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9.pielikums 

Atkl āta konkursa 
Nr. LiepU 2010/17 ERAF nolikumam 

 
PRECIZĒJUMS NR.1. 

 
SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS 

 
7.daĜa Logopēdijas kabineta aprīkojums                                                                      
 

 
N.p.k. 

 
Specifikācija*** 

 
Skaits 

 
Garanti
jas laiks 
(gadi) 

Bojājuma 
novēršanas 

laiks 
(stundās) 

Pretendenta 
piedāvājums* 

Vienības 
izmaksas** 

LVL 

Kopējā 
summa 
LVL 

7.1. Datorizēta runas laboratorija (Iekārta ar programmat ūru 
runas un balss funkcijas mēr ījumiem 
 

     

 Iekārtas sistēma ietver datu ierakstīšanas, 
atskaĦošanas, rediăēšanas un analīzes funkcijas. 
Programmatūra nodrošina iespēju konfigurēt datus, 
fleksiblu pieeju komandām un definēt taustiĦus.                             
Iekārtas raksturojums: 4 kanāli, 24-bit robežās, 
augstākā robeža 200 kHz, frekvenču diapazons no 
18 Hz līdz 88 kHz (-3dB), savienotāji AC un DC, 
S/N attiecība >90dB, pirmspastiprinātājs, ieejas 
signāla līmenis 40dB, dinamiskā tipa mikrofons ar 
XLR, studijas kvalitātes skandas, draiveris MME 
&ASIO, datu pārsūtīšana DMA, kalibrēta ieeja, 
visu programmu savietojamība, digitāla ieeja/izeja 
S/PDIF (Co-ax), ieejas tips -fono, XLR, ārējais 
modulis, kontrolpanelis, pārslodzes indikators, 
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minim.prasības datoram Dual Core, skaĦas karte, 
Windows XP   Mikrofons (galvas, kondensatora 
tipa, kalibrēts  

7.1.1. Programmatūra 
 

     

 Programmas:  
1.”Voice Range Profile”                             
2. „Auditory Feedback Tools”   
3.” Disordered Voice database and program”  
4. Runas un balss vingrinājumi spēĜu veidā     
5. Runas motorikas traucējumu analīzes 
programma,  nodrošina arī klīnisko ziĦojumu 
sagatavošanu „Motor Speech Profile (vai analogs)”   
6. Multidimensionāla balss programma, kas 
nodrošina balss parametru analīzi un salīdzināšanu 
ar datu bāzē esošajiem paraugiem              
7. Elektroglotogrammas datu analīzes programma 
„Real -time EGG Analysis”   
8. „Real-time pitch”                     
9.” Real-time Spectrogram”     
10. „Sona Match”.  
Licences darba vietām. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
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7.2.Rokas mikrofons 
 

     

 Augstas skaĦu ierakstu precizitātes kondensatora 
tipa mikrofons, zema impendance, 1/8” fono-tipa 
savienotājs, vadības mikrofons ar 
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. 1,5 V baterija 
iekĜauta, Pieejams ar XLR savienotāju, lai lietotu 
kopā ar USB SkaĦas ierakstītāju ar 
pirmspastiprinātāju. 

1 2 48    



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 

 
 

 

3 
 

7.3. Pirmspastiprinātājs      
 USB balstīts skaĦu ierakstītājs ar 

pirmspastiprinātāju. IekĜauj fantoma jaudas apgāde, 
2 tīkla, XLR mikrofona savienotāju un augstas 
pretestības ieejas, bus - jaudas. IekĜauj 2 skandu 
izejas, 2 stereo izejas, austiĦu izejas. Pastiprinājuma 
kontroles rokturis katram ieejas kanālam (+40dB 
max) 
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7.4.Multimēdiju izgl ītības programmas programmatūra 
 

     

7.4.1. „Respiration , Phonation and Prasody stimulation” 
 

1      

7.4.2. „Applied Speech Science for Dysarthrias” 
 

1      

7.4.3. „Speech Articulation: Animation of Muscle 
Vectors” 

1      

7.4.4. „Neuroscience for Human Communication: from 
Intention to Articulation” 

1      

7.4.5. „Applied Speech Science for voice & resonance 
disorders”  

1      

7.5. Elektroglotogrāfs      
 Portatīvais elektroglotogrāfs, izejošās voltāžas 

līmenis: 7,5V P-P max līdz 40mV P-P, izejas 
pretestība: 150 Ω, robeža +/- 0,5dB starp 10 Hz un 
5 kHz, S/N rādītājs: 30-40dB, iekšējās voltāžas 
līmeĦi +/- 3V- +/-4,5V, jaudas apgāde: 15V, izejas 
līmeĦa indikators 30dB apjomā, izejas līmeĦa 
kontroles tips - lineārs. 
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7.5.1.Programmatūra  
Real - time EEG Analysis 

1      

7.6.Elektrodi diametrs 19,8mm un 35 mm ar lencēm 1      
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7.7.Diagnostiskais audiometrs      
 gaisa / kaula vadāmības izmeklēšana (125-8000 

Hz), tīrais tonis, trallinošais, pulsējošais tonis, WN 
un NB maskētāji, iebūvēts mikrofons, 
savietojamība ar NOAH un Otoaccess 
programmatūru, 5 dB un 1 dB skaĦu klusinātāji, 
USB/RS 232 savienojums datoram, printera 
pieslēgšanas opcijas, standarta austiĦas TDH 39, 
automātiskais pārbaudes tests, SISI, Bekesi, ABLB, 
Stengera, Langenbecka testi, DSP tehnoloăija, 
izmēri 300x230x90mm  
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7.8.Dzirdes kabīne      
 atsevišėi stāvoša ar logu un universālām durvīm, 

augsta iekšējo un ārējo skaĦu izolācija, 500 mm 
Cam-Lock paneĜu sistēma, iekšējie izmēri ne 
mazāki kā 965x914x1727, ārējie izmēri ne mazāki 
kā 1067x1016x1905, elektrības slēdzis, iebūvēta 
ventilācija. 
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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. 
 
 
 
  




