
Pilsētsuņu laukuma projekta vizualizācijas 

 

Zemāk redzamā laukuma skici izstrādājusi projektētāja, ņemot vērā laukuma atrašanās vietas specifiku: 

tauvas josla, koku un elektrības novietojums, zemes reljiefs utt. Pēc skices iespējams veikt precīzus 

aprēķinus laukumama un žoga izmēram. Paredzēts, ka laukuma vajadzībai nekur netiktu ietekmēti esošie 

koki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pozīcija Attēls 

Žoga paneļi 
 
Metāla žoga paneļi 3D, 180 cm augstumā, 4mm. Žoga 
metrāža 426.62m - 11m  (žoga garumam atņemti vārtu izmēri) 

 

Mazie vārti 
 
Vienviru vārti 1,2 x 1,73m 3D, Locinox slēdzene. 
 
Lielajam suņu laukumam 2 ieejas vārti, mazo suņu un kucēnu 
laukumiem 1 ieejas vārti. 1 mazie vārti ieejai no ārpuses uz 
centrālo laukumu. 

 

Lielie vārti 
 
Divviru vārti 5 x 1,73m 3D, Locinox slēdzene. 
 
Laukumā paredzēti vieni lielie vārti, lai var iebraukt zāles 
pļāvējs un cita tehnika sacensību vajadzībām. 

 

Atkritumu tvertnes 
 
240 l 
Plastmasas ar vāku, katrā nožogotajā laukuma daļā jābūt 1 
konteineram. 

 

Soliņi 
 
Kājas no čuguna, sēdvieta no koka.  
Ar laiku soliņu skaitu var papildināt šobrīd paredzēts 
minimālais skaits – katrā laukumā viens. 

 

Laukuma lietošanas informatīvā planšete 
 
Izmērs: 100 x 90 cm. Mitruma un saules izturīgs materiāls, 
laminēts, krāsu druka vienpusēja. 
 
Pie katriem ieejas vārtiem jābūt 1 planšetei. 

 



Ziņojumu stends 
 
Koka, ar jumtiņu. 1,20 platumā 2m augstumā. Planšetes 
izmērs 100 x 70 cm. 
Uz stenda, saskaņojot ar būvvaldi var izvietot plakātus par 
turpmākajiem pasākumiem, ziņojumus utml.  

 

ŠĶĒRŠĻI LIELAJIEM SUŅIEM 
 

"SPICE" 
 
Spice ir 90 grādu leņķī augstumā ap – 1.5 m  
Sānu dēļu garums: 2.10 m 
Sānu dēļu platums: 80 cm 
Sānu dēļu trepes (attēlā paraugs) 
Katrā pusē 3 gab. dēļi, tādā pašā platumā kā sānu dēlis – 
80cm 
Trepes dēļa platums līdz 8cm 
 
Cena un foto norādīts no KSIL uzņēmuma piedāvājuma 
(Grīziņkalna, Ziedoņdārza suņu laukumu aprīkojums) 

 

"TRUBA" 
Diametrs: 50 cm  
Garums: 2-3 m  
Materiāls: izturīga plastmasa 
 
Trubai jābūt nevis spilgtā bet tumšā krāsā. Piemēram tumši 
zaļā. 
Trubai nevajadzētu radīt nekādu troksni, tai jābūt no izturīgas 
plastmasas, kuru grūti ātri nobružāt. Suņu nagi daudz 
skrāpēsies. 
 
Cena un foto norādīts no KSIL uzņēmuma piedāvājuma 
(Grīziņkalna, Ziedoņdārza suņu laukumu aprīkojums)  

 

"TRUBA ŠĶELTĀ" 
Diametrs: 50 cm  
Garums: 2 + 2 m  
Materiāls: izturīga plastmasa, S veida izliekums. Trubai jābūt 
nevis spilgtā bet tumšā krāsā. Piemēram tumši zaļā. 
 
Cena un foto norādīts no KSIL uzņēmuma piedāvājuma 
(Grīziņkalna, Ziedoņdārza suņu laukumu aprīkojums) 
  

 

"BARJERA" 
Augstums: 50 cm  
Garums: 1m  
Materiāls: metāla truba + 2 koka stabi 
 
Cena un foto norādīts no KSIL uzņēmuma piedāvājuma 
(Grīziņkalna, Ziedoņdārza suņu laukumu aprīkojums)  

 



"RIŅĶIS" 
Augstums: līdz riņķim ne augstāk par 1 m  
Riņķa diametrs: 80 cm  
Platums: ap 1m 
 
Cena un foto norādīts no KSIL uzņēmuma piedāvājuma 
(Grīziņkalna, Ziedoņdārza suņu laukumu aprīkojums)  

 

"ČŪSKA" 
 
1m augstuma stabi, sastāv no 9 vienībām (stabiem) 

 

"SIENA 1" 
Augstums: 1.80m 
Platums: 2m 
 
"SIENA 2" 
 
Augstums: 1m 
Platums: 2m 
Necaurredzama dēļu siena. Dēļi nav izņemami 
 
Sienas izvietotas viena aiz otras, suns tās pārvar no zemākās 
uz augstāko. 
  

 

ŠĶĒRŠĻI MAZAJIEM SUŅIEM 
 

"SIENA 3" 
 
Augstums: 50 cm 
Platums: 1m 
Daudzums: 2 gab. 
 
Necaurredzama dēļu siena. Dēļi nav izņemami. 
 
Sienas izvietotas viena aiz otras.   

"ČŪSKA" 
 
1m augstuma stabi, sastāv no 9 vienībām (stabiem) 

 



"TRUBA" 
Diametrs: 50 cm 
Garums: 2-3 m 
Materiāls: izturīga plastmasa 
 
Trubai jābūt nevis spilgtā bet tumšā krāsā. Piemēram tumši 
zaļā.  
Trubai nevajadzētu radīt nekādu troksni, tai jābūt no izturīgas 
plastmasas, kuru grūti ātri nobružāt. Suņu nagi daudz 
skrāpēsies 
 
Cena un foto norādīts no KSIL uzņēmuma piedāvājuma 
(Grīziņkalna, Ziedoņdārza suņu laukumu aprīkojums) 
 
 
Cena un foto norādīts no KSIL uzņēmuma piedāvājuma 
(Grīziņkalna, Ziedoņdārza suņu laukumu aprīkojums) 
  

 

ŠĶĒRŠĻI KUCĒNIEM  

"TRUBA" 
 
Trubai jābūt nevis spilgtā bet tumšā krāsā. Piemēram tumši 
zaļā. 
Trubai nevajadzētu radīt nekādu troksni, tai jābū no izturīgas 
plastmasas, kuru grūti ātri nobružāt. Suņu nagi daudz 
skrāpēsies. 
 
Diametrs: 50 cm  
Garums: 2-3 m  
Materiāls: izturīga plastmasa 
 
Cena un foto norādīts no KSIL uzņēmuma piedāvājuma 
(Grīziņkalna, Ziedoņdārza suņu laukumu aprīkojums)   

"PODESTS" 
 
Augstums: 50 cm  
Platformas: 100cm x 100cm 
  

 

"BARJERA MAZĀ" 
 
Augstums: 30 cm 
Platums: 100cm 
Materiāls: metāla truba + 2 koka stabi 
  

 

 


