




1.pielikums 

 

„Audiogida sistēmas izveide Kokneses pilsdrupām” 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-

211 „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras 

pieejamības uzlabošana" ietvaros 

Nr. KND/TI/2018/43 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
1.Audiofailu sagatavošana 

 

Nr. Parametrs Prasības 

1. Audiofailu 

apraksts 

Izpildītājam jāsagatavo audiofaili, ko apmeklētājam būs iespēja 

noklausīties, paņemot audiogida ierīci kioskā pie Kokneses pildrupām 

un individuāli izstaigājot pilsdrupu teritoriju. Apmeklētājs ierīcē 

izvēlas valodu, ievada audiofaila numuru, kas izvietots pilsdrupu 

teritorijā tam piemērotā, apmeklētājiem redzamā  vietā, un noklausās 

attiecīgo audiofailu, pēc kārtas izejot visus audiofailus.  

2. Audiogida 

valodu skaits 

Sešas valodas: latviešu, krievu, angļu, vācu, igauņu, lietuviešu 

3. Audiofailu 

kopējais 

garums katrā 

valodā 

(minūtes) 

 

30 minūtes (vidēji 4-5 minūtes katrā punktā) 

 

 

4. Prasības  Izpildītājam jāveic: 

1) Pamata sagatavotā teksta tulkošana  uz svešvalodām (sākotnējo 

tekstu nodrošina Pasūtītājs); 

2) Tekstu ieskaņošana profesionālā skaņu ierakstu studijā (~ 830 

zīmes ar atstarpēm = 1 minūte), ieskaņoto audiofailu apstrāde 

un montāža; 

3) Audiofailu sākotnējā ievietošana audiogida ierīcēs, testēšana; 

4) Instruktāža uz vietas, Koknesē, apmācot Pasūtītāja personālu 

audiogida lietošanā.  

5. 

 

 

Publicitātes 

prasības 

saistībā ar 

projektu 

Viena audiofaila (vēlams, saturiski noslēdzošā faila) teksta beigās 

papildus jāievieto šāds teikums: 

 

Šis audiogids ir tapis projekta „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu 

attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” ietvaros, 

ko finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas – Lietuvas programma 

2014. – 2020.gadam. Kopējās projekta izmaksas ir 471 234,46 EUR. 

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 

400 549,29 EUR. 



6. Gala 

nodevums 
Pēc Darba izpildes Izpildītājs nodod Pasūtītājam: 

1) Audiofailus katrā valodā; 

2) Audiogida ierīces ar austiņām, uzlādes ierīci kopā ar garantiju 

apliecinošiem dokumentiem un atbilstības deklarācijām; 

3) Ierīču lietošanas instrukciju latviešu valodā. 

   
 

2.Audiogida ierīču piegāde, 30 gab. 

 

Nr. Parametrs  Prasības 

1.  Audiogida ierīces modelis Nav noteikts 

2.  Skaits  30 gab. 

3.  Izmēri  85x60x20 mm +/- 10 mm 

4.  Korpuss  Stingrs, izturīgs, zilā, pelēkā vai melnā krāsā 

5.  Ekrāns  OLED ekrāns, attēlo valodas, audiofaila numuru 

6.  Lietošanas veids Ierīcei jābūt piemērotai lietošanai āra apstākļos, 

komplektā ar aizsargapvalku vai maciņu, kas pasargā 

no āra laika apstākļu ietekmes.  

7.  Austiņas  Komplektā ar audioierīci ir austiņas ar regulējamu 

galvas stīpu. Austiņu nēsāšanas veids: Spilventiņi pāri 

ausīm.  Spilventiņu materiāls – gumijas, ādas vai 

ekvivalenta materiāla, lai higiēniskos nolūkos 

spilventiņus būtu iespējams dezinficēt un lietot 

atkārtoti.  

8.  Atmiņa  Ne mazāk par 2 Gb 

9.  Minimālais valodu skaits Ne mazāk par 10  

10.  Darbības ilgums bez uzlādes Ne mazāk par 25 stundām 

11.  Izejas porti Vismaz 1 standarta 3,5 mm austiņu izeja, 1 USB ports 

12.  Darbības temperatūra  Vismaz -20 līdz + 45  

13.  Svars ierīcei Līdz 100 g 

14.  Garantijas laiks   Ne mazāk kā 2 gadi  

 

 

3.Uzlādes ierīce audiogida ierīču vienlaicīgai uzlādēšanai 

 

Nr. Parametrs Prasības 

1. Modelis Nav noteikts 

2. Skaits  1 gab. 

3. Vienlaicīgi 

uzlādējamo 

ierīču skaits 

Vienlaicīgi var uzlādēt vismaz 28 ierīces 

4. Garantija  Ne mazāk kā 2 gadi 

 

 

 

 
 


