
 

Rīgā 2017. gada ____. martā                                                                             

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/130 

 

Par apskaņošanas sistēmas atjaunošanu 
(iepirkums LB/2017/14) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa 

Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija 

kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un SIA 

"AUDIO AE" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Aivara Jermičuka 

personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā 

– PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – 

līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic apskaņošanas sistēmas atjaunošanu, 

piegādājot un uzstādot nepieciešamās iekārtas un programmatūru (tālāk tekstā – darbs), 

PASŪTĪTĀJA ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā – objekts), saskaņā ar 

iepirkuma LB/2017/14 tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumu (līguma 2. pielikums). 

1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS nodrošina darba kvalitāti.  

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic darba izpildi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA rakstiskā uzaicinājumā norādītā darbu uzsākšanas datuma, kas plānots ne 

agrāk kā 2017. gada 19. nedēļā. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina veiktā darba ietvaros piegādāto iekārtu, programmatūras un 

to uzstādīšanas darbu kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc darba izpildes dienas 

(tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai 

līguma saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē objektā nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, kā 

arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu objektā, vārdu, uzvārdu, personas kodu, un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu 

(JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk pildīt 

līgumu objektā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

objektā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par to 

PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt 

fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, 
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IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un 

PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu objektā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu objektā, PASŪTĪTĀJAM 

ir tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no tā izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai objektā rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA norādītā fiziskā persona, kas pildīs līgumu objektā, 

IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma izpildi. IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs personas 

nepārtrauktu klātbūtni laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā. 

3.7. Ja mainās līguma 3.6. punktā minētā fiziskā persona, IZPILDĪTĀJS nekavējoties 

rakstiski paziņo par to PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot valsts 

svētku dienas.  

3.9. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un 

ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi saistītos normatīvos aktus. 

3.10. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu prasību ievērošanu objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā 

iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā, 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu 

objektā un visā laikposmā, kad līgums objektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā 

persona par darba aizsardzību objektā ir IZPILDĪTĀJA pārstāvis [..], mob. tālr. [..], e-

pasta adrese: [..]. 

4. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Pēc darba pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu darba nodošanas un pieņemšanas aktu un rēķinu.  

4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc darba nodošanas un pieņemšanas 

akta saņemšanas pārbauda darba izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem darba 

izpildi, parakstot darba nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt darba izpildi. 

4.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš darba trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu darba nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.4. Darba izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis darbu un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM darba nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis darba 

izpildi līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā 

darba izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

darba nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis darba izpildi līguma 

4.2. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. DARBU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē veiktā darba ietvaros piegādāto iekārtu, 

programmatūras un to uzstādīšanas darbu trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – defekts), 

kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS garantijas laikā iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk 

tekstā – paziņojums). 
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5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

5.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

5.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  

5.6. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 5.4. punktā noteiktajai kārtībai. PASŪTĪTĀJA motivēta 

atteikuma gadījumā defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta novēršanu līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.7. IZPILDĪTĀJS līguma 5.1.–5.6. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā 

defekta novēršanas dienas. 

5.8. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma  

5.1.–5.7. punktā minētās IZPILDĪTĀJA veiktās darba kvalitātes nodrošināšanas saistības 

paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 8,953.00 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro), 

t.sk. atlīdzība par darba izpildi 7,399.17 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit 

deviņi euro, 17 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 1,553.83 EUR (viens 

tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs euro, 83 centi). 

6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar darba izpildes 

ietvaros veikto iekārtu, programmatūras piegādi, uzstādīšanu, kvalitātes nodrošināšanu 

un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. 

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma summu 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc darba nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru 

nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma 

summas. 
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7.2. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

7.3. Par līguma 6.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā  

10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda 

samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma 

un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

7.4. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

7.5. Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz otrai 

PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par zaudējumu rašanās cēloni un/vai to apmēru 

gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta 

pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

8.2. Līguma 8.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas 

citādi. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

9.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

9.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

10.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteikto termiņu, vai līguma  

5.2. punktā noteiktajā kārtībā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņoto termiņu vairāk nekā  

10 (desmit) kalendārās dienas; 



5 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., vai 3.6.–3.10.  punktā 

minētajiem noteikumiem; 

10.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.1.1. vai  

10.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.  

10.3. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

11.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

12.1.1. izpildīt līguma 3.8. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

Drošības sistēmu daļas darbinieks; 

12.1.2. parakstīt līguma 5.1. punktā minēto paziņojumu, kā arī saskaņot līguma 

5.2. punktā minēto termiņu – Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas vadītājs. 

12.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.4. Līgums uzrakstīts uz 11 (vienpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 3 (trim) lapām 

un tā 2. pielikums uz 3 (trim) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

13.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35  

LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "AUDIO AE" Ūdens ielā 20 k-1, Rīgā, LV-1007, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas 

Nr. 40003223115 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003223115. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS                  IZPILDĪTĀJS 

(Personiskais paraksts)                                   (Personiskais paraksts) 

2017. gada ____. martā                       2017. gada ____. martā 
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1. pielikums 

2017. gada ____. marta 

līgumam Nr. LB-07/2017/130 

(iepirkums LB/2017/14) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. DARBA UZDEVUMS 

1.1. Veikt apskaņošanas sistēmas audiosignālu matricas procesoru  

(Soundweb London BLU-80 un BLU-32) nomaiņu ar iekārtām, atbilstoši tehniskās 

specifikācijas 2.1. un 2.2. punktiem.  

1.2. Piegādātajos audiosignālu matricas procesoros uzstādīt no noņemtajiem procesoriem 

demontētās ieeju/izeju kartes, veikt nepieciešamo komutāciju un procesoru 

programmēšanu, lai nodrošinātu audiosignālu matricas pilnvērtīgu funkcionēšanu. 

1.3. Piegādāt un veikt audiosignālu ierakstīšanas paneļa uzstādīšanu atbilstoši tehniskās 

specifikācijas 2.3. punktam.  

1.4. Piegādāt apskaņošanas sistēmas funkciju vadībai piemērotu planšetdatoru atbilstoši 

tehniskās specifikācijas 2.4. punktam, ar atbilstošu programmatūru un veikt 

programmatūras konfigurēšanu atbilstoši pasūtītāja norādījumiem. 

1.5. Veikt apskaņošanas sistēmas konfigurēšanu, programmēšanu un regulēšanu 

atbilstoši rekonstruēto telpu akustiskajiem parametriem, lai nodrošinātu vienmērīgu, 

kvalitatīvu fona mūzikas vai informatīvu audio materiālu atskaņošanu un lektora vai 

vairāku lektoru un sarunas dalībnieku labu dzirdamību un saprotamību. 

2. IEKĀRTAS 

Audiosignālu apstrādes sistēmas centrālā iekārta ir audio matricas digitāls sistēmas 

procesors, kurš kopā ar papildu audio procesoriem (analogajiem ieeju un izeju 

paplašinātājiem) nodrošina: 

 analogu mikrofona izejas līmeņa audiosignālu vai, pēc nepieciešamības, līnijas 

līmeņa (0dBV; 0,775V) audiosignālu pieslēgšanu; 

 analogu signālu padošanu uz jaudas pastiprinātājiem vai citām ierīcēm; 

 audiosignālu analogi/digitālo pārveidošanu un tālāku digitālu apstrādi; 

 distances vadības paneļu pieslēgšanu; 

 audiosignālu tīkla apkalpošanu. 

2.1. Audiosignālu procesors ar digitālu audio kopni: 

2.1.1. četri ieeju/izeju karšu sloti; 

2.1.2. konfigurējamas ieejas/izejas; 

2.1.3. analogās ieejas (ar Phantom Power katram kanālam); 

2.1.4. analogās izejas; 

2.1.5. digitālas ieejas (AES/EBU un S/PDIF); 

2.1.6. digitālas izejas (AES/EBU un S/PDIF); 

2.1.7. AEC ieejas (ar Phantom Power katram kanālam); 

2.1.8. konfigurējama signālu apstrāde; 

2.1.9. 256 kanālu digitālā audio kopne; 

2.1.10. LED indikators uz priekšējā paneļa; 

2.1.11. informatīvs priekšējā paneļa displejs; 

2.1.12. 12 kontroles ieejas un 6 loģiskās izejas GPIO integrācijai; 

2.1.13. konfigurēšana, kontrolēšana un pārraudzīšana no HiQnet London Architect 

programmatūras; 

2.1.14. korpuss montējams 19" statnē; 
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2.1.15. gabarītizmēri (augstums x platums x dziļums): 45mm x 483mm x 318mm. 

Piemēram, firmas BSS Audio Soundweb audiosignālu procesors BLU-160 vai ekvivalents. 

2.2. Audiosignālu papildu procesors (ieeju/izeju paplašinātājs) ar digitālu audio kopni: 

2.2.1. četri ieeju/izeju karšu sloti; 

2.2.2. konfigurējamas ieejas/izejas; 

2.2.3. analogās ieejas (ar Phantom Power katram kanālam); 

2.2.4. analogās izejas; 

2.2.5. digitālās ieejas (AES/EBU un S/PDIF); 

2.2.6. digitālās izejas (AES/EBU un S/PDIF); 

2.2.7. AEC ieejas (ar Phantom Power katram kanālam); 

2.2.8. konfigurējama signālu apstrāde; 

2.2.9. 256 kanālu digitālā audio kopne; 

2.2.10. LED indikators uz priekšējā paneļa; 

2.2.11. informatīvs priekšējā paneļa displejs; 

2.2.12. 12 kontroles ieejas un 6 loģiskās izejas GPIO integrācijai; 

2.2.13. konfigurēšana, kontrolēšana un pārraudzīšana no HiQnet London Architect 

programmatūras; 

2.2.14. korpuss montējams 19" statnē; 

2.2.15. gabarītizmēri (augstums x platums x dziļums): 45mm x 483mm x 318mm. 

Piemēram, firmas BSS Audio Soundweb audiosignālu procesors (ieeju/izeju paplašinātājs) 

BLU-120 vai ekvivalents. 

2.3. Audiosignālu sadalītājs (žurnālistiem paredzēts audiosignālu ierakstīšanas panelis): 

2.3.1. paredzēts balansētu audiosignālu sadalīšanai no viena audio avota uz vairākām 

ierakstīšanas ierīcēm; 

2.3.2. aprīkots ar ne mazāk kā 12 balansētām audio izejām (XLR, mono) un  

2 balansētām audio ieejām (XLR, mono); 

2.3.3. ieejas priekšpastiprinātājs aprīkots ar LED līmeņa indikatoru; 

2.3.4. katra izejas signāla līmenis var tikt kontrolēts atsevišķi; 

2.3.5. iebūvēts austiņu pastiprinātājs; 

2.3.6. ar papildu transformatoru balansētas izejas; 

2.3.7. elektroniski balansētas ieejas; 

2.3.8. XLR tipa spraudņi; 

2.3.9. ieejas pretestība: 15 kΩ; 

2.3.10. izejas pretestība: 33 Ω (elektroniski balansēta); 

2.3.11. signāla/trokšņa attiecība: ne mazāk kā -95dB; 

2.3.12. frekvenču josla: ne šaurāka kā 18Hz līdz 32kHZ; 

2.3.13. Gabarītizmēri (augstums x platums x dziļums): 44mm x 482mm x 200mm. 

Piemēram, firmas Drawmer Electronics audiosignālu sadalītājs/pastiprinātājs 

DA6 - Balanced Distribution Amplifier vai ekvivalents. 

2.4. Planšetdators apskaņošanas sistēmas vadībai: 

2.4.1. operētājsistēma IOS; 

2.4.2. atmiņa ne mazāka kā16GB; 

2.4.3. vismaz 2048x1536 pikseļu izšķirtspēja ar 264 pikseļiem collā (ppi); 

2.4.4. pilnībā laminēts ekrāns, pretatspīduma pārklājums; 

2.4.5. Wi-Fi (802.11a/b/g/n); 

2.4.6. Bluetooth 4.0 tehnoloģija; 

2.4.7. 3,5 mm stereoaustiņu ligzda; 

2.4.8. iebūvēts skaļrunis; 

2.4.9. mikrofons; 

2.4.10. iebūvēts litija polimēru akumulators (vismaz 32Wh); 

2.4.11. uzlāde, izmantojot strāvas adapteri vai USB savienojumu ar datorsistēmu; 
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2.4.12. svars ne lielāks par 450 g; 

Piemēram, firmas Apple planšetdators iPad Air 2 vai ekvivalents. 
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2. pielikums 

2017. gada ____. marta 

līgumam Nr. LB-07/2017/130 

(iepirkums LB/2017/14) 
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