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3.pielikums 
Atklāta konkursa 

Nr. LiepU 2010/17 ERAF nolikumam 
PRECIZĒJUMS NR.1. 

 
SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS 

 
1.daĜa   Datortehnika un vizuālo prezentāciju tehnika                                                  
                                                                                                                                                                        
 

 
N.p.k. 

 
Specifikācija*** 

 
Skaits 

 
Garantijas 
laiks (gadi) 

Bojājuma 
novēršanas 

laiks 
(stundās) 

Pretendenta 
piedāvājums* 

Vienības 
izmaksas** 

LVL 

Kopējās 
izmaksas 

LVL 

1.1. Matemātikas un e-studiju iekārtas      

1.1.1.Videokonferenču centrs (serveris)      
 • Maksimālā izmantojamā datu pārraides josla 

 - IP un SIP līdz 2 Mbps 
 - ISDN līdz 512 Kbps 
• Uzturētie standarti 
 - Video: H.261; H.263+;H.263++; H.264;  
 - Audio: G.711; G.722; G.728; G.722.1 ;MPEG 4 
ACC-LD 
 - MCU: H.243 (cascading H.230 & H323); H.239; 
H.235 
 - ISDN/IP: H.320; H.323; H.281;H.331; 
• Kadru skaits sekundē līdz 
 - 30 
• Video kodēšana un maksimālā izšėirtspēja 
 - HD720P (1280x720 punkti) - kustīgam un 4CIF 
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(704x576 punkti) - nekustīgam attēlam 
 - Jānodrošina sekojoši video formāti: PAL;VGA; 
SVGA; XGA; 
 - W-XGA;  S-XGA; HD720P 
• Veiktspēja 
Nodrošina ne mazāk kā 4 video konferences iekārtu 
video konferences vienlaicīgu pieslēgumu vienlaicīgas 
attēlošanas režīmā (continuous presence) 
• Sistēmas opcijas 
 - Automātiska pārslēgšanās uz attiecīgā attēla izvēlni 
pie dalībnieku skaita maiĦas (”Continuous Presence”) 
un kameras automātiska sekošana balsij ”Voice 
tracking” 
 - Datu aizsardzības nodrošināšana izmantojot AES 
standartus, H.233;    H.234; H.235 pielietojot gan 
H.322, gan H.320. To nodrošinot izmantojot: 
 - Divu plūsmu video iespēja (H239) 
 - Prezentācijas iespējas izmantojot gan lokāli gan 
attālināti pieslēgtu PC ar SXGA (1280x1024 punkti) 
izšėiršanas spēju. 
 - WEB lietotāja interfeiss 
 - Vienlaicīgs IPv4 un IPv6 atbalsts. 
 - Iebūvēts WEB ” Streaming” serveris. 
 - ”Firewall Traversal” un ”Auto NAT” atbilstoši  
H.460.18; H.460.19 standartiem  
 - IP, ISDN, video un audio protokolu pārkodēšanu 
(”transcoding” ) un  automātisku ātrumu saskaĦošanu 
(”rate matching”) pie visiem augstāk minētajiem video 
un audio standartiem 
 - IP automātiska  adaptīva joslas platuma (”bandwidth”) 
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vadība ieskaitot plūsmu kontroli (”flow control”) 
 - Aizsardzība pret tīkla līniju kvalitātes zudumiem 
izmantojot ātruma samazināšanu (”downspeeding”) un 
zudušo IP pakešu atjaunošanas mehānismu. 
 - Servisa kvalitātes konfigurācijas iespējas (”QoS”)  
ieskaitot  ToS, DiffServ un RSVP parametrus. 
• Audio opcijas 
 - Atbalss dzēšana, 
 - Automātiskā līmeĦa regulācija 
 - Automātiskā trokšĦu slāpēšana 
 - Lineārās un mikrofonu ieejas.  
 - Ne mazāk kā 2 mikrofonu ieejas. 
 - CD kvalitātes( līdz 20KHz) mono un stereo skaĦas 
atbalsts. 
• Mikrofons 
 - Iekārtai jābūt komplektētai ar vismaz 1 ( vienu) 
daudzvirzienu mikrofonu  
• Tīkla interfeisi 
 -  Ethernet 10/100 Base-T,  
 - 4 (četri) ISDN BRI 
• Papildus interfeisi 
 - DVI/WXGA – ieeja, 1280x768 punkti  ar iespēju 
izmantot SXGA (1280x1024 punkti) režīmu. 
 - DVI/WXGA – izeja, 1280x768 punkti 
• Videokameras prasības 
 - PZT augstas izšėirtspējas”High Definition” kamera 
 - Izšėirtspēja: ne mazāk, kā 1280x720 punkti  
 - Horizontālais skata lauks 70 grādi ; max -250 grādi 
 - Vertikālais skata lauks -72 grādi 
 - Zoom: optisks ne mazāks, kā 7x  
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 - Izejošā video signāla formāts: PAL 
 - Automātiska un manuāla fokusa, spilgtuma, baltā 
balansa kontrole 
- balss aktivizēta kameras pozicionēšana 
 
• Monitora/Televizora prasības  
- Tips “ Plazma” 
 - Ekrāna izmērs – ne mazāk kā 42” 
 - Ekrāna attiecība- 16:9 
 - Audio izejas jauda-  vismaz 2 x 10W 
 - Pieslēgumu interfeisi: 2 x HDMI, AV, RGB in, S-
Video in, Component Video in. 
 - Izšėirtspēja – vismaz 1024 x 768 punkti 
 - Kontrasts – ne mazāk kā 15000:1 
• Videokonferenču iekārtas garantijas 
Piedāvājumā jābūt iekĜautām 3 gadu garantijas 
apkalpošanas izmaksām, kas ietver: bojātās aparatūras 
nomaiĦu, programmatūras jauninājumu saĦemšanu un 
klienta konsultācijas. 
Piedāvājuma cenās jābūt iekĜautām, piegādes, 
uzstādīšanas un lietotāju pamata apmācības izmaksas. 
 

1.1.2. Video/datu projektors      
 • Tehnoloăija - 3LCD Technology 

• Matricas izmērs  - 0.76" with MLA (C²Fine) 
• Izšėirtspēja - WUXGA – 1920 x 1200 (16:10 aspect 
ratio) 
• Attiecība - 16:10 
• Gaišums (baltai krāsai) - 4000 Lumens 
• Gaišums (krāsām) - 4000 Lumens 
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• Kontrasts - 1000:1 
• Lampas mūžs - 3000 h 
• Lampas jauda - 275W 
• Pieslēgumi 
• Video ieejas  
- 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-pin), 
1 x HDMI, 
   -  1 x DVI-D, 1 x 5-BNC, 1 x 1-BNC 
• Audio ieejas - 3 x Stereo mini-jack, 1 x RCA (R/L), 1 
x HDMI 
• Digitālās ieejas - 1 x HDMI, 1 x DVI-D 
• Datora  ieejas - 1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x 5-BNC, 1 
x DVI-D 
• Kontroles ieejas - 1 x RJ-45, 1 RS-232C 
• Izeja Datoram - 1 x D-sub 15-pin (RGB) 
• Audio  ieejas  
- 1 x Stereo mini-jack 
- 1 x optional Wireless LAN Unit (802.11 a/b/g), 1 x 
optional Quick Wireless 
• Bezvadu pieslēgums - Connection USB Key 
• Drošība 
- Security cable hole, Lens lock, Kensington lock, 
Password protection, 
- Wireless LAN Unit lock 
• Papildiespējas 
- Lens shift, Split-screen function, 2-2 Pulldown, Direct 
Power on/off, Instant off 
- EasyMP PC-Free, EasyMP Network Projection, 
EasyMP Network & Control 
• TrokšĦu līmenis Eco - 30db 
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• TrokšĦu līmenis std - 35db 
• Svars - 7kg 
• PatēriĦš eco - 335W  
• PatēriĦš std - 400W 
• PatēriĦš standby - 0.5W 
• Komplektācija 
• Strāvas vads, signāla kabelis, tālvadības pults un 
baterijas, lēcas vāciĦš, programmatūra, lietotāja 
pamācība 
• Ražotāja garantija - 3 gadi 
• Garantijas termiĦš lampai - 1 gads 
 

1.1.3. Portatīvie datori      
 • Procesors 

Procesors ar veiktspēju vismaz 2300 punkti pie testa 
Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ 
Kodolu skaits ≥ 2, L3 kešatmiĦa ≥ 3M; TDP ≤ 35W; 
Lithography ≤ 32 nm; DMI ≥ 2.5 GT/s; instrukcijas - 
SSE4.1, SSE4.2 
• Webkamera 
Ekrāna augšpusē integrēta Web kamera ar izšėirtspēju ≥ 
2.0Mpix, ar Business Card Reader programatūru 
• Ekrāns 
Diagonāle ≥ 17", apgaismojums LED, standarts 
WSXGA+ ,wide-viewing angle,  
anti-glare, izšėirtspēja ≥ 1680 x 1050 punkti.  
• RAM 
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DDR3-1333Mhz 4GB  CL9 SODIMM, papildināma 
līdz 32768 MB 
• HDD 
Ietilpība ≥ 320GB, apgriezieni ≥ 7200rpm, kešatmiĦa ≥ 
16MB; pieslēgums SATA2 3.0 Gb/s 
• Video karte  
Pieslēgums - PCI Express 2.1 x16; stream processors ≥ 
800, Shader Model 4.1, standarti - DirectX® 11, 
OpenGL® 3.2, OpenCL™, atmiĦa ≥ 1024MB GDDR5, 
display port, VGA-SUB 
• Tastatūra 
101/102- taustiĦu, U.S./International izvietojums, droša 
pret apliešanu - izolēta no datora komponentēm ar 
drenāžas sistēmu. 
• Baterija 
Ietilpība ≥ 8-cell; ≥ 70 WHr, standarts Li-Ion, darbības 
laiks vismaz 3.5h 
• Drošība 
Pirkstu nospiedumu sensors, Kensington lock 
pieslēgvieta, TPM 1.2 Embedded Security Chip 
• DVDRW 
SATA DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe  
• Modems 
56K V.92 standarta 
• WLAN 
802.11a/b/g/n ar ātrumu 450 mbps, ar vismaz 3 3T/3R 
standarta antenām, Intel Centrino® Ultimate-N standarts 
• Btooth 
Bluetooth 2.1  standarta 
• Tīkla karte 
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Intel Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC) 
• Pieslēgumi 
ExpressCard/54 slot; Smart Card Reader; External 
monitor x 2; Media Card Reader, 1394A; AUDIO x 2, 
RJ-11, RJ-45, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, eSATA, 
Docking connector, Secondary battery connector. 
• Ražotāja garantija 
3 gadi 
 

1.1.3.1.Programmatūta Microsoft Windows Pro 7, Microsoft 
OfficeProPlus 2010, Tildes Birojs 2008, Antivirus Business 
Edition, Matematica, SPSS, ArchiCAD 14 Net20 

20 
darba 
vietā

m 

     

1.1.3.2.Programmatūra Microsoft Windows Pro 7, Microsoft 
OfficeProPlus 2010, Tildes Birojs 2008, Antivirus Business 
Edition, SPSS 

  
22 

darba 
vietā

m 

     

1.1.4. Interaktīvā tāfele      
 Aktīvais ekrāns ne mazāks kā 221.3 cm pa diagonāli  

Aktīvā ekrāna malu proporcija 16: 10 
Vispārējā specifikācija  
Nodrošina iespēju vadīt visas datora lietotnes ar rokas 
pieskārieniem. 
Interaktīvās tāfeles virsma paredzēta kvalitatīvai attēla 
projekcijai. Virsmai ir jābūt skrāpējumu izturīgai.  
Interaktīvās tāfeles virsma izmantojama arī rakstīšanai 
ar baltās tāfeles marėieriem. 
Interaktīvās tāfeles konstrukcijai jānodrošina vismaz 
divas programmējamas pogas biežāk izmantojamo 

3 5 48    
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funkciju piesaistīšanai. 
Interaktīvajai tāfelei elektriskā barošana tiek nodrošināta 
izmantojot tikai USB vadu. 
Interaktīvās tāfeles izšėirtspēja vismaz 4000x4000 
punkti. 
Audio skaĜruĦi 2 gab.: stiprināmi pie interaktīvās 
tāfeles, jauda 14W, USB datora skaĦas pieslēgvietu, 
vismaz viena USB zibatmiĦas pieslēgvieta.  
Programmatūra: 
1. Komplektā iekĜauta interaktīvās tāfeles ražotāja 
izstrādāta programmatūra (turpmāk – programmatūra), 
kas paredzēta izmantošanai izglītības iestādēs (norādīt 
nosaukumu un versiju). 
2. Programmatūrā ir jābūt speciāli veidotai 
lietotnei, kas paredzēta mācību stundu veidošanai un 
vadīšanai. Lietotnē ir jābūt integrētām attēlu galerijām. 
3. Programmatūras gala lietotāja licences 
noteikumiem (EULA – End-User Licese Agreement) 
jāparedz, ka interaktīvās tāfeles programmatūru drīkst 
uzstādīt bezmaksas uz neierobežota skaita datoru, kas 
pieder gala lietotāja iestādei, kā arī šo programmatūru 
bezmaksas drīkst uzstādīt gala lietotāja darbinieki, 
skolnieki un konsultanti uz saviem personīgajiem 
datoriem. (piedāvājumam pievienot licences noteikumu 
kopiju latviešu valodā, vai to apstiprināts tulkojums 
latviešu valodā)  
4. Programmatūra ir pilnībā funkcionāla un saglabā 
savas īpašības, ja arī dators, uz kura ir uzstādīta šī 
programmatūra, nav pieslēgts pie interaktīvās tāfeles, 
tādejādi Ĝaujot sagatavot materiālus programmatūrā un 
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iepazīties ar programmatūras īpašībām. 
5. Visiem programmatūras atjauninājumiem un 
jaunākām programmatūras versijām ir jābūt pieejamām 
bezmaksas. 
6. Programmatūras saskarne ir latviešu, angĜu un 
krievu valodā. 
7. Programmatūrai jānodrošina sekojošas funkcijas 
uz jebkuras datora lietotnes: 
• Iespēja izsaukt datorpeles labā taustiĦa funkciju. 
• Iespēja izsaukt digitālo tinti ar maināmu krāsu 
32 bitu krāsu gammā, līnijas biezumu un veidu. 
• Iespēja izsaukt digitālo iekrāsojošo marėieri ar 
maināmu krāsu 32 bitu krāsu gammā, līnijas biezumu, 
veidu un caurspīdību. 
• Iespēja izsaukt vismaz četrus dažāda veida 
mākslinieciskos marėierus ar maināmu līnijas biezumu. 
• Iespēja izsaukt taisnu līniju zīmēšanas rīku ar 
maināmu krāsu 32 bitu krāsu gammā, līnijas biezumu un 
veidu. 
• Iespēja izsaukt vismaz četru veidu ăeometrisku 
pamatfigūru zīmēšanas rīku ar maināmu krāsu 32 bitu 
krāsu gammā, līnijas biezumu, veidu un pildījumu. 
• Iespēja izsaukt dažāda lieluma digitālo 
dzēšamrīku. 
• Iespēja izsaukt ekrānu aizklājošo aizkariĦu. 
• Iespēja izsaukt pārvietojamu ekrāna 
izgaismošanas rīku ar maināmu formu un izmēru. 
• Iespēja izsaukt ekrāna tastatūru ar vismaz trīs 
dažādiem režīmiem (klasiskais „qwerty” izkārtojums, 
skaitĜu ievades izkārtojums, rokraksta atpazīšanas 
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izkārtojums). 
• Iespēja veikt vismaz divu dažādu veidu 
ekrānuzĦēmumus (konkrēta apgabala taisnstūrveida un 
neregulāras formas ekrānuzĦēmums).  
• Iespēja ierakstīt darbības uz jebkuras datora 
lietotnes video formātā, izvēloties vismaz starp diviem 
video formātiem (avi un wmv), kā arī izvēloties 
ierakstāmo apgabalu. 
• Iespēja atskaĦot video datnes (avi un wmv) un 
veikt anotācijas, uzĦemt ekrānuzĦēmums neapstādinot 
videomateriālu pilnā ekrāna režīmā. 
• Iespēja uz darba virsmas vienlaicīgi strādāt 
divatā.  
8. Interaktīvās tāfeles programmatūras darba vidē ir 
jānodrošina sekojošas iespējas: 
• Veikt datĦu saglabāšanu, atvēršanu, izdruku. 
• Programmatūrai jānodrošina rakstīšana un 
izmaiĦu saglabāšana šādās programmatūru aplikācijās 
Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat un AutoCAD 
• Importēt vismaz sekojošu formātu datnes: ppt, 
pptx. 
• Eksportēt vismaz sekojoša formāta datnēs: pdf, 
ppt, jpeg, gif formātos. 
• Pievienot jaunas darblapas, sakārtot darblapas 
apakšgrupās, kopēt slaidus. 
• Noformējuma tēmu izmantošana darblapu 
noformēšanai, savu noformējuma tēmu izveide. 
• Izmantot interaktīvās tāfeles programmatūras 
vides galeriju kolekcijas, kā arī papildināt tās ar saviem 
materiāliem.  
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• Veikt galeriju kolekciju eksportu un importu. 
• Jābūt iekĜautai veidĦu kolekcijai, kas Ĝauj 
skolotājam vienkārši sagatavot dažādus interaktīvus 
uzdevumus un vingrinājumus nodarbības „Flash” vai 
ekvivalentā vidē. Šīm veidnēm jābūt animētām, 
interaktīvi reaăējošām uz studenta sniegtajām atbildēm. 
• Ar brīvu roku zīmētu ăeometrisko figūru 
atpazīšana. 
• Veikt objektu pārvietošanu, rotēšanu, izmēra 
maiĦu. 
• Aizliegt jebkuru objektu rediăēšanai vai 
pārvietošanai. 
• Aizklāt atsevišėu darblapu, vai darblapas daĜu ar 
darblapu aizklājošo aizkariĦu. 
• Izsaukt iebūvētu palielināšanas rīku, kas Ĝauj 
pietuvināt mazus objektus. 
• Jebkuriem objektiem veidot animācijas, mainīt 
animācijas veidu, izpildes ātrumu un ilgumu. 
• Mainīt objektu caurspīdīgumu. 
• Ierakstīt visu uz atsevišėām darblapām notiekošo 
un veikt kontrolētu secīgu darbību izpildi. (spēlēt, 
pārtraukt, pauzēt, pārtīt u.c.), saglabājot ierakstīto 
tāfeles programmatūras formātā. 
• Pievienot jebkura cita formāta datnes kā 
pielikumus, saglabājot visu kā vienotu datni, tādejādi 
Ĝaujot pārnest datnes uz citiem datoriem. 
• Pievienot objektiem hipersaites gan uz ārējiem 
resursiem, gan uz darblapām datnē, gan uz datnēm, kas 
pievienotas pielikumos. 
• Pievienot skaĦu jebkuram objektam 
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• Ievietot un rediăēt tabulas. Mainīt līniju krāsu, 
biezumu, šūnu lielumu, dzēst šūnas, pievienot šūnas, 
sadalīt šūnas, aizklāt katru šūnu ar aizkariĦu u.c. 
īpašības. 
• Jebkura objekta izmēra automātiska pielāgošanās 
tabulas šūnas izmēram. 
• Vienlaicīgi strādāt ar divām darblapām. 
9. Jānodrošina iespēja ieslēgt kopējošo bez 
projekcijas režīmu, kas nodrošina ar baltās tāfeles 
marėieriem rakstīto saglabāt datorā un veikt izdruku. 
10. Jānodrošina iespēja nobloėēt tāfeli 
nesankcionētai lietošanai. 
Lūdzam norādīt interneta vietni kur ir iespējams lejup 
lādēt interaktīvās tāfeles programmatūras 
demonstrācijas bezmaksas versiju vismaz 30 dienām,  
Lūdzam norādīt interneta vietni kur var lejup lādēt 
interaktīvās tāfeles programmatūras atjauninājumus. 
Tāfeles programmatūras savietojamība:  
1.Jānodrošina jaunākās programmatūras versijas uz 
sekojošām operētājsistēmām: Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7; Mac OS X 10. 
2.Tāfeles programmatūrai uz visām operētājsistēmām ir 
jābūt ar ekvivalentu funkcionalitāti. Datnēm, kas ir 
izveidotas ar tāfeles programmatūru ir jābūt atveramām 
ar tāfeles programmatūru uz jebkuras citas 
operētājsistēmas. 
Multimediju projektora gaismas spēja – standarta režīmā 
ne mazāk kā 2000 ANSI Lumeni 
Projektoram ir jānodrošina 3D satura materiālu 
demonstrācija( 3D-ready projector)  



Atklāts konkurss 
 „Informācijas, datortehnikas un laboratoriju aparatūras iegāde ERAF projektam „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju 
kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010 

  LiepU 2010/17 ERAF 

 
 

 

14 
 

Kontrasts - vismaz 2000:1 
Projektora reālā izšėirtspēja – ne mazāk kā WXGA 
1280 × 800punkti  
Projektora izšėirtspēju savietojamība : S-video, VESA 
RGB, komponents (YPbPr/YCbCR), QVGA, 
VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA 
Projektora spuldzes resurss – ne mazāk kā 3000h 
standarta režīmā, ne mazāk kā 5000h ekonomiskajā 
režīmā  
Projektora izejas/ ieejas:   
• Analogais datora pieslēgums – Mini D-sub 15 –
pin ne mazāk kā 2 gab. 
• Monitora izeja - Mini D-sub 15 – pin ne mazāk 
kā 1gab. 
• Video - RCA ne mazāk kā 1 gab.,. 
• Audio ieeja 2x RCA , S- Video skaĦas 
nodrošināšanai.  
• S-Video, ne mazāk kā 1 gab. 
• Audio ieeja 2x RCA , S-Video skaĦas 
nodrošināšanai 
• Kompozītais video(Composite video)  
pieslēgums ar RCA konektoriem  
• Audio ieeja 2x RCA , kompozīt 
video(Composite video)  skaĦas nodrošināšanai 
• Audio ieeja –   2 x  3,5mm mini Jack,  datora 1 
un datora 2 skaĦas nodrošināšanai.  
• Audio izeja –   1 x  3,5mm mini Jack,  ārējo 
skaĜruĦu pieslēgšanai 
• Viens RJ 45 – Ethernet datortīkla pieslēguma 
projektora kontrolei, brīdinājuma e- pasta npar bojājumu 
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vai traucējumu darbībā.  
Projektora un interaktīvās tāfeles kontroles panelis.  
Projektora  kontroles panelim ir jānodrošina sekojoša 
funkcionalitāte:  
• Nodrošina projektora izslēgšanu/ieslēgšanu ar 
pogas palīdzību 
• Nodrošina audio skaĦas regulēšanu 
klusāk/skaĜāk 
• Video ieejas pārslēgšanas poga  starp video un 
datora signāliem  
• Kontroles paneĜa konstrukcija paredz tā 
stiprināšanu pie sienas vai interaktīvās tāfeles malām.  
Ieejas un  izejas:  
• USB (B tipa)pieslēgvieta datoriem  x 2 
•  USB (A tipa)pieslēgvieta interaktīvajai tāfelei   
• USB ( A tipa) pieslēgvieta periferiālo iekārtu 
pieslēgšanai 
• USB ( A tipa) zibatmiĦas pieslēgvieta 
• Video ieeja ar RCA ligzdu 
• Video audio pieslēgvieta labais/ kreisais ar RCA 
ligzdu 
Projektora sienas stiprinājums: 
• Montējams pie sienas lai attālums projektoram 
no sienas būtu ne vairāk kā 130cm un projektora 
augstums no grīdas būtu ne mazāks kā 215cm.  
• Projektora pieslēgvietu  un vadības kabeĜi ir 
guldīti  projektora sienas stiprinājumā un nav redzami.  
Komplektācija –  interaktīvā tāfele, programmatūras 
disks, vismaz četri barošanas elementus nesaturoši 
rakstāmrīki, dzēsējs, rīku novietne, sienas stiprinājums, 
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lietotāja rokasgrāmata latviešu valodā, USB pieslēguma 
vads, Audio skaĜruĦi, multimediju projektors, tālvadības 
pults, pieslēgvietu un vadības kabeĜi 
Ražotāja noteiktais garantijas laiks interaktīvajai tāfelei 
- ne mazāk par 5 gadiem (60 mēneši) visām interaktīvās 
tāfeles sastāvdaĜām. 
Garantijai laikam jābūt ražotāja piešėirtam, iekĜaujot 
gan tāfeles virsmu, rakstāmrīkus, dzēsēju, taustiĦus, u.c. 
stacionāras un kustīgas interaktīvās tāfeles sastāvdaĜas 
Garantijas termiĦš projektoram – ne mazāks par 3 
gadiem (36 mēneši), garantijas termiĦš projektora 
lampai 6 mēneši.  
Uzstādīšanas darbi : Ir jāveic interaktīvās tāfeles un 
projektora uzstādīšana pie sienas , ražotāja 
rekomendētajā augstumā. Ir jāveic akustiskās sistēmas 
uzstādīšana pie interaktīvās vai interaktīvās  tāfeles sānu 
malām.  
Pieslēguma kabeĜi ir jāsavieno tā lai tiktu nodrošināta 
kontroles paneĜa funkcionalitāte. Ir jānodrošina 
pieslēguma kabeĜi no datora līdz kontroles panelim. Ir 
jāveic programmatūras instalācija pasūtītāja datorā . 
Apmācība: Ir jāveic lietotāju apmācība darbam ar 
interaktīvo tāfeli, projektoru un programmatūru. 
Apmācības ilgums vismaz 3 stundas.  

1.1.4.1.Programmatūra SMART Notebook™ collaborative 
learning software 

2 
licenc

es 

     

1.1.5.Kamera dokumentu lasīšanai      
 Dokumentu kamera - norādīt ražotāju un piedāvāto 

modeli 
7 5 48    
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Vismaz 1,3 MegapikseĜu attēlu iegūšanas sensors 
Dokumentu kameras reālā izšėirtspēja – ne mazāk 
SXGA (1280x1024) ar XGA (1024x768) izšėirtspējas 
atbalstu. 
Kadru nolasīšanas frekvence – vismaz 30 kadri/sekundē. 
Optiskais palielinājums – vismaz 5,2 reizes.  
Digitālais palielinājums – vismaz 8 reizes. 
Dokumentu kameras izejas/ ieejas:   
• Analogais pieslēgums – Mini D-sub 15 –pin ne 
mazāk kā 1 gab. 
• Video - RCA ne mazāk kā 1 gab., S-Video, ne 
mazāk kā 1 gab. 
• Digitālais pieslēgums – DVI-D – ne mazāk kā 1 
gab. 
• Datu savienojums – USB – ne mazāk kā 1 gab. 
AtmiĦas kartes savietojamība – SD un SDHC atmiĦas 
karte, ja kamerai ir iebūvēta atmiĦa – tad vismaz 4 GB 
liela. 
Datu nesēja savietojamība – standarta USB zibatmiĦa, 
atbalsts vismaz ar USB A spraudni. 
Dokumentu kameras svars - ne vairāk kā 3,5 kg. 
Dokumentu kameras funkcionālās prasības: 
1. Automātiska/manuāla fokusēšana 
2. Automātisks/manuāls baltās krāsas balanss 
3. Pozitīvs/negatīvs pārveidošana 
4. Krāsains/melnbalts attēls 
5. Attēla pauze 
6. Slaidrāde no atmiĦas kartes 
7. Attēla rotēšana 
8. Dalītais ekrāns (statisks un „dzīvais” dzīvais 
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attēls kopā) 
9. Vismaz 4 lietotāju iestādījumu saglabāšana 
10. Kustīga dokumentu kameras kāja, pieĜauj attēla 
gūšanas lēcas pārvietošanu 
11. Apgaismes spuldze.  
Funkcionālās prasības programmatūrai: 
12. Dokumentu kameras programmatūrai jābūt 
integrētai piedāvātās interaktīvās tāfeles programmatūrā.  
• Vadīt dokumentu kameru. 
• Rādīt dokumentu kameras dzīvo attēlu 
interaktīvās tāfeles programmatūras darba vidē. 
• Ienest attēlu no dokumentu kameras vēlākai 
izmantošanai. 
• Anotēt uz dokumentu kameras attēla ar 
interaktīvās tāfeles programmatūras vides rīkiem. 
Komplektācija – Strāvas adapteris, RGB kabelis, USB 
kabelis, programmatūra, lietotāja instrukcija latviešu 
valodā, analogais RGB kabelis. 
Dokumentu kameras uzstādīšana: ir jārealizē dokumentu 
kameras pieslēgums  lai bez kabeĜu pārvienošanas būtu 
iespējams demonstrēt datora signālu, dokumentu 
kameras filmēto objektu signālu un veikt digitālo 
materiālu demonstrāciju no kamerā iebūvētās vai 
pievienotās atmiĦu kartes.   
Apmācība: Ir jāveic lietotāju apmācība darbam ar 
dokumentu kameru 
Ražotāja noteiktais garantijas laiks dokumentu kamerai 
– ne mazāks par 5 gadiem (60 mēneši). 

1.1.6. Skārienjūtīgās planšete      
 • Izmēri ne mazāki kā 474 mm x 320 mm ; biezums ne 10 2 48    
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lielāks kā 14 mm 
• Svars ne lielāks kā: 1,8 kg 
• Pieslēgums: USB 
• Tehnoloăija: Electromagnetic resonance method 
• Izšėirtspēja (punktam): 0.005 mm (5,080 līnijas / 
collā) 
• Sagāzuma jūtība: ± 60° 
• Bezvadu, bez baterijām 
• vismaz 8 ātrie taustiĦi ar OLED displeju 
• vismaz 10 maināmi uzgaĜi 
 

1.1.7.Galda datori      
 • Procesors 

Procesors ar veiktspēju vismaz 6700 punkti pie testa 
Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ 
Kodolu skaits ≥ 4, L3 kešatmiĦa ≥ 6M; TDP ≤ 95W; 
Lithography ≤ 32 nm; DMI ≥ 5 GT/s; 
• Procesora dzesēšana 
Heatpipe princips, min 6 caurules. 
Apgriezienu skaits ventalatoram  
Min ≤ 900 apgr/min 
Max ≥ 2600 apgr/min 
MTBF ≥ 60.000 stundas. 
Maksimālais skaĜuma līmenis ≤ 10dbA 
• Sistēmplate 
Atbilstoša procesoram un pārējām komponentēm;  
Micro ATX Form Factor 

65 3 48    
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min 4 X DDR3 1333Mhz; min 2 x PCI Express x16; 
min 1 X PCI Express X1, min 1X PCI; min 1 X IDE 
Ultra DMA 133/100/66, min 5 x SATA 3Gb/s; min 2 X 
SATA 6Gb/s; min 2 X IEEE 1394a; min 1X Power 
eSATA 3Gb/s; min 2 x USB 3.0, min 12 x USB 2.0; 
min 1 x HDMI port; min 1 x DisplayPort; min 1 x DVI-
D port; min 1 x D-Sub port; min 1x SPDIF OUT 
Optical; min 1x PS/2 kb/mouse;  
SATA kontrolierim jāuztur RAID 0,1,5,10,  
VGA atmiĦa min. 1748MB 
LAN kontrolieris 10/100/1000 
shēmu dzesēšana – pasīvā, bez ventalatoriem (fanless) 
• RAM 
DDR3-1333Mhz 4GB CL7 
• HDD 
Ietilpība ≥ 500GB, apgriezieni ≥ 7200rpm, kešatmiĦa ≥ 
64MB, pieslēgums SATA3 6.0 Gb/s 
• DVD/RW 
Rakstīšanas ātrums DVD+-R ≥ 22X, pieslēgums SATA 
• AtmiĦas karšu lasītājs 
Min 21 in 1 standarta; pieslēgums USB2.0  
• Barošanas bloks 
Jauda ≥ 500W; ATX12V versija ≥ 2.3; ventilatora 
izmērs ≥ 14cm; pieslēgumi: min 1 x 24 Pin ATX, 1 x 4 
Pin PIV,min 1 x 8 Pin EPS12V,min 4 x Molex, min 2 x 
6pin VGA, min 1 x 8 Pin EPS12V, min 4 X SATA, min 
1 X FDD; +12V1 ≥ 18A; +12V2 ≥ 18A; -12 ≥ 0.3A ; 
+5V ≥ 25A; +3.3V ≥ 25A; +5VSB ≥ 2.5A; efektivitāte 
>80%, Active PFC, AFC, OVP, OCP, OTP; MTBF ≥ 
100000h; trokšnu līmenis pie max. noslodzes ≤ 24db 
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• Korpuss 
Standarts - micro ATX, izmēri - augstums ≤ 36cm, 
platums ≤ 18cm, dziĜums ≤ 35cm; krāsa - melna; 
papildus ventilatora iespēja aizmugurē - 9cm; priekšējie 
pieslēgumi - 2x Audio, 2x USB, 1x IEEE 1394a; min 
2X 5.25" + 2x 3.5", bez reset pogas; Kensington lock 
pieslēgvieta; key-lock ring; metāla biezums ≥ 0.5mm; 
jābūt iespējai noĦemt vākus abās korpusa pusēs 
neizslēdzot datoru. 
• Tastatūra 
Pieslēgums USB, Krāsa melna, kabeĜa garums ≥ 185cm, 
soft-touch notebook taustiĦi, Standarts - 104/105 
taustiĦi; Ultra low-profile 
• Pele 
Pieslēgums USB, krāsa melna, kabeĜa garums ≥ 185cm, 
diode - lāzera, rullītis ar 3 dažādu režīmu nospiešanas 
iespēju, search poga 
• Monitors  
Tehnoloăija LCD, apgaismojums LED, izmērs ≥ 23", 
ieejas - min 1 x VGA-SUB, min 2x HDMI, izšėirtspēja 
≥ 1920 x 1080, reakcijas laiks GTG ≤ 2ms, gaišums ≥ 
250cd/m², skata leĦėis ≥ 170°/160°, kontrasts ≥ 
1000000 : 1, patēriĦš ieslēgtam ≤ 26W, patēriĦš stand 
by ≤ 0.3W, biezums ≤ 53mm, svars ≤ 3.4kg, ekrāna 
atiecība - 16:9. 
• Ražotāja garantija 
3 gadi 
 

1.1.7.1.Programmatūra Microsoft Windows Pro 7, Microsoft 
OfficeProPlus 2010, Tildes Birojs 2008, Antivirus Business 

65 
darba 
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Edition 
licences 

vietā
m 

1.1.8. Multimediju datori      
 • Procesors 

Procesors ar veiktspēju vismaz 9300 punkti pie testa 
Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ 
Kodolu skaits ≥ 4; L3 kešatmiĦa ≥ 8M; TDP ≤ 95W; 
Lithography ≤ 32 nm; DMI ≥ 5 GT/s. 
• Procesora dzesēšana 
Heatpipe princips, min 6 caurules. 
Apgriezienu skaits ventalatoram  
Min ≤ 900 apgr/min 
Max ≥ 2600 apgr/min 
MTBF ≥ 60.000 stundas. 
Maksimālais skaĜuma līmenis ≤ 10dbA 
• Sistēmplate 
Atbilstoša procesoram un pārējām komponentēm;  
ATX Form Factor 
min 4 X DDR3 2200Mhz; min 2 x PCI Express x16; 
min 2 x PCI Express x1; min 3 x PCI; min 1 X IDE 
Ultra DMA 133/100/66; min 2 x sata 3.0 6.0 Gb/s; min 
4 x SATA 2.0 3Gb/s; min 2 X IEEE 1394a; min 1 X 
xSATA 6Gb/s; min 1 X eSATA 6Gb/s min 2 x USB 
3.0, min 14 x USB 2.0; min 1x SPDIF OUT Optical; 
min 2 x PS/2 kb/mouse;  
SATA kontrolierim jāuztur RAID 0,1,5,10,  
LAN kontrolieris 10/100/1000 

40 3 48    
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shēmu dzesēšana – pasīvā, bez ventalatoriem (fanless) 
• RAM 
DDR3-2000Mhz 4GB  CL9 
• DVD/RW 
Rakstīšanas ātrums DVD+-R ≥ 22X, pieslēgums SATA 
• AtmiĦas karšu lasītājs 
Min 21 in 1 standarta; pieslēgums USB2.0  
• Korpuss 
Standarts - micro ATX, izmēri - augstums ≤ 52cm, 
platums ≤ 19cm, dziĜums ≤ 42cm; krāsa - melna; 
papildus ventilatora iespēja aizmugurē - 9cm; priekšējie 
pieslēgumi - 2x Audio, 2x USB, 1x IEEE 1394a; min 
2X 5.25" + 2x 3.5", bez reset pogas; Kensington lock 
pieslēgvieta; key-lock ring; metāla biezums ≥ 1mm; 
jābūt iespējai noĦemt vākus abās korpusa pusēs 
neizslēdzot datoru. 
• Tastatūra 
Pieslēgums USB, Krāsa melna, kabeĜa garums ≥ 185cm, 
soft-touch notebook taustiĦi, Standarts - 104/105 
taustiĦi; Ultra low-profile 
• Pele 
Pieslēgums USB, Krāsa melna, kabeĜa garums ≥ 185cm, 
diode - lāzera, rullītis ar 3 dažādu režīmu nospiešanas 
iespēju, search poga 
 
• Barošanas bloks 
Jauda ≥ 650W; Intelligent cable managemet; ATX12V 
versija ≥ 2.3; ventilatora izmērs ≥ 14cm; pieslēgumi: 
min 1 x 24 Pin ATX,min 2 x 8 Pin EPS12V,min 4 x 
Molex, min 2 x 8pin VGA, min 6 X SATA, min 1 X 
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FDD; +12V1 kopā ar +12V2 ≥ 53A; -12 ≥ 0.8A ; +5V ≥ 
25A; +3.3V ≥ 25A; +5VSB ≥ 3A; efektivitāte >80%, 
Active PFC, AFC, OVP, OCP, OTP, OPP, SCP, UVP; 
MTBF ≥ 100000h; trokšnu līmenis pie max. noslodzes ≤ 
24db 
• Video karte 
Pieslēgums PCI Express 2.0 x16, Geometry ≥ 170 
Million Triangles/second, Fill Rate ≥ 7.2 Billion 
Texels/second, Memory Bandwidth ≥ 41.6 
GigaBytes/second; ārējie savienojumi dual link DVI-I, 
display port; standarti - Shader Model 5.0; OpenGL 4.0; 
NVIDIA® CUDA™; NVIDIA PureVideo HD, 
NVIDIA® nView™ Multi-Display, NVIDIA® 
GigaThread™ engine; atmiĦa GDDR-5 ≥ 1024MB, 
CUDA Parallel Processing Cores ≥ 192;MPC ≤ 63W;   
• Monitors 
Tehnoloăija LCD, apgaismojums LED, izmērs ≥ 24", 
ieejas - min 1 x VGA-SUB, min 2x HDMI, izšėirtspēja 
≥ 1920 x 1080, reakcijas laiks GTG ≤ 2ms, gaišums ≥ 
250cd/m², skata leĦėis ≥ 170°/160°, kontrasts ≥ 
1000000 : 1, patēriĦš ieslēgtam ≤ 27W, patēriĦš stand 
by ≤ 0.3W, biezums ≤ 68mm, svars ≤ 4kg, ekrāna 
atiecība - 16:9. 
• HDD 
Ietilpība ≥ 600GB, apgriezieni ≥ 10000rpm, kešatmiĦa ≥ 
32MB; pieslēgums SATA3 6.0 Gb/s 
• Ražotāja garantija 
3 gadi 
 

1.1.8.1.Programmatūra Microsoft Windows Pro 7, Microsoft 40      
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OfficeProPlus 2010, Tildes Birojs 2008, Antivirus Business 
Edition, CS5 Master Collection 5 
Licences  

darba 
vietā
m 

1.1.10.Datorizētās projektēšanas sistēma AutoCAD Architecture 
and Engineering Suite (AutoCad+3DMax)25 pack SLM) 
licence  
 

 
1  

     

1.1.11.Serveris      
 • Standarts - 2U Rack 

• Cieto disku vietas - ≥ 12 x Hot Swap 3.5” SAS 
• Dzesēšana - ≥ 4 Non redundant fans 
• Barošana - 2 x  ≥ 760W - supporting redundant 1+ 1 
power configurations 
• Procesoru skaits - 2 
• Procesori (katrs) 
Procesors ar veiktspēju vismaz 7000 punkti pie testa 
Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ 
Kodolu skaits ≥ 6, takts frekvence ≥ 2660Mhz; L2 
kešatmiĦa ≥ 6 x 256, L3 kešatmiĦa ≥ 12M; DMI ≥ 6.4 
GT/s; TDP ≤ 95W; Lithography ≤ 32 nm; VID Voltage 
Range 0.8V-1.3V  
• RAM vietu skaits 
≥ 12 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) 
Six channel native (800/1066/1333 MHz) 
• RAM - ≥ 24GB DDR3 ECC REG 
• HDD skaits - 10 
• HDD (katrs) - izmērs ≥ 600 GB, rpm ≥ 15000, SAS-

2 3 48    
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2.0 (6Gb/s), mtbf ≥ 1600000h 
• HDD RAID kontrolieris  
SAS-2, PCIe x8, 8P SAS-2 RAID Controller with Mux 
(ports can be configured as internal or external) RAID 
levels 0, 1, 5 and 6; RAID spans 10, 50, 60,  with 
Battery, which protects cached data by providing power 
to the module in the event of server or power failure 
• Tīkla karte - ≥ 4 x Gigabit 10/100/1000  
• Sloti - ≥ 3 x  PCI Express 2.0 x8 wired slots  
• Preinstalēts OS 
Microsoft Windows Small Business Server 2008 SVR 
STD 2008 SP2 +5CLT, ENG 
• Hardware menedžments 
Fan speed control; Diagnostic LEDs; Temperature 
monitoring and recovery; SMASH CLP (command line 
interface); Email alerting; Power management; KVM & 
Virtual Media redirection; Dedicated 3rd NIC; Remote 
Power on/off; Embedded Web UI; Event log and 
configuration 
• Ražotāja garantija - 3 gadi 
 

 1.2.Bibliotekas informātikas tehnoloăiju datoriek ārtas 
 

1.2.1.Datortehnika bibliotēkas apkalpošanai      
 Procesors Procesors ar veiktspēju vismaz 3120 punkti 

pie testa Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/, 
Kodolu skaits ≥ 2, L3 kešatmiĦa ≥ 4M; TDP ≤ 73W; 

14 3 48    
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Lithography ≤ 32 nm; DMI ≥ 2.5 GT/s; VID Voltage 
Range 0.65V-1.4V. Operatīvā atmiĦa 4Gb DDR3 
1333MHz NON-ECC CL9. Sitēmplate min 4 X DDR3 
2200Mhz; min 1 x PCI Express x16; min 6 x SATA 
3Gb/s; min 1 x IDE 133; min 12 x USB 2.0;  ATX Form 
Factor, min 1 x HDMI port; min 1 x SPDIF; min 1 x D-
Sub port; min 1 x Serial COM, min 3 x PCIe 2.0 X1, 
min 3 x PCI, cietais disks - 500GB 7200rpm 32MB 
Cache SATA II, video karte Pieslēgums PCI Express 
2.1 x16, atmiĦa GDDR-5 ≥ 1024MB, procesora jauda ≥ 
620GigaFLOPS, ≥ 775M polygons/sec;  procesora 
darbības frekvence ≥ 775Mhz, RAMDAC ≥ 400Mhz, 
joslas platums ≥ 128-bit, ≥ 64 GB/sec , patēriĦš ≤ 65W 
izejas - min 1x DVI-I; min 1x HDMI, min 1x VGA-
SUB, skaĦas karte integrēta sistēmplatē, tīkla karte 
integrēta sistēmplatē 1Gbit, DVD+/-RW rakstītājs 22x 
SATA melna, korpuss MidiTower melnā krāsā, 
barošanas bloks 450W, klaviatūra melna PS/2, pele 
optiskā, melna, monitors - LCD 21,5'' vai lielāks 
maksimālā izšėirtspēja ne mazāka kā 1920x1080, 
reakcijas ātrums ne lielāks par 5ms, gaišums ne mazāks 
par 300cd/m2, kontrasts ne mazāks par 70000:1, 
pieslēgums D-SUB un DVI-D. 

1.2.1.1.Programmatūra       
 

MS Windows 7 Ultimate 32-bit LV, MS Office 
Professional 2007, Tildes WinLogs 2008. 

14 
darba 
vietā

m 

     

1.2.2. Stacionārie datori studentiem     
 Procesors Procesors ar veiktspēju vismaz 3550 punkti 30 3 48    
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pie testa Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ 
Kodolu skaits ≥ 2, L3 kešatmiĦa ≥ 4M; TDP ≤ 73W; 
Lithography ≤ 32 nm; DMI ≥ 2.5 GT/s; VID Voltage 
Range 0.65V-1.4V, operatīvā atmiĦa 2Gb DDR3 
1333MHz CL9, sistēmplate atbilstoša procesoram un 
pārējām komponentēm; min 4 X DDR3 2133Mhz; min 
1 x PCI Express x16; min 6 x SATA 3Gb/s; min 1 x 
IDE 133; min 12 x USB 2.0;  micro ATX Form Factor, 
min 1 x DVI port; min 1 x HDMI port;  min 1 x SPDIF; 
min 1 x D-Sub port; min 1 x Serial COM, min 1 x PCIe 
2.0 X1, min 2 x PCI, cietais disks - 320GB 7200rpm 
16MB Cache SATA II, video karte integrēta 
sistēmplatē, skaĦas karte integrēta sistēmplatē, tīkla 
karte integrēta sistēmplatē 1Gbit, DVD+/-RW rakstītājs 
22x SATA melna, korpuss MidiTower melnā krāsā, 
barošanas bloks vismaz 450W, klaviatūra melna PS/2, 
pele optiskā melnā krāsā, monitors - LCD 22'' vai lielāks 
maksimālā izšėirtspēja ne mazāka kā 1680x1050, 
reakcijas ātrums ne lielāks par 5ms, gaišums ne mazāks 
par 300cd/m2, kontrasts ne mazāks par 70000:1, 
pieslēgums D-SUB un DVI-D. 

1.2.2.1.Programmatūra       
 MS Windows 7 Professional 32-bit LV, MS Office 

Professional 2007, Tildes WinLogs 2008. Licence 
  30 

darba 
vietām 

     

1.2.3.Portatīvais dators     
 Procesors Procesors ar veiktspēju vismaz 2353 punkti 2 3 48    
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pie testa Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/, 
operatīvā atmiĦa 4Gb DD3-1333, pamatplate atbilstoši 
operatīvajai atmiĦai un procesoram, cietais disks - 
320GB 7200rpm SATA II, video karte ar apjomu ne 
mazāku kā 512Mb, skaĦas karte integrēta sistēmplatē, 
tīkla karte 1Gbit, WLAN, WebCam, DVD+/-RW 
rakstītājs 22x, HDMI izeja, Bluetooth, papildus optiskā 
pele, displeja izmērs 15.6'' vai lielāks, displeja tips 15.6-
inch diagonal LED-backlit HD anti-glare, maksimālā 
izšėirtspēja ne mazāka kā 1366x786. 

1.2.3.1.Programmatūra       
 

MS Windows 7 Professional 32-bit LV, MS Office 
Professional 2007, Tildes WinLogs 2008. 
 

licence
s 2 

darba 
vietām 

     

1.2.4. Multimēdiju projektors      
 Izšėirtspēja XGA 1024x768, gaišums (ANSI) ne mazāk 

kā 3000 lumeĦi, kontrasts ne mazāk kā 3000:1, ekrāna 
attiecība 16:9, 4:3, projektora lampa 200w vismaz 3000 
darba stundas normālajā režīmā un 4000 darba stundas 
ekonomiskajā režīmā, objektīvam manuālais zoom un 
fokuss, video signāla savietojamība NTSC, PAL, 
SECAM, iekšējais savienotājs – audio: 3,5mm 
STEREO, HDMI, video: 1xRCA, 1xS-VIDEO, dators 
2xRGB,  iebūvēti skaĜruĦi, tālvadības pults. 

5 3 48    

1.2.5.Ekrāns      
 Trijkāju statīvā, augstums 200cm, platums 200cm, 

1 2 48    
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ekrāna attiecība 1:1. 
1.2..6. Lāzerprinteris melnbalts      

 A4, drukas ātrums - ne mazāk kā 40 lapas minūtē, 
standarta papīra padeves daudzums ne mazāk kā 
100+500 lapas, standarta papīra izeja ne mazāk kā 250 
lapas, izšėirtspēja līdz 1200x1200dpi, interfeiss USB 
2.0 (nepiedāvāt USB 1.1, kurš saderīgs ar USB 2.0) 
atvērts EIO slots, Windows 7 savietojams, ne mazāk kā 
96Mb operatīvās atmiĦas, paredzamais apjoms 
drukāšanai mēnesī, ne mazāk kā 100000 lapas. 

2 2 48    

1.2.7. Pašapkalpošanās kopētāji     
 Digitālā kopēšanas sistēma, A4 kopijas ātrums 28 lapas 

minūtē, maksimālā izšėirtspēja 600x600dpi, divas 
papīra padeves ne mazāk kā 500 lapas katrā (A5-A3, 60-
90 g/m2) un sānu padeve ar ne mazāk kā 150 lapas (A6-
A3, 60-210 g/m2),  drukāšanas laukums ne mazāks kā 
289x412mm, LAN, Windows 7 savietojams, TCP/IP 
atbalsts, iespēja veidot lietotāju kontus, kuriem piešėirt 
kopiju limitu, administrēšana attālināti no datora. 
Kopēšanas sistēma jānokomplektē ar orăinālo metāla 
pamatni uz riteĦiem. 

2 2 48    

1.2.8.Dokumentu skeneris       
 Izšėirtspēja 1200x2400 dpi, skenējamā dokumenta 

izmērs maksimālais izmērs ne mazāks kā 21.6x35.6cm, 
skanēšanas ātrums ne ilgāks kā 18ppm, black & white - 
A4 - 200 dpi, 18 ppm - greyscale - A4 - 200 dpi, 12 ppm 
- colour - A4 - 200 dpi,  USB 2.0 savietojams 
(nepiedāvāt USB 1.1, kurš saderīgs ar USB 2.0), MS 
Windows XP, Vista un 7 atbalsts, flatbed skaneris, ADF 
padeve, noslodzes cikls dienā ne mazāk kā 400 lapas  

2 2 48    
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1.2.8.1.Programmatūra       
 Programmatūra skenētu tekstu rediăēšanai ABBYY 

FineReader 6.0 for Windows vai ekvivalenta.  
Licenc

es 2 
darba 
vietām 

     

1.2..9.Serveris     
 Procesors ar veiktspēju vismaz 9524 punkti pie testa 

Passmark CPU Benchmark Multiple CPU Systems. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ 
Kodolu skaits ≥ 4,  pamatplate Server Board tipa ar 
SATA/SAS kontrolieri, operatīvā atmiĦa 8Gb PC3-
10600 CL9 ECC DDR3 1333Mhz LP RDIMM, cietie 
diski 5x300Gb 6Gbps SAS HOT SWAP, disku 
kontrolieris SAS RAID, kontrolierim jānodrošina 8 
cieto disku pieslēgvietas un vismaz 0,1,5,6 RAID 
līmeĦi, tīkla kartei jāuztur 10/100/1000Mbps, serverim 
jābūt autonomam mezglam servera attālinātai vadībai,  
tam jānodrošina servera mezglu funkcionalitātes 
diagnostiku, izslēgšanu un ieslēgšanu, kā arī jānodrošina 
izeju uz paša servera konsoli. Servera tipa korpuss ar ne 
mazāk kā 920w diviem savstarpēji  ‘redundant’ 
pārslēdzošiem barošanas blokiem un papildus piespiedu 
ventilāciju, nepārtrauktas barošanas elements 1500VA, 
ar programmatūras atbalstu MS Windows Server 2008. 
Serverim jābūt MS Windows Server 2008 vides 
atbalstam  

2 2 48    

1.2.9.1.Programmatūra       
 Windows Server 2008 R2 Standart un 10 CAL MS Licenc

e 1 
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Windows Server 2008, Windows SQL Server 2008 R2 
un 10 CAL MS Windows SQL Server 2008  

serveri
m 

1.2.10.Bibliotekas tehnoloăiski datorizētā grāmatu aprites sistēma 
 

    

1.2.10.1.Bibliotēkas grāmatu un citu materiālu 
izsniegšanas/saĦemšanas pašapkalpošanās iekārtas  

     

 Bibliotēkas pašapkalpošanās datorizēta ierīce, kas 
paredzēta EM un RFID materiālu, grāmatu, žurnālu, 
video kasēšu un CD/DVD disku izsniegšanai un 
saĦemšanai:  
Iekārta ir jābūt aprīkotai ar 15”collu vai lielāku 
skārienjūtīgu LCD vadības ekrānu 
1. Iekārtai ir jābūt piegādātai komplektā ar ar tā paša 

ražotāja rakstāmgalda konstrukcijas skapīti 
2. Ir jābūt iespējai izvēlēties iekārtas skapīša krāsu. 

Piegādātājam reizē ar piedāvājumu ir jāsniedz 
ražotāja piegādājamo iekārtu krāsu gamma 

3. Printeris izmanto 80 mm papīra rulli. RuĜĜa diametrs 
ir mazāks par 100 mm 

4. Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar iebūvētu termoprinteri 
kvīts izdrukāšanai par veiktajām transakcijām un 
lietotāja konta stāvokli 

5. Bibliotēkas darbiniekiem ir iespēja noteikt, kāda 
informācija tiks iesniegta lasītājam monitora ekrāna 

6. Iekārtas programmatūrai jānodrošina lietotājam 
iespēja saĦemt kvīti par konta stāvokli un veiktajām 
transakcijām pēc izvēles pa e-pastu un/vai izdrukātā 
veidā 

7. Iekārtai jānodrošina iespēja pieslēgt magnētisko 
karšu un viedkaršu lasītājus 
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8. Iekārtai jānodrošina lietotājam iespēja uz vadības 
ekrāna izvēlēties veicamo funkciju - grāmatu un citu 
bibliotēkas materiālu saĦemšana vai nodošana 

9. Iekārtas programmatūrai ir jābūt savietojamai ar 
bibliotēku informācijas sistēmas Alise (BIS) 
programmatūru, jānodrošina iespēja saĦemt no BIS 
informāciju par lasītājiem un grāmatām, bet BIS ir 
jābūt iespējai vadīt veicamās izsniegšanas un 
saĦemšanas darbības un tās pārtraukt 

10. Iekārtai ir jānolasa LiepU studējošo apliecību 
svītrkodi 

11. Iekārtas programmatūrai jānodrošina iespēja nodalīt 
pieejas tiesības administratora, bibliotekāra un 
lietotāja saskarnei 

12. Administratoram pieejas tiesības  drošības sistēmai 
nav zemākā līmenī par identifikācijas kartes un 
paroles vai identifikācijas karti un PIN kodu 

13. Iekārtas programmatūras lietotāja saskarnei ir jābūt 
latviešu un angĜu valodā un administratoram un/vai 
bibliotekāram ir jābūt iespējai mainīt saskarnes 
valodas 

14. Iekārtai jānodrošina iekārtas statistikas datu 
pieejamība pa nedēĜas dienām, dienas stundām, 
iekĜaujot uzskaiti par kopējo transakciju skaitu, 
transakciju skaitu pa veidiem, kā arī neizdevušos un 
veiksmīgo transakciju uzskaiti 

15. Garantijas termiĦš vismaz 2 gadi no preces piegādes, 
uzstādīšanas un personāla apmācības dienas 

16. Iekārtai vienlaikus ir jādarbojas un jāspēj pieĦemt un 
izdot grāmatas gan ar RFID , gan ar  svītrkodu, un 
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šīs darbības ir jāveic bez papildus sistēmas 
konfigurācijas 

17. Iekārtai jāspēj vienlaicīgi darboties vismaz divos 
dažādos formātos RFID kodu 

18. Iekārtaiir jāspēj vienlaicīgi noteikt un lasīt vairākas 
grāmatas ar RFID kodu vismaz 25 cm attālumā no 
antenas  centra 

19. Iekārtas antenas-palikĦa izmēriem jābūt ne 
mazākam par 280x280 mm 

20. Iekārta neapkalpo „parādniekus” neizsniedz grāmatu 
lasītājam, ja šī grāmata ir rezervēta citam lasītājam 

21. Ir jābūt iespējai noteikt identifikācijas metodes un 
lasītājiem izvēlēties, kā tos identificēt pēc 
skenēšanas, pēc svītrkoda, pēc RFID koda, pēc  
magnētiskās pēc  pin kodu vai jebkuru augstāk 
minēto kodu apvinojumā ar pin kodu 

22. Iekārtai ir jābūt demonstrācijas režīmam un 
demonstrācijas datu bāzei, kuras izmanto personāla 
apmācībai, un kuras vada sistēmas administrators 

23. Iekārtas režīmā jābūt iespējai sistēmas 
administratoram ieslēgt papildu apsardzes funkciju, 
ja lasītājs veic aizdomīgas darbības. Šādā gadījumā 
sistēma ierobežo lasītāja apliecības darbību 

24. Lai nodrošinātu pilnīgu iekārtu un programmatūras 
saderīgumu, visas projekta ietvaros piedāvātās 
iekārtas un programmatūras jāpiedāvā no viena 
ražotāja 

25. Nepārtrauktās barošanas avots (norādīt ražotāju un 
modeli) ar ne sliktākiem parametriem par: 
• 1000VA;  
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• Spēja uzturēt PSNAE darbību ne mazāk par 7 
min, ja ir pilnīga noslodze; 

• Line interactive arhitektūra; 
Funkcija „servera izslēgšana” 

1.2.10.2. Grāmatu, žurnālu un CD/DVD nodošanas iekārtas korpuss      
 1. Iekārtai jābūt stacionārai ar korpusa 

stiprinājumiem pie telpas grīdas vai sienas.  
2. Iekārtas korpusa izmēri nepārsniedz: 800 x 800 x 

1250mm 
3. Iekārtai jānodrošina iespēju lasītājiem atgriezt 

grāmatas biobliotēkā ārpus bibliotēkas darba 
laika. 

4. Korpusam jāaizsargā grāmatu ratiĦi no 
nepiederošu personu piekĜuves. 

5. Korpusam jābūt aprīkotam ar atslēgu 
aizslēdzamām un atslēdzamām durtiĦām , lai 
nodrošinātu bibliotēkas personāla pieeju grāmatu  
ratiĦiem. 

Korpusā ievietojami un pārvietojami rati Ħi grāmatu 
savākšanai 

1. Korpusā ievietojamo savākšanas ratiĦu izmēri: 
680 x  680 x 560mm 

2. Savākšanas ratiĦu kravnesības ietilpība 150kg. 
3. RatiĦi aprīkoti ar izbīdāmu rokturi 
4. Savākšanas ratiĦi aprīkoti ar atsperu mehānismu, 

kas saudzē grāmatu, žurnālu un CD/DVD 
ievietošanu, fiksējot augstumu atbilstoši 
materiālu dauzumam, kas tiek ievietots 

RatiĦiem jābūt aprīkotiem ar ne mazāk kā 4 riteĦiem, 
vismaz 2 no kuriem ir fiksējami.  
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1.2.10.3. Cirkulācijas un konvertēšanas  iekārta uz EM iel īmēm un 
RFID  čipiem  - drošības vārti 

     

 1. Drošības vārtiem ir jāatpazīst un jānolasa RFID tagu 
identifikācijas un drošības stāvokĜa kodi 

2. Drošības vārtiem jānodrošina vizuālu un audio 
brīdinājuma signāla padošana nesankcionētas 
grāmatu iznešanas gadījumā 

3. Drošības vārti sastāv no integrētās automātiskās 
bloėēšanas sistēmu izejas ar tālvadības uzraudzību 
un pārvaldību 

4. Drošības vārtiem jābūt iespējai izmainīt avārijas 
signāla ilgumu, skaĜums, ka arī iespēja konfigurēt 
krāsu signāla krāsu 

5. Drošības vārtiem jādarbojas patstāvīgā pārbaudes 
režīmā, tiem jābūt efektīviem apmeklētājiem 
pārvietojoties abos virzienos 

6. Drošības vārtiem jabūt iespējai uzstādīt trauksmes 
režīmu ne tikai abpusēji, bet arī vienā virzien 

7. Drošības vārtu  (antenas augstums) nedrīkst būt 
mazāks par 1,75 m, un ejas platumam (attālums 
starp antenu) - ne mazāk kā 0,9 m 

8. Drošības vārtiem jāspēj vienlaicīgi darboties ar 
vismaz diviem dažādiem RFID kodiem 

9. Drošības vārtiem jābūt pilnīgi drošiem pret visiem 
magnētiskajiem mēdijiem un apkārtējām 
elektroniskām ierīcēm 

10. Drošības vārtiem jābūt aprīkotiem ar integrētu 
digitālo skaitītāju, kurš atsevišėi uzskaita iejošos 
apmeklētājus, izejošos apmeklētājus, kā arī veic 
kopējo (abos virzienos) apmeklētāju uzskaiti, kā arī 
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nodod šo informāciju monitoringa sistēmai 
11. Drošības vārtiem jābūt aprīkotiem ar 

pašdiagnostikas sistēmu, kas  nepārtraukti, parāda, 
ka sistēma darbojas pareizi, taču bojājuma gadījumā 
parāda bojājuma kodu 

12. Drošības vārtu energopadeve tiek nodrošināta ar 
speciālu atslēgu, lai, aizsargājtu to no 
nesankcionētas atslēgšanas 

13. Drošības vārtiem ir jābūt ekonomiskajam enerăijas 
patēriĦa režīmam 

14. Drošības vārtu garantijas termiĦš vismaz 3 gadi no 
preces piegādes, uzstādīšanas un personāla 
apmācības dienas 

15. Nepārtrauktās barošanas avots (norādīt ražotāju un 
modeli) ar parametriem, kas nav sliktāki par: 
• 750VA;  
• Spēja uzturēt DrS darbību ne mazāk par 4 min, 

ja ir pilna noslodze; 
Line interactive arhitektūra 

1.2.10.4. Digitālais bibliotēkas asistents      
 1. Ierīcei ir jābūt atmiĦai, kas nodrošina ne mazāk par 

1 000 000 (vienu miljonu) RFID tagu datu 
uzlādēšanu un nolasīto datu, ieskaitot atrastās 
kĜūdas, uzglabāšanu 

2. Ierīcei ir jābūt kompaktai bezvadu vienai 
konstrukcijas vienībai ar integrētu antenu, datu 
apstrādes procesoru, krāsu skārienjūtīgu ekrānu 
izvēlnes funkciju atlasei un rezultātu sniegšanai 

3. Ierīcei jābūt savietojamai ar BIS un citām 
programmatūrām šī projekta ietvaros 
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4. Ierīcei ir ar skaĦu un vizuāli j āapstiprina katra RFID 
taga identifikācijas fakts 

5. Ierīcei ir jāšėiro un jāsniedz grafisks attēls, kā 
izkārtot jaunus vai atpakaĜ atdotus dokumentus 
noteiktā kārtībā 

6. Ierīcei ir attālināti ātri jāveic plauktos esošo grāmatu 
inventarizācija, jānosaka kĜūdaini novietotās vai 
savā vietā neesošas grāmatas 

7. Ierīcei  ir jāspēj vienlaicīgi skenēt un atrast vairākas 
grāmatas, kuras ir aprīkotas ar RFID tagiem 

8. Ierīcei jābūt iespējai vienlaicīgi veikt vairākas 
atšėirīgas funkcijas, kā arī sagābāt atmiĦā šos datus 
(dokumentu inventarizāciju, meklēšana-šėirošanu, 
datu apkopošanu, drošības statusa identifikācija, 
RFID taga koda identifikācija)   

9. Ierīcei ir jābūt vieglai (ne vairāk kā 800 g), 
ergonomiskai un lietošanai ērtai, turot to vienā rokā 

10. Ierīces uzlādējamajai baterijai ir jānodrošina ierīces 
funkcionēšana nepārtrauktās nolasīšanas režīmā ne 
mazāk kā 4 stundas, komplektā ir jābūt baterijas 
lādētājam 

Ierīcei ir jābūt komplektētai ar koferi, kas aprīkots ar 
rokturi, tās ērtai glabāšanai un pārvietošanai  

1.2.10.5. RFID tehnoloăijas personāla darba vietas iekārta       
 1. Iekārtai ir jānodrošina datu apmaiĦa ar BIS Alise 

2. Iekārtai ir jānodrošina RFID tagu identifikācijas 
informācijas nolasīšana un  maiĦa, kā arī svītrkoda 
nolasīšana, konvertēšana RFID kodā un ierakstīšana 
RFID tagā 

3. Iekārta var vienlaicīgi darboties ar vismaz diviem 
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dažādiem RFID kodiem 
4. Iekārtai jāspēj vienlaicīgi izpildīt vairāku grāmatu 

izsniegšanas vai saĦemšanas operācijas un parādīt 
datora monitora ekrānā informāciju par katru ar 
grāmatu veikto darbību 

5. Ir jābūt iespējai noregulēt funkcionēšanas 
parametrus, lai izvairītos no daĜēji vai kĜūdaini 
nolasītu svītrkodu konvertēšanas 

6. Iekārtai vienlaikus ir jādarbojas un jāspēj pieĦemt un 
izdot grāmatas gan ar RFID , gan ar  svītrkodu, un 
šīs darbības ir jāveic bez papildu sistēmas 
konfigurācija 

7. Iekārta ir jāspēj vienlaicīgi noteikt un lasīt vairākas 
grāmatas ar RFID kodu vismaz 25 cm attālumā no 
antenas  centra, kā arī parādīt informāciju uz 
monitora ekrāna 

8. Iekārtai jāspēj  nepieciešamības gadījumā ierobežot 
antenas-palikĦa attālumu  līdz vēlamajam 

9. Iekārtas antenas-palikĦa izmēriem jābūt ne 
mazākam par 280x280 mm 

Iekārtas komplektā jābūt svītrkoda nolasītājam un RFID 
iekārtai, tai jābūt savienojamai ar datoru. Dators un 
monitors netiek piegādāti šī iepirkuma ietvaros. 
Sistēmas piegādātājam jānorāda pasūtītājam minimālos 
nepieciešamos datora parametrus 

1.2.10.6. Integrēta incidentu novērošanas un reăistrēšanas sistēma      
 Video ieraksta iekārta: 

Video ieraksta iekārtas parametru minimālās prasības: 
1. Video ieraksta iekārtai ir jābūt integrētai ar 

bibliotēkā ierīkoto Sistēmas iekārtu un automātiski 

1 
 
 
 

2 
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jāfunkcionē kā vienotai sistēmai 
2. Video ieeju skaits – ne mazāk par 4 
3. Audio ieeju skaits – ne mazāk par 1 
4. Video signāla izeja - VGA 
5. Ierakstīšanas un atskaĦošanas izšėirtspēja (PAL) – 

ne mazāk par 704 x 576, ne mazāk 
2048(H)x1536(V) punktu skaits kadrā IP kamerām 

6. Ieraksta un vērošanas ātrums – kopējais iekārtai ne 
mazāk par 100 kadriem/s (PAL), pie 704 x 576 
izšėirtspējas 

7. HDD  – ne mazāk par 1 TB 
8. Kompresijas algoritms - MPEG4CCTV 
9. Integrēts multiplekseris 
10. Attālināta iekārtas administrēšana, video 

novērošana, ierakstu pārskatīšana, arhivēšana (ne 
mazāk kā 10 lietotāji vienā laikā) 

11. Automātiska ieraksta video kadru skaita 
samazināšana  

12. Izvēlētu attēla lauku ierakstīšana zemākā izšėirtspējā 
13. Operatora tiesību ierobežošana vērot izvēlētās video 

kameras un strādāt ar arhīva materiālu 
14. Attālināta pieslēgšanās, operatoram neredzama 
15. Iespēja visu iekārtu (bez to skaita ierobežojuma) 

apvienot vienā tīklā 
16. Iespēja pieslēgties ārējiem datu nesējiem  
17. Lietotāju aizsardzības kodu sistēma 
18. Pirms un pēc trauksmes attēlu ieraksts 
19. Kustības detekcija attēlā 
20. Audio kanāla ierakstīšana 
21. Meklēšana: 
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• pēc laika 
• pēc trauksmes notikuma 
• pēc kustības attēlā 

22. Attālināta monitoringa darba vieta apsardzes vai 
bibliotēkas darbiniekam ar automātisku trauksmes 
attēla un tā apraksta parādīšanu darba vietas 
monitorā. 

23.  Dators un monitors netiek piegādāti šī iepirkuma 
ietvaros. Sistēmas piegādātājam jānorāda 
pasūtītājam minimālos nepieciešamos datora 
parametrus 

24. Interaktīvs apsardzes vai bibliotēkas darbinieka 
trauksmes notikuma pieĦemšanas apstiprinājums  

25. Būtiskās saskarnes  – ne mazāk 1xRS232, 
1xCentronics, Ethernet 10/100/1000 T-Base, 4xUSB 
(no tiem 2xUSB priekšējā panelī) 

26. Konstruktīvs izpildījums – patstāvīga ierakstīšanas 
ierīce (DVR), kas piemērots montēšanai 19“ skapī 

 
Novērošanas kameras: 
Novērošanas kameras parametriem ir jābūt ne 

sliktākiem par: 
1. Tips – diena/nakts kameras 
2. Sensora formāts – 1/3“ Interline Transfer CCD 
3. Izšėirtspēja ≥752(H)x582(V) punkti, krāsaina attēla 

540TVL, melnbalta 570 TVL 
4. Krāsaina attēla jutība 0,5 lux/F1.4 (50 IRE), 0,37 

lux/F1.2 (50 IRE) 
5. Melnbalta attēla jutība 0,1 lux/F1.4 (50 IRE), 0,075 

lux/F1.2 (50 IRE), 0,05 lux/F1.4 (25 IRE), 0,037 
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lux/F1.2 (25 IRE) 
6. TrokšĦa līmenis S/N 52dB 
7. Citas funkcijas: AEC-On/Off PAL: ~1:2000,  BLC 
8. Barošana BLC, AC-230 V±15%, izmantojamā jauda 

4,6W 
9. Kameras aizsargkupols ar sildītāju, AC-230 V, IP65 

vai kameras turētājs 
 
Objektīvs: 
Objektīva parametriem ir jābūt ne sliktākiem par: 
1. Formāts - 1/3" 
2. Vītnes tips – CS 
3. Fokusa attālums - mainīgs 3-8 mm 
4. Diafragma - automātiska  
F - 1.0 

 
 
 
 
 
4 

 

1.2.10
.7. 

RFID grāmatu aizsardzības elementi (RFID tagi)       

 1. RFID taga darbības frekvence - 13,56 MHz 
2. RFID tags jāatbilst šādiem standartiem: ISO 18000-

3 Mode 1, ISO 15693-3, standarta RTF 
3. Programmējams. Taga tmiĦa nedrīkst būt mazāka 

par 1024 biti. Jābūt iespējai izvēlēties tā paša 
ražotāja RFID tagus ar tilpumu 2048 biti atmiĦas. 
Sistēmā šeim abiem tagiem jābūt saderīgiem 

4. RFID tagam ir jānodrošina iespēja ierakstīt/nolasīt 
RFID identifikācijas kodu un drošības stāvokĜa 
kodu, papildus informāciju (piemēram, izdevuma 
veidu, vietu plauktā, bibliotēkas identifikācijas kodu 
u.c.) 

5. RFID tagu izmēri nedrīkst pārsniegt  82x50 mm 

1000g
ab x 5 
iepak
ojumi 

Ilgmūžiba 
(Lifetime) 

    



Atklāts konkurss 
 „Informācijas, datortehnikas un laboratoriju aparatūras iegāde ERAF projektam „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju 
kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010 

  LiepU 2010/17 ERAF 

 
 

 

43 
 

6. Minimālais pieĜaujamaisliekuma rādiuss nav lielāks 
par 30 mm 

7. RFID Tagu nolasījuma cikliem skaits – 
neierobežots, ierakstīšanas cikli ne mazāk kā 
100 000 

8. Ir jābūt nodrošinātai ilgtermiĦa RFID tagu uzticama 
funkcionēšana un mūža garantija.. Piegādātājam 
jāsniedz ražotāja izdotus matereālus, kuru apliecina 
uzticamības nodrošināšanas metodes, un 
novecošanas testu rezultātus 

9. Ir jābūt nodrošinātai ilgtermiĦa RFID tagu uzticama 
funkcionēšana un mūža garantija.. Piegādātājam 
jāsniedz ražotāja izdotus matereālus, kuru apliecina 
uzticamības nodrošināšanas metodes, un 
novecošanas testu rezultātus 

Ir j ābūt iespējai druk āt uz RFID tagiem tekstu, 
grafiku vai kodētu inform āciju 

1.2.10
.8. 

Sistēmas instalācijas montāžas komplekts       

 Piegādātājam jāpredz un jānodrošina visi nepieciešamie 
papildus matereāli, kas nepieciešami lai nodrošinātu 
sistēmas montāžu un instalāciju ekspluatācijas vietā.  

1 2     

1.2.10
.9. 

Instalācijas darbi un sistēmas ieviešana       

 Piegādātājam jāpredz visu nepieciešamo darbu izpilde 
lai nodrošinātu sistēmas instalāciju un ieviešanu 
ekspluatācijas vietā. 
Tas ir: projekta sagatavošana un apstiprināšana. Iekārtu 
piegāde un uzstādīšana, instalācijas darbi, iestatījumu 
uzstādīšana, integrācija, ka arī personāla apmācība u.c.. 

1 2     
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1.2.11.Tīkla pilnveides elementi  
 

    

1.2.11.1. Lokālā datortīkla koncentrātors       
 Fast Ethernet Switch 10/100/1000Mbps' 16 port RJ 45 

savietojams, ‘rackmount’ (desktop nepiedāvāt) 
6 2     

1.2.11.2. Optiskā konventoru šasija       
 19’’ rack mount, 2U augstums, iebūvēts barošanas 

bloks, 16 optisko konventoru pieslēgvietas, hot-
swappable, jābūt iespējai pieslēgt nākamajā punktā 
piedāvātos optiskos konventorus 

1 2     

1.2.11.3. Optikas konventors       
 1000Base-T uz 1000Base-FX Multi SC.  Optiskais 

savienojumam jānodrošina Multi-mode vai Single-mode 
optiskos kabeĜu pieslēgvietu. RJ-45 pieslēgvietai jābūt 
savietajamai ar CAT-5 vītā pāra kabeli. Konventoram 
jābūt iespējai to ievietot 19’’ konventoru šasijā 

8 2     

1.2.11.4. Optikas kabelis       
 8xMM 50/125 200m 1      

1.2.11.5. Optiskais ‘patchkabelis’       
 SC/PC-SC/PC MM-Duplex 50/125 1m 6      

1.2.11.6. Optiskais savienotājkabelis       
 SC/PC MM 50/125 SX 2M Pigtail 12      

1.2.11.7. Optiskais adapteris        
 SC Duplex MM 12      

1.2.11.8. Optiskā montāžas kārba        
 Ar 4 SC Duplex portiem 3      

 1.3.Vizuālās prezentācijas iekārtas Fizikai 
 

1.3.1.Pārnesajams video projektors     
 Multimediju projektora tips – LCD. 2 3 48    
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Multimediju projektora gaismas spēja – standarta režīmā 
ne mazāk kā 2600 ANSI Lumeni. 
Kontrasts - vismaz 2000:1 
Projektora reālā izšėirtspēja – ne mazāk kā XGA 
(1024x768) 
Projektora izšėirtspēju savietojamība – vismaz 1920 x 
1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 
(UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 
(SXGA+); 1280 x 1024; 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 
1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 
(WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 
720p); 1152 x 870; 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 
(XGA); 832 x 624; 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 
(DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 
(DVD progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13") 
Projektora spuldzes resurss – ne mazāk kā 5000 h 
standarta režīmā, ne mazāk kā 6000h ekonomiskajā 
režīmā  
Projektora izejas/ ieejas:   
•Analogais datora pieslēgums – Mini D-sub 15 –pin ne 
mazāk kā 2 gab. 
•Digitālais datora pieslēgums – HDMI ne mazāk kā 1 
gab. 
•Video - RCA ne mazāk kā 1 gab., S-Video, ne mazāk 
kā 1 gab. 
•Monitora izeja - Mini D-sub 15 – pin ne mazāk kā 
1gab. 
•Audio ieeja – 3,5mm mini Jack, ne mazāk kā 1 gab. 
•LAN pieslēgums – RJ45 ne mazāk kā 1 gab. 
•USB pieslēgums – USB A tips ne mazāk kā 1 gab. 
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Audio nodrošinājums – ne mazāk kā 10w jaudas 
skaĜrunis. 
Multimediju projektora funkcionālās prasības: 
•Trapeces korekcija: vismaz +/- 30° (vertikāli);  
•Projektora automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās 
pieslēdzot/izslēdzot signāla avotu;  
•Projektora ātrā izslēgšanās; 
•Klaviatūras aizslēgs; 
•Paroles aizsardzība;  
•Projektora kontrole caur datortīklu;  
•Projektora tālvadība, pieslēdzot datoru, izmantojot 
monitora kabeli.  
Komplektācija – tālvadības pults, projektora lēcas 
aizsargvāks, lietotāja instrukcija latviešu valodā.  
Garantijas termiĦš projektoram – ne mazāks par 3 
gadiem (36 mēneši), garantijas termiĦš projektora 
lampai – ne mazāks par 3 gadiem (36 mēneši) 

1.3.2.Stacionārs video projektors     
 Multimediju projektora tips – LCD. 

Multimediju projektora gaismas spēja – standarta režīmā 
ne mazāk kā 2600 ANSI Lumeni. 
Kontrasts - vismaz 2000:1 
Projektora reālā izšėirtspēja – ne mazāk kā XGA 
(1024x768) 
Projektora izšėirtspēju savietojamība – vismaz 1920 x 
1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 
(UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 
(SXGA+); 1280 x 1024; 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 
1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 
(WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 

4 3 48    
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720p); 1152 x 870; 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 
(XGA); 832 x 624; 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 
(DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 
(DVD progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13") 
Projektora spuldzes resurss – ne mazāk kā 5000 h 
standarta režīmā, ne mazāk kā 6000h ekonomiskajā 
režīmā  
Projektora izejas/ ieejas:   
•Analogais datora pieslēgums – Mini D-sub 15 –pin ne 
mazāk kā 2 gab. 
•Digitālais datora pieslēgums – HDMI ne mazāk kā 1 
gab. 
•Video - RCA ne mazāk kā 1 gab., S-Video, ne mazāk 
kā 1 gab. 
•Monitora izeja - Mini D-sub 15 – pin ne mazāk kā 
1gab. 
•Audio ieeja – 3,5mm mini Jack, ne mazāk kā 1 gab. 
•LAN pieslēgums – RJ45 ne mazāk kā 1 gab. 
•USB pieslēgums – USB A tips ne mazāk kā 1 gab. 
Audio nodrošinājums – ne mazāk kā 10w jaudas 
skaĜrunis. 
Multimediju projektora funkcionālās prasības: 
•Trapeces korekcija: vismaz +/- 30° (vertikāli);  
•Projektora automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās 
pieslēdzot/izslēdzot signāla avotu;  
•Projektora ātrā izslēgšanās; 
•Klaviatūras aizslēgs; 
•Paroles aizsardzība;  
•Projektora kontrole caur datortīklu;  
•Projektora tālvadība, pieslēdzot datoru, izmantojot 
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monitora kabeli.  
Komplektācija – tālvadības pults, projektora lēcas 
aizsargvāks, lietotāja instrukcija latviešu valodā.  
Garantijas termiĦš projektoram – ne mazāks par 3 
gadiem (36 mēneši), garantijas termiĦš projektora 
lampai – ne mazāks par 3 gadiem (36 mēneši) 

1.3.3.Miniatūrais video projektors     
 LED Lampas projektors 

Spilgtums ≥ 200 ANSI lumens 
Kontrasts ≥ 2000:1 
Objektīvs - Digital Zoom un manual focus 
lampas ekspluatācijas ilgums ≥ 30000 stundas  
PatēriĦš ≤ 80W 
Izšėirtspēja 800 x 600  
Atēla korekcija ≥ +-15% 
Ieejas, min 1 X HDMI, min 1 X VGA SUB 
Svars ≤ 1kg 

2 2 48    

1.3.4.Ekrāni     
 Statīva veids: balstās uz trīs kājām 

Multimediju ekrāna malu attiecība – 1 : 1 
Izmērs – 213 : 213 cm 
Multimediju ekrāna auduma veids – balts/matēts 

4 2 48    

1.3.5.Portatīvais dators     
 Procesors ar veiktspēju vismaz 2700 punkti pie testa 

Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ 
Kodolu skaits ≥ 2, L3 kešatmiĦa ≥ 4M; TDP ≤ 35W; 
Lithography ≤ 32 nm; DMI ≥ 2.5 GT/s; 

4 3 48    
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• Operētājsistēma Windows 7 Professional 64bit  
• Ekrāns 12.1" TFT anti-glare WXGA LED Panel ar 
Wide viewing Angle 
Izšėirtspēja min 1280 X 800 
Kontrasts min 500:1; 
Ekrāna atiecība 16:10 
Matricas tips – PVA vai IPS 
Skārienjūtība - Multitouch (ar irbuli vai 1-2 pirkstiem) 
• dubultā šarnīra eĦges pārejai no tablet tipa uz 
piezīmdatora režīmu 
• korpuss – magnēzija sakausējums vai oglekĜa šėiedra 
• Operatīvā atmiĦa ≥ 8 GB PC3-8500 DDR3 SDRAM 
1067MHz SODIMM Memory (2 DIMM) 
• mitrumizturīga klaviatūra (Spill resistant) 
• USB 2.0 portu skaits – min 3 
• stereo skaĜruĦi – min 2X 1W 
• pirkstu nospiedumu lasītājs    
• Iebūvēta kamera, 2.0 MP 
• trokšĦus slāpējošs digitālais mikrofons 
• disks ≥ 512 GB SSD, Serial ATA  
• DVD rakstītajs 8x Max Dual Layer, Ultrabay Slim 
SATA 1.5Gb/s   
• Karšu lasītājs 5 in 1 Media Card Reader un Modems 
• Bluetooth w/ antenna  
• LAN tīkl akarte 1 Gigabit Ethernet (standarts)   
• Intel Centrino Ultimate-N 6300 (3x3 AGN) 
• Iebūvēts UMTS modems  
• Darbības laiks no baterijas: 
≥ 7.9h ar ThinkPad Battery 12++ (8cell) 
≥ 3.5h ar ThinkPad Battery 12 (4 Cell) 
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• Baterija ThinkPad Battery 12 (4 Cell) 
• Papildus baterija ThinkPad Battery 12++ (8cell)  
• Papildus bāze ThinkPad X200 UltraBase 
• Svars ≤ 1.8kg 

1.3.6.Protatīvais dators     
 Procesors ar veiktspēju vismaz 2700 punkti pie testa 

Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ 
Kodolu skaits ≥ 2, L3 kešatmiĦa ≥ 4M; TDP ≤ 35W; 
Lithography ≤ 32 nm; DMI ≥ 2.5 GT/s; 
• Operētājsistēma Windows 7 Professional 64bit  
• Ekrāns 12.1" TFT anti-glare WXGA LED Panel ar 
Wide viewing Angle 
Izšėirtspēja min 1280 X 800 
Kontrasts min 500:1; 
Ekrāna atiecība 16:10 
Matricas tips – PVA vai IPS 
• dubultā šarnīra eĦges pārejai no tablet tipa uz 
piezīmdatora režīmu 
• korpuss – magnēzija sakausējums vai oglekĜa šėiedra 
• Operatīvā atmiĦa ≥ 4 GB PC3-8500 DDR3 SDRAM 
1067MHz SODIMM Memory (2 DIMM) 
• mitrumizturīga klaviatūra (Spill resistant) 
• Pirkstu nospiedumu lasītājs    
• Iebūvēta kamera, 2.0 MP 
• trokšĦus slāpējošs digitālais mikrofons  
• cietais disks ≥ 320 GB, 7200rpm   
• Karšu lasītājs 5 in 1 un modems    

3 3 48    
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• Bluetooth w/ antenna   
• LAN karte 1 Gigabit Ethernet (Standarta)   
• Intel Centrino Ultimate-N 6300 (3x3 AGN) 
• Baterija ThinkPad Battery 12 (4 Cell) 
• Pele ThinkPad Bluetooth Laser Mouse 
• Svars ≤ 1.8kg 

1.3.7.Portatīvais dators      
 Procesors ar veiktspēju vismaz 2250 punkti pie testa 

Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ 
Kodolu skaits ≥ 2, L3 kešatmiĦa ≥ 3M; TDP ≤ 35W; 
Lithography ≤ 32 nm; DMI ≥ 2.5 GT/s; 
•Operētājsistēma Windows 7 Professional 32 
•Ekrāns ≥ 15.6" HD AntiGlare ar WWAN   
•Ekrāna apgaismojums LED 
•Datora vadība ThinkPad UltraNav kursorsvira un 
touchpad 
•Drošibas savienojums – pirkstu nospiedumu lasītājs 
•Video signāla izeja – VGA SUB, DisplayPort; lai var 
pieslēgt 2 neatkarīgus monitorus 
•Operatīvā atmiĦa ≥ 4 GB PC3-10600 DDR3 1333MHz  
•2.0Mp kamera 
• cietais disks  ≥ 750 GB, 7200rpm 
• DVD rakstītājs 8x Max Dual Layer 
• Baterija 6 cell ≥ 2.6Ah Li-Ion - Dual Mode 
• datorā integrēts Bluetooth  
• Intel Centrino Advanced-N 6200 (2x2 AGN) 
• Svars ≤ 2.57kg 

4 2 48    
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1.3.8.Intelektuāla distances vadības pults     
 Darbības diapazons 60m, 

Bezvadu USB uztvērējs 
Lāzera rādām stars  
Savietojamība ar Powerpiont 

4 2 48    

1.3.9.Printeris      
 Funkcijas: skeneris, krāsu printeris, krāsu kopētājs, 

fakss; 
Drukāšanas metode: krāsu lāzera; 
Iebūvētā atmiĦa: ≥ 512 MB; 
Iespēja izdrukāt no USB datu nesēja neizmantojot 
datoru. 
Maksimālais drukāšanas formāts: A4; 
Drukāšanas ātrums melnbaltas A4 lapas minūtē: ≥ 28 
lpp/min; 
Drukāšanas ātrums krāsainas A4 lapas minūtē: ≥ 28 
lpp/min; 
Drukāšanas izšėirtspēja: ≥ 2400 x 600 dpi; 
Skenēšanas izšėirtspēja: ≥ 1200 x 2400 dpi; 
Iebūvēta automātiska abpusējā druka (duplex); 
Savienojamība: USB 2.0; 10/100 Base-TX, Wireless 
IEEE 802.11b/g 
Printera valoda: PCL 6, PostScript 3 
Papīra padeve: ≥ 300 lapu + ≥ 50 manuālā. 
Skenera automātiskā dokumentu padeve (ADF): ≥ 50 
lapu 
Fakss: 3G 33,600 bps 
Skārienjūtīgs krāsainais LCD vadības panelis. 
Savietojamība ar šādām operētājsistēmām: Microsoft 
Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 

2 2 48    
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2003, Windows Vista, Windows7; Mac OS X v10.4. un 
jaunāka;  
paredzamais apjoms drukāšanai mēnesī, ne mazāk kā 
60,000 lapas. 

 1.4.Datortehnika logopēdijas kabinetam 
 

1.4.1. Dators     
 Procesors Procesors ar veiktspēju vismaz 3550 punkti 

pie testa Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ 
Kodolu skaits ≥ 2, L3 kešatmiĦa ≥ 4M; TDP ≤ 73W; 
Lithography ≤ 32 nm; DMI ≥ 2.5 GT/s; VID Voltage 
Range 0.65V-1.4V, operatīvā atmiĦa 2Gb DDR3 
1333MHz CL9, sistēmplate atbilstoša procesoram un 
pārējām komponentēm; min 4 X DDR3 2133Mhz; min 
1 x PCI Express x16; min 6 x SATA 3Gb/s; min 1 x 
IDE 133; min 12 x USB 2.0;  micro ATX Form Factor, 
min 1 x DVI port; min 1 x HDMI port;  min 1 x SPDIF; 
min 1 x D-Sub port; min 1 x Serial COM, min 1 x PCIe 
2.0 X1, min 2 x PCI, cietais disks - 320GB 7200rpm 
16MB Cache SATA II, video karte integrēta 
sistēmplatē, skaĦas karte integrēta sistēmplatē, tīkla 
karte integrēta sistēmplatē 1Gbit, DVD+/-RW rakstītājs 
22x SATA melna, korpuss MidiTower melnā krāsā, 
barošanas bloks vismaz 450W, klaviatūra melna PS/2, 
pele optiskā melnā krāsā, monitors - LCD 22'' vai lielāks 
maksimālā izšėirtspēja ne mazāka kā 1680x1050, 
reakcijas ātrums ne lielāks par 5ms, gaišums ne mazāks 
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par 300cd/m2, kontrasts ne mazāks par 70000:1, 
pieslēgums D-SUB un DVI-D.  

1.4.1.1.Programmatūra     
 MS Windows 7 Ultimate 32-bit LV, MS Office 

Professional 2007, Tildes WinLogs 2008. 
2      

1.4.2. Multimēdiju projektors     
 Izšėirtspēja XGA 1024x768, gaišums (ANSI) ne mazāk 

kā 3000 lumeĦi, kontrasts ne mazāk kā 3000:1, ekrāna 
attiecība 16:9, 4:3, projektora lampa 200w vismaz 3000 
darba stundas normālajā režīmā un 4000 darba stundas 
ekonomiskajā režīmā, objektīvam manuālais zoom un 
fokuss, video signāla savietojamība NTSC, PAL, 
SECAM, iekšējais savienotājs – audio: 3,5mm 
STEREO, HDMI, video: 1xRCA, 1xS-VIDEO, dators 
2xRGB,  iebūvēti skaĜruĦi, tālvadības pults 

1 3 48    

1.4.3. Projektora ekrāns      
 Statīva veids: balstās uz trīs kājām 

Multimediju ekrāna malu attiecība – 1 : 1 
Izmērs – 213 : 213 cm 
Multimediju ekrāna auduma veids – balts/matēts 

1 2     

1.4.4. Portatīvais dators      
 Procesors Procesors ar veiktspēju vismaz 2353 punkti 

pie testa Passmark CPU Benchmark Common CPUs. 
Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora 
modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt 
pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/, 
operatīvā atmiĦa 4Gb DD3-1333, pamatplate atbilstoši 
operatīvajai atmiĦai un procesoram, cietais disks - 
320GB 7200rpm SATA II, video karte ar apjomu ne 
mazāku kā 512Mb, skaĦas karte integrēta sistēmplatē, 

1 2 48    
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tīkla karte 1Gbit, WLAN, WebCam, DVD+/-RW 
rakstītājs 22x, HDMI izeja, Bluetooth, papildus optiskā 
pele, displeja izmērs 15.6'' vai lielāks, displeja tips 15.6-
inch diagonal LED-backlit HD anti-glare, maksimālā 
izšėirtspēja ne mazāka kā 1366x786. 

1.4.4.1. Programmatūra       
 MS Windows 7 Professional 32-bit LV, MS Office 

Professional 2007, Tildes WinLogs 2008. 
 

1 
darba 
vietai 

     

1.4.5.AudioaustiĦas     
 Savietojamība ar datoru un citiem skaĦas avotiem 

 
10 2     

1.5.Datortehnikas iekārtas un elementi Mākslas laboratorijai 
 

    

1.5.1.Videokamera     
 Augstas izšėirtspējas HD kamera ar maināmiem ½” un 

2/3” objektīviem.  
Kompresijai izmanto XDCAM-EX videokodeku.  
Video rakstīšana FullHD/HDV formātā ar iespēju 
pārveidot uz DVCAM formātu,  
Ieraksta formāts: 
Video MPEG-2 Long GOP  
HQ mode: VBR, maximum bit rate: 35 Mb/s, MPEG-2 
MP@HL  
SP mode: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H14 Audio 
Linear PCM (2ch, 16-bit, 48-kHz) 
HDMI ports, videokameras balansa uzlabošana 
filmēšanas laikā.  
Izšėirtspēja un kadru skaits - NTSC ieraksts: 
HQ režīms: 1920 x 1080/59,94i, 29,97P, 23,98P, 1280 x 
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720/59,94P, 29,97P, 23,98P 
SP režīms: 1440 x 1080/59,94i 
Izšėirtspēja un kadru skaits - PAL ieraksts 
HQ režīms: 1920 x 1080/50i, 25P, 1280 x 720/50P, 25P 
SP režīms: 1440 x 1080/50i  
Fokusēšanas atālumi f = 5,8 – 81,2 мм 
Diafragma: F1,9 – F16 un Aizvēts ar pārslēgšanu 
servo/manual  
Gaismas sensors – trīs ½”  Exmor CMOS matricas ar 
1920x1080 efektīvo pikseĜu skaitu. 
Optiskais Zoom līdz 14X ar pārslēgšanu servo/manual. 
Videokamera atbalsta vienlaicīgi divas atmiĦas kartes 
SxS-PRO ar ietilpību līdz 32GB, Ĝaujot filmēt bez 
pārtraukuma līdz 280 min.   
Skata meklētājs: krāsu LCD ar 921000 efektīvo pikseĜu, 
640 (H) x 3 (RGB) x 480 (V), 16:9. 
Ar MEAD-MS01 pāreju var ierakstīt uz Stick PRO-HG 
Duo HX kartēm, ieskaitot MS-HX8G, MS-HX16G un 
MS-HX32G modeĜus ar ietilpību no 8 līdz 32 GB. Svars 
līdz 1.9kg bez objektīva. Darba temp. 0- +40 °C.  

1.5.2.Fotokamera     
 Fotokamera D90 16-85 VR vai ekvivalenta. objektīva 

komplektā ietilpst D90 kameras korpuss un AF-S DX 
NIKKOR 16-85 mm VR objektīvs ar vibrāciju 
samazināšanu. Komplektā iekĜautais kompaktais 
telefoto tālummaiĦas objektīvs, kas aptver amplitūdu no 
platleĦėa līdz vidējai, nodrošina 5,3x tālummaiĦu un 
platu 16-85 mm fokusēšanas diapazonu. Tas ir ideāls, 
pilnīgi apaĜš objektīvs mūsdienīgām augstas 
izšėirtspējas SLR kamerām. 
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Ražotājs : Nikon 
Efektīvo pikseĜu skaits : 12.3 
LCD ekrāna izmērs, collās : 3 collu apm. 920 000 
punktu (VGA) 
Jūtība (ISO) : 200–3200 
Iebūvēta zibspuldze : + 
AtmiĦas kartes tips: SD /SDHC 
Maksimālais attēla izmērs : 4288x2848 
Video režīms : AVI (Motion JPEG) 
Skatu meklētājs : Acu līmeĦa pentaprizmas viena 
objektīva spoguĜkameras skatu meklētājs 
File Format : NEF (saspiests RAW) - JPEG: JPEG 
bāzlīnija, kas saderīga ar smalku (apmēram 1 : 4), 
normālu (apmēram 1 : 8) vai pamata (apmēram 1 : 16) 
saspiešanu - NEF (RAW) + JPEG: Viena fotogrāfija 
ierakstīta gan NEF (RAW), gan JPEG formātā 
Savienojamība : Hi-Speed USB 
Barošanas avots : Lithium-ion 
Baterija : EN-EL3e 
Izmēri : 132x103x77 mm 
Svars, grami : 620 g 

1.5.3.GPS      
 Iekārta Garmin GPSMAP 720S vai ekvivalents.  

Iekārtas izmēri, WxHxD:   (22.4 x 14.2 x 7.9 cm) 
Displeja izmērs, WxH:    7.0" pa diagonāli (15.2 x 9.1 
cm, 17.8 cm pa diagonāli) 
Displeja izšėirtspēja, WxH:   800 x 480 pikleĜi 
Displeja tips:   WVGA 
Svars:   1.1 kg 
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Ūdensdroša(IPX7) 
Augstas jūtības uztvērējs 
Iebūvēta antena 
Iekārtā pieejama pamatkarte 
Iespēja ielādēt kartes 
Iespēja pievienot SD atmiĦas karti 
CeĜazīmju punkti:   3,000 
Maršruti:   100 
Maršrutu iegaumēšana:   20,000 punkti 
Garmin radar compatible 
Garmin sonar compatible 
Skārienjūtīgs ekrāns 
Atbalsta AIS un DSC 
Brīdinājums ar skaĦu 
Tide tables 
Informācija par saules un mēness atrašanos 
3-D režīms 

1.5.4.Programmatūra Mākslas studiju datortehnikas 
nodrošinājumam 

     

1.5.4.
1. 

Adobe CS5 Master Collection X5 
licence 

33      

1.5.4.
2. 

Autodesk Autocad 2011 
licence 

12      

1.5.4.
3. 

CorelDraw X5 
licence 

22      

1.5.4.
4. 

Autodesk 3DS max 
licence 

22      
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KOPĀ  
22%PVN  

 

Pavisam 
kopā 

 

 
 
* ja piedāvājuma parametri sakrīt ar pieprasījuma parametriem, atzīmēt ar X, ja parametri atšėirīgi, norādīt precīzu informāciju 
**-Ietverot iekārtu piegādes izmaksas, iekārtu uzstādīšanas izmaksas un lietotāja pamata apmācības izmaksas (var uzrādīt kā atsevišėu 
pozīciju) 
***-Tehniskajā specifikācijā norādītajiem ražotājiem, materiāliem/standartiem vai zīmoliem ir tikai informatīva nozīme (lai pēc iespējas 
precīzāk raksturotu pasūtītāja vajadzības) un tos var aizstāt ar ekvivalentu preci. 
 
 
  
 
 


