
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
 

Nr. 
p. 
k. 

Izstrādājuma nosaukums Daudz Minimālās Prasības Tehniskais piedāvājums Vienības 
cena 
EUR 
bez PVN 

Summa 
EUR 
ar PVN 

 Interaktīva projekcija SENse Mini, mobila 
 

Ražotājs: 
Integrex Limited, Lielbritānija 

 
https://www.slaugivita.com/Produktu/privati/multisensoras-

iekartas/interaktivas-projekcijas/interaktiva-projekcija-
sense-mini-mobila  

1 Nolūks: interaktīva mobila projekciju sistēma 
fiziskajai, sociālajai rehabilitācijai, izglītošanai, 
atpūtai un spēlēm. Ierīce piedalās 
multisensorās vides veidošanā. Veicina 
uzmanības noturēšanu, roku, kāju un ķermeņa 
kustības, koordināciju, darbību un seku 
izpratni. Sistēmu var izmantot arī personas ar 
invaliditāti individuāli un grupās. Sistēmu vada 
metodiķis vai terapeits, kurš var izvēlēties 
tēmas un darbības.  
Komplektā: 
- interaktīvā projekcija 
- 2x2 m vinila gaismas paklājiņš 
- programatūra, attēlu, skaņa un tēmu banka ( 
ne mazāk kā 17 tēmas) 
- interneta savienojums 
- ritentiņi 
- instrukcijas. 
Vadīšana un programmēšana: var veidot 
jaunas tēmas, izmantojot attēlu un skaņu 
banku, var importēt attēlus un skaņas no 
citiem avotiem. 
Instalācija: projekcijas virziens ir fiksējams uz 
grīdas vai sienas. 
Izmēri: Mobilās sistēmas augstums ne vairāk 
kā 184 cm (ne vairāk kā 235 cm ar izvilktu 
kameru) 
Projekcijas laukuma izmēri: 180cm +-10cm. 
Svars: 15 kg. 
 

Neliela, viegla, mobila augstas kvalitātes 
projektora interaktīvā sensorā sistēma. 
Sistēmā ir daudz stimulējošu, krāsainu 
tēmu un attēlu, kuri ir savienoti ar 
iebūvētiem skaļruņiem un skaņas 
pastiprinātāju, kas rada augstas 
kvalitātes audio efektus.  
Interaktīva mobila projekciju sistēma 
fiziskajai, sociālajai rehabilitācijai, 
izglītošanai, atpūtai un spēlēm. Ierīce 
piedalās multisensorās vides veidošanā. 
Veicina uzmanības noturēšanu, roku, 
kāju un ķermeņa kustības, koordināciju, 
darbību un seku izpratni. Sistēmu var 
izmantot arī personas ar invaliditāti 
individuāli un grupās. Sistēmu vada 
metodiķis vai terapeits, kurš var 
izvēlēties tēmas un darbības.  
Komplektā: interaktīvā projekcija 
- 2x2 m vinila gaismas paklājiņš 
- Interaktīvajai projekcijai ir 17 
interaktīvas tēmas, pieeja pie aptuveni 
400 skaņas, 1000 attēlu un 150 
videoklipu portāliem, kurus var projicēt.  
- interneta savienojums 
- ritentiņi 
- instrukcijas. 
Projicēt iespējams arī videoklipus no 
interneta, piemēram, Youtube, turklāt 
projekcijas ar skaņām, attēliem un video 
var izveidot arī lietotāji paši.  
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Piedāvājumā jāparedz preces uzstādīšana un 
ne mazāk kā 2 lietotāju apmācība 

Instalācija: projekcijas virziens ir 
fiksējams uz grīdas vai sienas. 
Izmēri: Mobilās sistēmas augstums 74 
cm, platums 44 cm. 
Projekcijas laukuma izmēri:  109 x 143 
cm (180 cm diametrs). 
Svars: 15 kg. 
Piedāvājumā ietilpst preces uzstādīšana 
un lietotāju apmācība. 

 
 

Vārds, uzvārds:   Daiga Meģe 

Amats:   Pārdošanas projektu vadītāja Latvijā 
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