sieti).(430*250*480)
gab. 1

59
Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu un izlietni labajā pusē, bortiņu.(sifonu/ maisītāju 

)(1200*700*850)
gab. 1

60
Galds no nerūsējošā terauda   ar divām  izlietni kreisajā pusē, plauktiņu un  bortiņu. (sifonu un 

maisītāju) (2000*700*850)
gab. 1

61
Galds no nerūsējošā terauda ar  divām atvilknēm ,plauktu un  bortiņa aizmugurē 

(2000*700*850). 
gab. 1

62 Dubultais plaukts no nerūsējošā tērauda (1000*300*600) gab. 2

10. Konditorejas cehs 

63

Leduskapis   no nerūsējošā terauda    ārējo un iekšējo apdari  -  700 L, 0 /+10 C ar 

elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru  , 3 plastificētiem plauktiem , maksimālā 

temperatūra telpā +43. Ledusskapis slēdzams. Leduskapja izolācijas biezums 75 mm. 

(740*815*2085)

gab. 1

64 Paliknis ar 300kg celtspēju  AJ(800*600*145) gab. 1

65
Mīklas mīcītājs uz 40 litriem ar diviem ātrumiem . Paceļamu aķi un izņemamu tvertni 

(830*500*740) gab. 1

66
Galds no nerūsējošā terauda   ar plauktu un  izlietni labajā  pusē, bortiņu.(sifonu/ maisītāju) 

(1400*700*850)
gab. 1

67
 Mikseris ar sešu pakāpju ātrumam parslēdzējs  ,tilp7 litri. Komlektā ietilps lāpstiņa , slotiņa 

un āķis mīklas mīcīšanai . (350*221*357)
gab. 1

68
Galds no nerūsējošā terauda   ar plauktu un  izlietni kreisajā  pusē, atvilkni labajā, bortiņu. 

(sifonu/ maisītāju ) (1400*700*850)
gab. 1

69
Galds no nerūsējošā terauda   ar koka darba virsmu , plauktu, 2 atvilknēm  un bortiņu 

(1800*800*850). gab. 1

70

Elektriskā konditorejas krāsns  uz 6 paplātēm 600x400mm, elektriskais vadības panelis ar 20 

programmām - temperatūras, cepšanas laiks, ventilatora ātrumu, tvaika iesmidzināšanu. 

Pilnībā automatizēta tvaika krāsns.Automātiska mazgāšanas sistēma  no 45 līdz 90 minūtes 

atkarībā no programmas izvēles - maiga, normāls vai intensīva.(1000*900*695)

gab. 1

71
Programējams  raudzejāmais skapis uz 12 paplātēm (600x400). Raudzētavai ir rūdīta stikla 

durvis ar kameras apgaismpjumu. (1000*950*730)
gab. 1

72 Tvaika nosūcējs no nerūsējošā terauda  ar grieztu stiprin.tauku filtriem (1200*1100*450). gab. 1

73 Rati (660*420*1600)no nerūsējošā tērauda  konditorejas paplātēm 15 gab 600x400x20 gab. 1

 Virtuve. 

11.Karsto ēdienu zona 

74

Elektriskā konvekcijas krāsns 50 programmām  10 gab x1/1 GN ar boileri . Manuāls vadības 

panelis  temperatūras un laika režīmiem, uzstādīšana.  Konvekcijas krāsns ir izgatavota no 

nerūsējošā tērauda. Krāsns iekšpuse ir termoizolāciju  35 mm . Durvīm ir dubūltais stikls. 

Durvīm ir ergonomisks rokturis.  Krāsnij ir 3 darbības režīmi - tvaicēšanas režīms ar 

temperatūru no 30 līdz 130, tvaicēšanas - cepšanas režīms ar temperatūras  no 30 līdz 300 

grādiem , cepšanas režīms  ar temperatūras  no 30 līdz 300 grādiem. Krāsns aprīkota - dušu ar 

atgriešanās mehānismu.  Aprīkots ar sistēmu Finishing atļauj uzturēt produktu nepieciešamā 

temperatūrā pirms pasniegšanas. ClimatPlus - manuālli regulējams mitruma daudzums 

atkarībā no nepieciešamības mitruma padeves vai tās samamazināšanas. (847*771*1042)

gab. 1

75 Rokas pulivizātors  - mazgājamam  šķidrumam konvekcijas krāsnij gab. 1

76 Mazgājamais šķidrums konvekcijas krāsnij  10 litri. gab. 2

77 Ūdens mīkstinātājs 8 litri gab. 1

78 Paliknis konvekcijas krāsnij no nerūsējošā teraudaar sliedēm G/N paplātēm.(847*771*600) gab. 1

79 Gastro trauki no nerūsējošā terauda, 530*325*40 gab. 20

80 Gastro trauki no nerūsējošā terauda, 530*325*65 gab. 20

81 Gastro trauki no nerūsējošā terauda, 530*325*100 gab. 15

82 Gastro trauki no nerūsējošā terauda, 530*325*150 gab. 30
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83 Vāks G/N traukiem no nerūsējošā terauda ,530*325 gab. 15

84 Gastro trauki - perforētie no nerūsējošā terauda , 530*325*100 gab. 7

85 Gastro trauki - perforētie no nerūsējošā terauda , 530*325*150 gab. 7

86
Rati no nerūsējošā terauda   ar rokturi, uz četriem riteņiem -divi no kuriem fiksējas. (lielo 

katlu pārvietošanai )(450*450*450)
gab. 4

87 Rati (550*400*1600) no nerūsējošā tērauda gastro traukiem  12 gab 530x325x100 gab. 2

88
Aukstuma galds  no nerūsējošā terauda   ar  durvīm un 1 atvilkni un maliņu.  Temperatūras 

režīms +2 ,+15 un maksimālo temperatūru telpā +38 grādi ,860*650*900  
gab. 1

89 Skapītis no n/t ar 2 bīdāmām durvīm un plauktu pa vidu (1000*400*600). gab. 1

90
Elektriskā    panna -  čuguna  cepamo virsmu  ar vāku ar manuāli  nolaižamu mehānismu 70 

litri (1370*800*850)
gab. 1

91 Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu.(800*800*900)  gab. 1

92
Galds no nerūsējošā terauda   ar plauktu un  izlietni  labajā pusē,  bortiņu. (sifonu/ maisītāju ) 

(700*650*900)
gab. 1

93

Elektriskā konvekcijas krāsns 50 programmām    6gab x1/1 GN ar boileri . Manuāls vadības 

panelis  temperatūras un laika režīmiem, uzstādīšana.  Konvekcijas krāsns ir izgatavota no 

nerūsējošā tērauda. Krāsns iekšpuse ir termoizolāciju  35 mm . Durvīm ir dubūltais stikls. 

Durvīm ir ergonomisks rokturis.  Krāsnij ir 3 darbības režīmi - tvaicēšanas režīms ar 

temperatūru no 30 līdz 130, tvaicēšanas - cepšanas režīms ar temperatūras  no 30 līdz 300 

grādiem , cepšanas režīms  ar temperatūras  no 30 līdz 300 grādiem. Krāsns aprīkota - dušu ar 

atgriešanās mehānismu.  Aprīkots ar sistēmu Finishing atļauj uzturēt produktu nepieciešamā 

temperatūrā pirms pasniegšanas. ClimatPlus - manuālli regulējams mitruma daudzums 

atkarībā no nepieciešamības mitruma padeves vai tās samazināšanas.(847*771*782) 

gab. 1

94 Ūdens mīkstinātājs 8 litri gab. 1

95
Paliknis konvekcijas krāsnij no nerūsējošā terauda   ar sliedēm G/N paplātēm. (847*771*800)

gab. 1

96 Galds no nerūsējošā terauda ar   plauktu. (400*800*900) gab. 1

97

Elektriskā plīts ar 4 čuguna paceļamām  sildvirsmām un izvelekamu paplāti  zem sildvirsmām 

, regulatora rokturi. Plauktiņu apakšā. (800*800*900) gab. 2

98
Tvaika nosūcējs no nerūsējošā terauda  ar grieztu stiprin.tauku filtriem un 

apgaismojumu.(1600*2000*450)
gab. 2

99

Elektriskais  apgāžamasi katls 100 litru  ar mikseri  un  dušu.  Dzesēšanas  funkcija. 

Nerūsējošā tērauda konstrukcija , bezpakāpju temperatūras reguļēšana , max. +120 grādiem, 

elektriskā katla nolielšana , iebūvēts mikseris : maisīšanas ātruma kontrole ( 20-110 

apgriezieniem minūtē ) , maisīšana ar reversu , noņemami skrāpji. Komplektā nokāšanas 

siets.(1154*780*1020)

gab. 1

100 Galds no nerūsējošā terauda  ar   plauktu un bortiņu aizmugurē. (700*900*900)  gab. 2

101

Elektriskais katls ir izgatavots no kvalitatīva bieza nerūsējošā tērauda, kuršnaprīkots  ar 

izlaides  hromētu  misiņa krānu. Sildīšanas sistēma, iekļaujošā slēgtos sildīšanas elementus ar 

boileri un tvaika cirkulāciju. Apvalka spiediens tiek regulēts ar aizsargvārstuli, kas uzstādīts 

uz 0.5 bar; aparāts aprīkots ar analogo manometru.  Aizsardzības termorelejs, termostats darba 

automātiskai pārtraukšanai traucējumu gadījumā.   (150.l.)(900*900*900)

gab. 1

102
Tvaika nosūcējs no nerūsējošā terauda  ar grieztu stiprin.tauku filtriem un 

apgaismojumu.(1000*1400*450)
gab. 1

103
Tvaika nosūcējs no nerūsējošā terauda  ar grieztu stiprin.tauku filtriem un 

apgaismojumu.(1200*1100*450)
gab. 1

12.Auksto ēdienu zona 

104

 Mikseris universālais ar trim ātrumiem , taimeri ,tilp. 30 litri. Termiski apstrādātas rūdīta 

tērauda sakausējuma zobrati un vārpstas. Termiskās pārslodzes aizsardzība.  Cieta čuguna 

korpuss. 15 minūšu taimeris.  Komlektā ietilps lāpstiņa , slotiņa un āķis mīklas mīcīšanai 

(655*568*1156) . 

gab. 1

105
Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu un izlietni kreisajā pusē, atvilkni labajā, bortiņu 

(1200*650*900). (sifonu/ maisītāju )
gab. 1
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106
Aukstais darba galds no nerūsējošā tērauda  +2+15° C no n/t ar 6 atvilknēm ( divas atvilknes 

kreisajā pusē, viena atvilkne virs agregāta un trīs atvilknes labajā pusē)  un boriņu 

(1260*650*900)

gab. 1

13.Virtuves trauku mazgātuve 

107
Galds (1600*750*850) no nerūsējošā terauda   ar divām   izlietnēm  (700x600x450) un 

diviem krāna izvadiem  un bortiņu (sifonu)
gab. 1

108 Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju gab. 2

109 Plaukts no nerūsējošā terauda  (300*200) gab. 1

110
Sastane no n/t ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā . Sasatnei no kreisās puses uz 5 

un 4 plaukta stienis 700 mm garumā priekš kausiem  (1200*600*1800)
gab. 1

111 Sastane no n/t ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā (1200*600*1800). gab. 1

112 Sastane no n/t ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā (1500*600*1800). gab. 1

113
Grīdu - trapu tīrīšanas ierīce ar dušu.  15m gara šļūtene ar aukspiediena uzgali,  nerūsējošā 

tērauda korpusā. 
gab. 1

14. Ēdiena izsniegšnas zona

114
Marmits karstiem ēdieniem no nerūsējošā terauda  ,3G/N uz  4 riteņiem , divi riteņi fikesējas .  

Trīs atsevišķi slēdži  - katrai marmita tvertnei.(1170*650*850) 
gab. 1

15.Zāles trauku mazgātuve 
115 Galds no nerūsējošā terauda   ar plauktu. (2200*500*870) gab. 1

116
Galds no nerūsējošā terauda   ar plauktu divām izlietnēm labā pusē  un bortiņu aizmugurē 

šļakatām 200 mm augstumā. (sifonu)(1800*750*870)
gab. 1

117 Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju gab. 1

118 Plaukts no nerūsējošā terauda  (500*200) gab. 1

119

Kupola trauku mazgājamā mašīna  Termo-akustiska izolācija. Durvis ar līdzsvara 

mehānismu(ar pusaizvērtu pozīciju). Termo izolēts tvaika katls. Tvaika katls un tvertnes 

siltumspējas elementi ir Incoloy 800. Rotējoša mazgāšanas ierīce ar pašatīrīšanās sprauslām. 

Tvaika skalošanas caurules. Dubultīgi filtri mazgāšanas tvertnei. Gaidīšanas mehānisms 

pēdējai skalošanai 85 C° temperatūrā. Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas cikls ilgst 60-

120-240sek. elektroniskais displeijs , aprīkota ar mazgājamām rokām  no aukšas un apakšas. 

Koplektā ir divas kasetes trauku mazgāšanai(650*750*1455) .  

gab. 1

120 Ūdens mīkstinātājs 8 litri gab. 1

121
Galds pēc  trauku mazgājamās mašīnas no nerūsējošā terauda   ar plauktu, bortiņu. Zem galda 

slīdne trauku mazgājamām kasetēm (800*750*870). 
gab. 1

122
Tvaika nosūcējs no nerūsējošā terauda ar grieztu stiprin.tauku filtriem un apgaismojumu 

(1000*1000*450). 
gab. 1

123
Sastanes ar 5 plauktiem no nerūsējošā terauda ,  neizjaucamas konstrukcijas (1500*600*1800)

gab. 3

124  Rati no nerūsējošā terauda  ar 2 plauktiem (800*500*935) gab. 2

125 Galds no nerūsējošā terauda   ar plauktu (1200*600*870). gab. 2

16.Sadales līnija 
126 Galds no nerūsējošā terauda   ar 2 bīdāmām durvīm, plauktiņu vidu (1200*600*850). gab. 2

127 Neitrālais moduls un  plauktiņu pa vidu  no KSP (500*650*900) gab. 1

128
Aukstā vitrīna no nerūsējošā terauda  ar 3 plauktiem un tilpni 3 GN 1/1; ar auksto skapi; 

temperatūras režīms +3 līdz +15.  puses (1260*650*1690).  
gab. 1

129 Marmīta  apšums no KSP (1260*650). gab. 1

130
Marmīts ar 3 GN 1/1 , no nerūsējošā terauda ar silto skapi apakšā , temp. līdz 90*. Virsplaukts  

ar liekto stiklu no nerūsējošā terauda  ar apsildes lampas . Krāns ūdens padevei marmitā 

(1200*650*900)

gab. 2

131 Marmīta  apšums no KSP (1200*650). gab. 2

132 Gastro trauki 2/3 no nerūsējošā terauda (354*325*100) gab. 10

133 Gastro trauki 2/3 no nerūsējošā terauda(354*325*65) gab. 10

134 Vāki  no nerūsējošā terauda (354*325) gab. 10

135 Gastro trauki 1/2 no nerūsējošā terauda (265*325*150) gab. 6

136 Gastro trauki 1/2 no nerūsējošā terauda (265*325*100) gab. 10

137 Gastro trauki 1/2 no nerūsējošā terauda (265*325*65) gab. 10

138 Vāki no nerūsējošā terauda  (265*325) gab. 10
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139 Gastro trauki 1/3 no nerūsējošā terauda (265*325*150) gab. 16

140 Gastro trauki 1/3 no nerūsējošā terauda (265*325*100) gab. 16

141 Gastro trauki 1/3 no nerūsējošā terauda (265*325*65) gab. 16

142 Vāki no nerūsējošā terauda  (265*325) gab. 16

143 Gastro trauki 1/4 no nerūsējošā terauda (265*162*100) gab. 12

144 Gastro trauki 1/4 no nerūsējošā terauda (265*162*65) gab. 12

145 Vāki  no nerūsējošā terauda (265*162) gab. 12

146 Gastro trauki 1/6 no nerūsējošā terauda (176*162*150) gab. 12

147 Gastro trauki 1/6 no nerūsējošā terauda (176*162*100) gab. 12

148 Vāki  no nerūsējošā terauda  (176*162) gab. 12

149
Neitrālais moduls kases aparātam, divām  slēdzamām atvilknēm un plauktiņu pa vidu no  KSP 

(1200*650*900)
gab. 1

150 Paplāšu slīdne sadales līnijai no nerūsējošā terauda (6500*300) gab. 1

17.Zāle 
151 Galda virsma no KSP (1200*700*25) gab. 57

152 Galda kāja - Hromēta (902*620*726) gab. 57

153
Krēsli ar hromēru atzvelti un hromētām krēslu kājām. Krēsliem jāatbilst pēc attēla 

(370*445*855)
gab. 255

18.Kafejnīca. 

154
 Plaukts ar skapiti lejasdaļā, augšā 2 plaukti ar slīpumu no KSP  ,  apgaismojumu un durvīm 

lejas daļā  preču izvietošanai.  Apakšējie skapīši slēdzami Paplildus slēdzi gaismām . 

Elektrības rozetes 1 gab. (900*500*2000)

gab. 3

155
 Plaukts ar skapiti lejasdaļā, augšā 1 plaukti ar slīpumu no KSP  ,  apgaismojumu un durvīm 

lejas daļā  preču izvietošanai.  Apakšējie skapīši slēdzami Paplildus slēdzi gaismām . 

Elektrības rozetes 2 gab. (900*500*2000)

gab. 1

156

Kafijas aparāts – metāla priekšējais panelis un hromētas pogas. Thermoblock Compact 

sildelements – momentāna un vienmērīga ūdens uzkarsēšana un optimāla kafijas ekstrakcija. 

LCD vadības panelis Caurspīdīga izņemama ūdens tvertne ar tilpumu 1,8 l. Hermētiska un 

caurspīdīga tvertne kafijas pupiņu smalcināšanai un uzglabāšanai ar tilpumu 275 g Noņemams 

kafijas atlikumu konteineris, kas ietilps biezumus no 9 kafijas tasīšu pagatavošanas. Paplāte 

pilienu savākšanai Kafijas maluma regulēšana. Kafijas daudzuma izvēle no 20 līdz 220 ml. 

Kafijas dozatora augstuma regulēšana no 60 līdz105 mm. Claris Aqua – ūdens filtra sistēma. 

Tasīšu uzsilšana. Automātiskās izslēgšanas/ieslēgšanas funkcija. Automātiska skalošanas, 

tīrīšanas un kaļķa noņemšanas programma. Karstā ūdens un tvaika funkcija – dzērienu 

uzsildīšanai. Automātiska kapučīno/caffe latte pagatavošanas sistēma – piens

automātiski tiek iepumpēts no konteinera, uzsildīts un samaisīts,piena putas vai karsts piens 

tiek pasniegti tieši krūzē. Spiediens 15 bāri. Ūdens tilpne 1,8 l. (245*365*330)

gab. 1

157
Ledusskapis  ar liektām stikla durvīm,  5 regulējami palukti ar atslegu un iebūvētu rokturi.  

Iekšējais apgasimojums. Virs ledukapja apgasmojums. Temp.rež.+1 +10, tilp. 380 litri 

(595*625*1980). Regulējamas leduskapja kājas. 

gab. 1

158 Neitrālā vitrīna no KSP ar 3 plauktiem. Priekšējā daļa ar stilku.(1200*600*1300) gab. 1

159
Neitrālais moduls ar divām  slēdzamām atvilknēm un plauktiņu pa vidu no  KSP 

(1000*600*850) 
gab. 1

160
Neitrālais moduls kases aparātam, divām  slēdzamām atvilknēm un plauktiņu pa vidu no  KSP 

(1000*600*850). Plastsmas caurums instalācijai.  
gab. 1

161
Lāde-saldētava ar bīdāmām stikla  durvīm augšpusē  (saldējumam ). Saldētavas kapacitāte 350 

litri, temperatūras režīms -14/-24 grādi (1300*630*775). 
gab. 1

162  Rati no nerūsējošā terauda  ar 3 plauktiem(800*500*935) gab. 1

163

Galda virsma (700*700*760)no KSP ar hromētu galda kāju. Galda kājas izmēri 615x615x735

gab. 5

164
Krēsls ar hromētām kājām un hromētu dekoru atzveltnē. Krēsliem jāatbilst pēc attēla

gab. 20
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165
Neitrālasi moduls ar divām izlietnēm labajā pusē un veramām durvīm zem izlietnes . Kreisajā 

pusē vieta trauku mazgājamai mašīnai (1700*700*900). 
gab. 1

166

Frontālā trauku  mazgājamā mašīna  ar sūkni,  Termo-akustiska izolācija. Termo izolēts tvaika 

katls. Tvaika katls un tvertnes siltumspējas elementi ir Incoloy 800. Gaidīšanas mehānisms 

pēdējai skalošanai 85 C° temperatūrā. Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas cikls ilgst 120-

240sek., aprīkota ar mazgājamām rokām  no aukšas un apakšas. Koplektā ir divas kasetes 

trauku mazgāšanai (600*620*820).  

gab. 1

167 Neitrālais moduls ar divām veramām durvīm,plauktiņu pa vidu  no KSP (850*400*600) gab. 2



Tehnoloģiskās iekārtas.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

OLAINES VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA

SKOLAS IELĀ 1, OLAINĒ.














