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WC++ 
 

Firsthouse WC++ ēkā izvietota sieviešu tualete, kas paredzēta arī invalīdiem, vīriešu tualete un 
tehniskā telpa starp abām tualetēm. 

Tehniskajā telpā paredzēta brīva piekļuve visām podu un pisuāru armatūrām, automātisko 
izlietņu sistēmai, lai tās var apkalpot, paredzēta vieta wc papīra, tīrīšanas līdzekļu uzglabāšanai. Telpā 
izvietots arī ūdenssūknis ar cieto daļiņu filtru. Izveidots atzars dārza šļūtenes pieslēgšanai, lai apkalpotu 
publiskās telpas. Ēkas ārpusē izvietots kāju mazgāšanas opcija – sensors ūdens padevei un dušas krāns 
kāju līmenī, lai uzturētu fasādi tīru un tā netiktu bojāta, kāju mazgāšanas zonā paredzēta nerūsējošā 
tērauda loksne. 

Ēkas cenu piedāvājumā paredzēta arī pamatu montāža – skrūvpāļi. Klientam tikai jāsagatavo ir 
kanalizācijas un aukstā ūdens pieslēgums.  

Sienu pārklājums – līmēts stikla šķiedras mats ar poliuretāna krāsas pārklājumu. WC telpās 
paredzēts LED apgaismojums, kurš ieslēdzas ar kustības sensoru palīdzību, nav izvietoti slēdži. Ēkas 
ārpusē paredzētas pieci LED prožektori, kuri ieslēdzas ar krēslas sensoru un ir programmējami ar 
taimeri, tā lai tie atslēgtos konkrētā laika posmā nakts vidū.  

Papildus cenu piedāvājumam jārēķina lielgabarīta kravas transportēšana, kas izmaksā vidēji 2,5 
eiro/km (attālums no ražotnes Milzkalnē, Smārdes pag., Engures nov.) bez PVN, kā arī ēkas novietošanas 
izmaksas – 250 eiro bez PVN. 
 

 
WC++ cenu piedāvājums 

1 Pamatu konstrukcijas 900,00 
 • Skrūvpāļu skrūvēšana, d89 2m dziļumā, 

• Asu nospraušanas plāns 
 

2 Sienas, grīdu, jumta karkasa konstrukcijas, montāža 5250,00 
 • Cinkots metāla rāmis, IPE 140, 

• Koka grīdas pārsegums – OSB10mm, koka sijas C24 145x45, 
siltumizolācija 150mm Isover KL35, OSB22mm 

• Ārsienu konstrukcijas –90x45 koka karkasa konstrukcija, 
siltumizolācija 100mm Isover KL35, difūzijas membrāna 
ProClima, dubultais latojums. 

• Jumta konstrukcija – krāsots ar poliuretāna krāsu veidots 
viengabala stiklšķiedras pārklājums, ūdensizturīgs, ģipškartons, 
C24 90x45 koka karkasa konstrukcija, siltumizolācija 100mm 
Isover KL35, difūzijas membrāna ProClima, latojums 

 

3 Durvju konstrukcijas 1500,00 
 • Somijas uzņēmuma Kaski (kaski.fi)  3 durvis ar apaļu stiklu, lai 

varētu pārliecināties par to vai tualete ir aizņemta, durvis 
aprīkotas ar ASSA/Abloy drošo slēdzeni, slēdzama no iekšpuses, 
kā arī ASSA inoxi durvju rokturiem. WC telpu durvīm uzstādīti 
durvju aizvērēji.   

 

4 Jums, segumi, notekas 900,00 
 • Jumta segums – metāla classic jumts ar click savienojumu, 

0.45mm, tonis RAL 7024 jeb RR23 
• Dāņu uzņēmuma Plastmo notekas, kas paredzētas skandināvu 

klimatam un ir drošas pret sniegu un sasalšanu. 

 

5 Apdares darbi 3950,00 
 • Ārējā apdares dēļa montāža, Firstwood FV-1, pilnas spundes 

dēlis ar speciālu rievotu kārtu fasādes pusē, lai ilglaicīgāk 
noturētu krāsas kārtu. Krāsa Sigma Coatings, tonis RAL7024 
(grafīta pelēks) un RAL9003 (balts), krāsots no četrām pusēm, 
stiprināts ar skrūvēm un rustfix pārklājumu, kas paredzēts 
piejūras klimatam. 

• Iekštelpu izklāšana ar ģipškartonu, kas pārklāts ar stiklšķiedras 
matu, līmes bāze – vinilestera sveķi, vandāļdroši un iespējams 
mazgāt pārklājumu. Pārklājums pārklāts ar poliuretāna grunti un 
poliuretāna emalju.  
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6 Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi 1050,00 
 • LED 4 gaismekļu apgaismojums sieviešu telpā, kustību sensors, 

ieslēdzas automātiski ieejot telpā, laika relejs. 
• LED 4 gaismekļu apgaismojums vīriešu telpā, kustību sensors, 

ieslēdzas automātiski 
• LED 5 gaismekļu apgaismojums pie ieejas durvīm, darbojas ar 

krēslas sensora palīdzību, iestājoties krēslai tiek apgaismota 
tualetes priekšpuse, kas rada drošības sajūtu apkārtnē, 
paredzēta automātika, kuru var ieprogrammēt, lai apgaismojums 
atslēdzas nakts stundās, piemēram no 24:00 -5:00. 

• LED 2 gaismekļu apgaismojums  tehniskajā telppā, kustību 
sensors, ieslēdzas automātiski ieejot telpā, laika relejs. Telpā 
izvietotas vairākas IP44 rozetes. 

 

7 Iekšējie kanalizācijas tīkli un aprīkojums 8250,00 
 • Sieviešu WC/Invalīdu WC 

o Nerūsējoša tērauda wc pods ar plastmasas brilli, 
vandāļdrošs, 

o Invalīdu wc nepieciešamais aprīkojums, roku balsti 
o Tualetes papīra turētājs, nerūsējošā tērauda, 

vandāļdrošs 
o Izlietne ar automātisku ziepju padevi, ūdens padevi un 

roku žāvētāju, pielāgota invalīdu prasībām (roku balsti), 
vandāļdrošs. 

o Nerūsējošā tērauda spogulis, pulēts, vandāļdrošs. 
o Atkritumu urna, nerūsējošais tērauds, vandāļdroša. 
o Podam nepieciešamā armatūra (rāmis iebūvēts sienā ar 

brīvu piekļuvi no tehniskās telpas – apsekošanai), 
vandāļdroša ūdens nolaišanas poga. 

• Vīriešu WC 
o Nerūsējošā tērauda WC pods ar plastmasas brilli, 

vandāļdrošs 
o Tualetes papīra turētājs, nerūsējošā tērauda, 

vandāļdrošs, 
o Izlietne ar automātisku ziepju padevi, ūdens padevi un 

roku žāvētājs. 
o Nerūsējošā tērauda spogulis, pulēts, vandāļdrošs 
o Vīriešu pisuārs ar automātisko ūdens nolaišanas sensoru, 

vandāļdrošs. 
• Tehniskā telpa 

o Visu tehnisko iekārtu atsevišķa atslēgšana bojājuma 
gadījumā, lodveida krāni 

o Atsevišķa padeve šļūtenes pieslēgumuam, tualetes 
uzkopšanai 

o Iekštelpā izbūvēta kanalizācijas sistēma, lai to būtu viegli 
inspicēt un iztīrīt, ja kāds ir sametis gružus 

• Visās telpās paredzēts grīdas traps, lai būtu iespējama slapjā 
tīrīšana, ūdens šļākšana uz sienām un griestiem, protams arī 
grīdu. 

 

8 Būvprojekts 450,00 
 • Paskaidrojuma raksta sagatavošana 1.grupas būvei, 

• Iepriekš jābūt sagatavotai dokumentācijai – zemes robežu plāns, 
zemesgrāmata un zemesgabala topogrāfijai 

 

 Kopā, EUR 22250,00 
 PVN 21%, EUR 4672,50 
 Kopā ar PVN 21%, EUR 26922,50 
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Aprīkojums WC telpās 

 
1. WC pods ar pvc vāku, ražotājs Nofer, 

nerūsējošais tērauds. Vandāļdrošs 

 
2. Invalīdu roku balsts, nerūsējošais 

tērauds, stiprināms pie sienas, 
iespējams novietot papildus tualetes 
papīru. 

 
3. Universiāla izlietne, paredzēta arī 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Nerūsējošais tērauds. Pirmā poga – 
ziepju dozators ar laika releju (šķidrās 
ziepes, ziepju rezervuārs atrodas telpas 
otrā pusē, iespējams piepildīt līdz 5l), 
aukstā ūdens padeve ar laika releju, 
roku žāvētājs. Iebūvētā izlietne ir 
vandāļdroša.  

 
4. Nerūsējošā tērauda spogulis, pulēts. 

Vandāļdrošs 
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5. Nerūsējošā tērauda miskaste papīriem, 
vandāļdroša. 

 
6. Ruļļu papīra turētājs, nerūsējošais 

tērauds. 

 
7. Vīriešu WC pisuārs ar sensoru, 

automātiskā ūdens nolaišanas padeve 

 
8. Kāju mazgāšanas funkcija. Vandāļdrošs 

ūdens palaišanas sensors, kurš atrodas 
uz nerūsējošās tērauda plāksnes, zem tā 
izvietots vandāļdrošs kāju mazgājamais 
krāns. Poga ir paredzēta ar laika releju, 
regulējama ūdens padeve, 10sec, 20sec 
utt. 
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WC++ telpu plānojums 
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Lapas caurejošais Nr. 90
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