
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2016. gada 6. decembra sēdes lēmumu, 

 

 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītājs 

 

 

KONKURSA NOLIKUMS 

Par multimediju prezentāciju izveidi un uzturēšanu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2016/131 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Atklāts konkurss 

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN TĀ DAĻAS 

4.1. Multimediju prezentāciju (tālāk tekstā – multimediju) izveide un to kvalitātes uzturēšana 

saskaņā ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 

1. pielikums) noteiktajām prasībām un līguma projektā (nolikuma 5. pielikums) iekļautajiem 

nosacījumiem. 

4.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās 3 (trīs) atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās: 

4.1.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļa – "Eiro un finanšu tirgus"; 

4.1.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa – "Nauda un cenas";  

4.1.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļa – "Budžets". 

5. LĪGUMA IZPILDES LAIKS   

5.1. Līguma izpildes laiks: 

5.1.1. multimediju izveidi veic 60 (sešdesmit) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās 

dienas; 

5.1.2. pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt multimediju izmaiņu izveidi 3 (trīs) gadu laikā no darba 

izpildes dienas; 

5.1.3. multimediju kvalitātes uzturēšanas pakalpojumu nodrošina 3 (trīs) gadu laikā no darba 

izpildes dienas; 

5.1.4. multimediju izmaiņu kvalitātes uzturēšanas pakalpojumu nodrošina 3 (trīs) gadus no 

sākotnējā darba izpildes dienas, bet ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus no attiecīgās izmaiņas 

izpildes dienas. 
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6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN 

KĀRTĪBA 

6.1. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šā nolikuma prasībām, latviešu valodā, 

cauršuj (caurauklo) un paraksta. 

6.2. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas 

termiņš Latvijas Bankā – 2017. gada 24. janvāris plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbdienās no plkst. 8.30 līdz 

plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2017. gada 

24. janvāra plkst. 10.00, parakstoties piedāvājuma reģistrācijas lapā. Tālrunis uzziņām 

67022300, e-pasta adrese: konkursi@bank.lv. 

6.3. Uz aploksnes norāda: 

6.3.1. adresātu un pasūtītāja adresi – "Latvijas Bankas iepirkuma komisija,  

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, Latvija"; 

6.3.2. konkursam "Par multimediju prezentāciju izveidi un uzturēšanu", iepirkums 

LB/2016/106; 

6.3.3. pretendenta nosaukumu un adresi. 

6.4. Piedāvājumu atvēršana notiks piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Latvijas Bankas 

apspriežu telpā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

6.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, par to 

iepriekš informējot pasūtītāja kontaktpersonu – Starptautisko attiecību un komunikācijas 

pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas apmeklētāju centra speciālistu K. Kravinski 

(tālr. 67022203, e-pasta adrese: konkursi@bank.lv). 

6.6. Piedāvājumus, ko iesniedz (iesūta) pēc noteiktā termiņa vai kas nav noformēti vai 

sagatavoti atbilstoši nolikuma 6.2. vai 6.3. punktā noteiktajām prasībām, nepieņem un atdod 

vai nosūta tā iesniedzējam. 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA 

7.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta. 

7.2. Pretendents iesniedz: 

7.2.1. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, pretendenta reģistrācijas apliecības 

kopiju; 

7.2.2. nolikuma 2. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu piedāvājuma 

formu, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 1. daļu; 

7.2.3. nolikuma 3. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu piedāvājuma 

formu, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 2. daļu; 

7.2.4. nolikuma 4. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu piedāvājuma 

formu, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 3. daļu; 

7.2.5. informāciju, atbilstoši nolikuma 1. tabulā noteiktajai formai, par pretendenta iepriekšējo 

3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. gads, kā arī 2016. gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) 

gūto pieredzi vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu (līdzvērtīgumu apliecinošās pazīmes skatīt nolikuma 

7.3. punktā) multimediju izveidē; 

 

 

 

 

 

http://www.new-euro-banknotes.eu/Euro-Banknotes/Security-features/
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1. tabula 

Nr. 

p.k. 

Klienta 

nosaukums 

Informācija par pretendenta 

izveidotajiem multimedijiem ar tādu 

detalizācijas pakāpi, lai pasūtītājs 

varētu pārliecināties par to atbilstību 

šī nolikuma 7.3. punkta prasībām 
 (norāda materiāla nosaukumu, tēmu, 

apjomu un informāciju par to, vai 

multimedijs veidots HTML5 tehnoloģijā u.c.) 

Klienta kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, tālruņa 

numurs, e-pasta adrese 

1.    

2.    

3    

…    

Ja pretendenta norādītais klients Latvijas Bankas iepirkuma komisijai sniegs negatīvu atsauksmi par norādītā 

attiecīgā multimedija izveidi, attiecīgā multimedija izveide netiks atzīta par derīgu pretendenta atbilstības 

nolikuma prasībām apliecināšanai. 

Pēc Latvijas Bankas iepirkuma komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz attiecīgā multimedija izveides 

pasūtījuma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda tabulā norādītā multimedija atbilstību nolikuma 

prasībām; 

7.2.6. multimedijus (vai to fragmentus), par kuru izveidi pretendents sniedzis informāciju 

saskaņā ar nolikuma 7.2.5. punktu, ievietotus elektronisko datu nesējā, vai norādi uz interneta 

vietnes adresi, kur tie brīvi pieejami tiešsaistē; 

7.2.7. ja pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā, izdruku (izziņu) no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto 

apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās; 

7.2.8. detalizētu paskaidrojumu par iemesliem atšķirībām starp pretendenta vai tā piedāvājumā 

norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un 

Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa 

likmēm profesiju grupās (detalizētais paskaidrojums iesniedzams tikai tādā gadījumā, ja no 

nolikuma 7.2.7. punktā minētās izdrukas konstatējams, ka pretendenta vai tā piedāvājumā 

norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju 

grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir mazāka par 80% (astoņdesmit procentiem) (vai nesasniedz valstī noteikto 

minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā 

profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas 

publicēti Valsts ieņēmumu dienesta interneta vietnē); 

7.2.9. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par 

personu apvienības izveidošanu; 

7.2.10. ja pretendents, ir paredzējis līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procentu) no kopējās attiecīgā līguma vērtības vai 

lielāka (tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un attiecīgais apakšuzņēmējs nav reģistrēts  

Latvijas Republikā, apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopiju; 

7.2.11. ja pretendents, tā piesaistītais apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās savas atbilstības no nolikuma 8.2.2. punkta izrietošajām kvalifikācijas prasībām 

apliecināšanai (tālāk tekstā – saistītā persona), nav reģistrēta Latvijas Republikā, pretendenta, 

tā apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina, ka uz pretendentu, tā apakšuzņēmēju vai saistīto personu nav attiecināms neviens no 

Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.-4. punktā noteiktajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem un uz personu, kura ir pretendenta vai tā biedra (ja pretendents ir 

personālsabiedrība) valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai 

persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli (tālāk tekstā – 

pretendenta amatpersona), nav attiecināmi nolikuma Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 

pirmās daļas 1. punktā noteiktie gadījumi. 
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7.3. Par līdzvērtīgu šī nolikuma izpratnē atzīstams multimedijs, kas atbilst šādām prasībām: 

7.3.1. veltīts finanšu, ekonomikas, izglītības, vēstures, mākslas zinātnes vai citām humanitāro 

vai sociālo zinātņu tēmām; 

7.3.2. veidots HTML5 tehnoloģijā; 

7.3.3. multimedija kopējais apjoms nav mazāks par 5 (pieciem) dažādiem skatiem (kadriem) 

un tas satur vismaz 3 (trīs) no uzskaitījumā norādītajiem informācijas pasniegšanas līdzekļiem: 

7.3.3.1. tekstuāla informācija; 

7.3.3.2. atsevišķi attēli un attēlu galerijas; 

7.3.3.3. 3D datorgrafikas un lietotāja interaktivitātes risinājumi; 

7.3.3.4. audio datnes; 

7.3.3.5. video datnes. 

7.4. Ja pretendents savas atbilstības no nolikuma 8.2.2. punkta izrietošajām pretendentu atlases 

prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā 

papildus iekļauj šādus dokumentus: 

7.4.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei; 

7.4.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no 

nolikuma 8.2.2. punkta izrietošajām pretendentu atlases prasībām; 

7.4.3. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas 

apliecības kopiju. 

7.5. Ja pretendents, tā apakšuzņēmējs vai saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, 

Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt pretendentam, 

kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt 

izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts 

kompetenta institūcija, kas apliecina, ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, tā norādīto saistīto 

personu, apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā  noteiktie pretendentu 

izslēgšanas gadījumi un uz personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās 

daļas 1. punktā noteiktie gadījumi. 

7.6. Nolikuma 7.2.11. punktā minētajām izziņām jābūt izsniegtām ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi 

pirms to iesniegšanas dienas. 

7.7. Ja pretendents neiesniedz nolikuma 7.5. punktā minētās izziņas noteiktajā termiņā, 

Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības konkursā. 

8. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

IZVĒLE 

8.1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic slēgtās 

sēdēs, vērtējot katra pretendenta kvalifikāciju un piedāvājumu atsevišķi saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

8.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos: 

8.2.1. pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

8.2.2. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014. un 2015. gads, kā arī  

2016. gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) nav veicis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgus (līdzvērtīgumu 

apliecinošās pazīmes skatīt nolikuma 7.3. punktā) multimedijus izveides darbus; 
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8.2.3. uz pretendentu, pretendenta norādīto saistīto personu, apakšuzņēmēju vai 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināms kāds no  

Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas 

gadījumiem; 

8.2.4. pretendents nav iesniedzis Komisijas pieprasīto izziņu nolikumā noteiktajā termiņā; 

8.2.5. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 

8.3. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad: 

8.3.1. pretendentu atlases prasībai, kas izriet no nolikuma 8.2.2. punkta, ir jāatbilst vismaz 

vienam personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības biedram); 

8.3.2. pretendentu atlases prasībām, kuras izriet no nolikuma 8.2.3. punkta, ir jāatbilst visiem 

personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedram); 

8.3.3. visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) ir jāuzņemas 

solidāra atbildība par līguma saistību izpildi. 

8.4. Komisija izslēdz pretendentu (piedāvājumu) no turpmākās dalības konkursā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu, ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.5. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu katrā iepirkuma priekšmeta daļā ar 

pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā atbilst 

visām nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvātā kopējā cena attiecīgajā iepirkuma 

priekšmeta daļā ir viszemākā. 

8.6. Ja par iepirkuma uzvarētāju attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā atzītais pretendents 

neparaksta līgumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta 

iesniegšanas pretendentam vai neizpilda nolikuma 9.8. punkta prasības, Komisija var pieņemt 

lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums attiecīgajā 

iepirkuma priekšmeta daļā atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvātā 

kopējā cena attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir  nākamā zemākā, vai pārtraukt iepirkumu 

attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt, vai pārtraukt iepirkuma procedūru. 

9.2. Izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

9.3. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

9.4. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

pretendentu atlasei, kā arī pretendentu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

9.5. Paziņot visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras 

izbeigšanu vai pārtraukšanu 3 (triju) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

9.6. Pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par 

nolikumu. 

9.7. Ja Komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, atverot piedāvājumu, konstatē, ka tas nav 

noformēts atbilstoši prasībām – nav cauršūts (caurauklots) –, Komisijai ir tiesības saņemtos 

piedāvājuma dokumentus nekavējoties cauršūt (caurauklot), visiem Komisijas locekļiem par to 

parakstoties.  

9.8. Komisija ir tiesīga prasīt, lai pretendents – personu apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts 

lēmums slēgt līgumu, – izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, 

pilnsabiedrībai), ja Komisijas ieskatā tas būs nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
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10. PRETENDENTA TIESĪBAS 

10.1. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. 

10.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 

10.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt 

ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 6 (sešas) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: konkursi@bank.lv; fakss – 

67022420; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

LV-1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma procedūras 

nosaukumu. 

10.4. Pretendentam vai tā pilnvarotam pārstāvim ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē, par to iepriekš informējot nolikuma 6.5. punktā minēto pasūtītāja kontaktpersonu. 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents: 

11.1.1. ir iepazinies ar šo nolikumu; 

11.1.2. ir sapratis un pieņēmis nolikumu, un ka tas nenostāda pretendentu neizdevīgā stāvoklī 

attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 

11.2. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

11.3. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

11.4. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem risina sarunu ceļā. Ja sarunu 

rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

11.5. Nolikums sagatavots uz 42 (četrdesmit divām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 

22 (divdesmit divām) lapām, 2. pielikums uz 2 (trīs) lapām,  3. pielikums uz 2 (trīs) lapām, 

4. pielikums uz 2 (divām) lapām un 5. pielikums uz 8 (astoņām) lapām. 

*     *     * 

http://www.new-euro-banknotes.eu/Euro-Banknotes/DAMAGED-BANKNOTES
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1. pielikums 

2016. gada 6. decembra 

konkursa LB/2016/131 nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Izmantojot pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kā arī citu pieejamo informāciju (t.sk. izpildītāja 

sagatavotu un apstrādātu), veicama multimediju prezentāciju izveide atbilstoši tehniskās 

specifikācijas A sadaļai "Multimediju saturs", B sadaļai "Multimediju izveides tehniskie 

noteikumi" un C sadaļai "Latvijas Bankas apmeklētāju centra multimediju vides dizaina 

prasības", nodrošinot, ka multimediju prezentāciju izveidē tiek ievēroti vienādi multimediju 

izveidošanas, pārvaldības, funkcionalitātes un dizaina principi. 

A. Multimediju saturs 

 

I. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa 

1. Multimediju prezentācija "EIRO APGROZĪBĀ" 

1.1. Multimediju prezentācijas mērķis ir dot lietotājiem iespēju iepazīties ar eiro monētām un 

banknotēm, iepazīstināt ar to tapšanas vēsturi, dizaina īpatnībām un daudzveidību.  

1.2. Pasūtītāja nodrošinātais saturs un izejmateriāli: 

1.2.1. multimedija tekstuālais materiāls latviski, angliski un krieviski (ne vairāk kā 5,000 vārdu 

katrā valodā); 

1.2.2. atsevišķi audiovizuālie materiāli. 

1.2.3. Audiovizuālo materiālu sagatavošanai (t.sk. adaptācijai latviski, angliski un krieviski, kur 

tas nepieciešams) izpildītājs var izmantot pasūtītāja rīcībā esošos audiovizuālos materiālus 

(kopējais garums nepārsniedz 06:00 (mm:ss)), vai, sagatavot tos, izmantojot citus to avotus, 

saskaņojot tos ar pasūtītāju. 

1.3. Grafiskā shēma: 

 

Eiro monētas

Kopīgā puse

Puses ar attiecīgās 
valsts veidoto 

simboliku

Latvijas 2 eiro 
piemiņas monētas

Eiro banknotes

Nominālvērtības

Dizaina elementi

Otrais eiro banknošu 
izlaidums

Pirmā eiro banknošu 
izlaiduma dizaina 

konkurss
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1.4. Satura elementi 

1.4.1. Eiro monētas 

1.4.1.1. Kopīgā puse 
1.4.1.1.1. 2 eiro 
1.4.1.1.2. 1 eiro 
1.4.1.1.3. 50 centi 
1.4.1.1.4. 20 centi 
1.4.1.1.5. 10 centi 
1.4.1.1.6. 5 centi 
1.4.1.1.7. 2 centi 
1.4.1.1.8. 1 cents 
1.4.1.2. Puses ar attiecīgās valsts veidoto simboliku 

1.4.1.2.1. 2 eiro 

1.4.1.2.1.1. Austrija 

1.4.1.2.1.2. Beļģija 

1.4.1.2.1.3. Francija 

1.4.1.2.1.4. Grieķija 

1.4.1.2.1.5. Igaunija 

1.4.1.2.1.6. Itālija 

1.4.1.2.1.7. Īrija 

1.4.1.2.1.8. Kipra 

1.4.1.2.1.9. Latvija 

1.4.1.2.1.10. Lietuva 

1.4.1.2.1.11. Luksemburga 

1.4.1.2.1.12. Malta 

1.4.1.2.1.13. Monako 

1.4.1.2.1.14. Nīderlande 

1.4.1.2.1.15. Portugāle 

1.4.1.2.1.16. Sanmarīno 

1.4.1.2.1.17. Slovākija 

1.4.1.2.1.18. Slovēnija 

1.4.1.2.1.19. Somija 

1.4.1.2.1.20. Spānija 

1.4.1.2.1.21. Vatikāns 

1.4.1.2.1.22. Vācija 

1.4.1.2.2. 1 eiro 

1.4.1.2.2.1. Austrija 

1.4.1.2.2.2. Beļģija 

1.4.1.2.2.3. Francija 

1.4.1.2.2.4. Grieķija 

1.4.1.2.2.5. Igaunija 

1.4.1.2.2.6. Itālija 

1.4.1.2.2.7. Īrija 

1.4.1.2.2.8. Kipra 

1.4.1.2.2.9. Latvija 

1.4.1.2.2.10. Lietuva 

1.4.1.2.2.11. Luksemburga 

1.4.1.2.2.12. Malta 

1.4.1.2.2.13. Monako 

1.4.1.2.2.14. Nīderlande 

1.4.1.2.2.15. Portugāle 

1.4.1.2.2.16. Sanmarīno 

1.4.1.2.2.17. Slovākija 
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1.4.1.2.2.18. Slovēnija 

1.4.1.2.2.19. Somija 

1.4.1.2.2.20. Spānija 

1.4.1.2.2.21. Vatikāns 

1.4.1.2.2.22. Vācija 

1.4.1.2.3. 50 centu 

1.4.1.2.3.1. Austrija 

1.4.1.2.3.2. Beļģija 

1.4.1.2.3.3. Francija 

1.4.1.2.3.4. Grieķija 

1.4.1.2.3.5. Igaunija 

1.4.1.2.3.6. Itālija 

1.4.1.2.3.7. Īrija 

1.4.1.2.3.8. Kipra 

1.4.1.2.3.9. Latvija 

1.4.1.2.3.10. Lietuva 

1.4.1.2.3.11. Luksemburga 

1.4.1.2.3.12. Malta 

1.4.1.2.3.13. Monako 

1.4.1.2.3.14. Nīderlande 

1.4.1.2.3.15. Portugāle 

1.4.1.2.3.16. Sanmarīno 

1.4.1.2.3.17. Slovākija 

1.4.1.2.3.18. Slovēnija 

1.4.1.2.3.19. Somija 

1.4.1.2.3.20. Spānija 

1.4.1.2.3.21. Vatikāns 

1.4.1.2.3.22. Vācija 

1.4.1.2.4. 20 centu 

1.4.1.2.4.1. Austrija 

1.4.1.2.4.2. Beļģija 

1.4.1.2.4.3. Francija 

1.4.1.2.4.4. Grieķija 

1.4.1.2.4.5. Igaunija 

1.4.1.2.4.6. Itālija 

1.4.1.2.4.7. Īrija 

1.4.1.2.4.8. Kipra 

1.4.1.2.4.9. Latvija 

1.4.1.2.4.10. Lietuva 

1.4.1.2.4.11. Luksemburga 

1.4.1.2.4.12. Malta 

1.4.1.2.4.13. Monako 

1.4.1.2.4.14. Nīderlande 

1.4.1.2.4.15. Portugāle 

1.4.1.2.4.16. Sanmarīno 

1.4.1.2.4.17. Slovākija 

1.4.1.2.4.18. Slovēnija 

1.4.1.2.4.19. Somija 

1.4.1.2.4.20. Spānija 

1.4.1.2.4.21. Vatikāns 

1.4.1.2.4.22. Vācija 

1.4.1.2.5. 10 centu 
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1.4.1.2.5.1. Austrija 

1.4.1.2.5.2. Beļģija 

1.4.1.2.5.3. Francija 

1.4.1.2.5.4. Grieķija 

1.4.1.2.5.5. Igaunija 

1.4.1.2.5.6. Itālija 

1.4.1.2.5.7. Īrija 

1.4.1.2.5.8. Kipra 

1.4.1.2.5.9. Latvija 

1.4.1.2.5.10. Lietuva 

1.4.1.2.5.11. Luksemburga 

1.4.1.2.5.12. Malta 

1.4.1.2.5.13. Monako 

1.4.1.2.5.14. Nīderlande 

1.4.1.2.5.15. Portugāle 

1.4.1.2.5.16. Sanmarīno 

1.4.1.2.5.17. Slovākija 

1.4.1.2.5.18. Slovēnija 

1.4.1.2.5.19. Somija 

1.4.1.2.5.20. Spānija 

1.4.1.2.5.21. Vatikāns 

1.4.1.2.5.22. Vācija 

1.4.1.2.6. 5 centi 

1.4.1.2.6.1. Austrija 

1.4.1.2.6.2. Beļģija 

1.4.1.2.6.3. Francija 

1.4.1.2.6.4. Grieķija 

1.4.1.2.6.5. Igaunija 

1.4.1.2.6.6. Itālija 

1.4.1.2.6.7. Īrija 

1.4.1.2.6.8. Kipra 

1.4.1.2.6.9. Latvija 

1.4.1.2.6.10. Lietuva 

1.4.1.2.6.11. Luksemburga 

1.4.1.2.6.12. Malta 

1.4.1.2.6.13. Monako 

1.4.1.2.6.14. Nīderlande 

1.4.1.2.6.15. Portugāle 

1.4.1.2.6.16. Sanmarīno 

1.4.1.2.6.17. Slovākija 

1.4.1.2.6.18. Slovēnija 

1.4.1.2.6.19. Somija 

1.4.1.2.6.20. Spānija 

1.4.1.2.6.21. Vatikāns 

1.4.1.2.6.22. Vācija 

1.4.1.2.7. 2 centi 

1.4.1.2.7.1. Austrija 

1.4.1.2.7.2. Beļģija 

1.4.1.2.7.3. Francija 

1.4.1.2.7.4. Grieķija 

1.4.1.2.7.5. Igaunija 

1.4.1.2.7.6. Itālija 
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1.4.1.2.7.7. Īrija 

1.4.1.2.7.8. Kipra 

1.4.1.2.7.9. Latvija 

1.4.1.2.7.10. Lietuva 

1.4.1.2.7.11. Luksemburga 

1.4.1.2.7.12. Malta 

1.4.1.2.7.13. Monako 

1.4.1.2.7.14. Nīderlande 

1.4.1.2.7.15. Portugāle 

1.4.1.2.7.16. Sanmarīno 

1.4.1.2.7.17. Slovākija 

1.4.1.2.7.18. Slovēnija 

1.4.1.2.7.19. Somija 

1.4.1.2.7.20. Spānija 

1.4.1.2.7.21. Vatikāns 

1.4.1.2.7.22. Vācija 

1.4.1.2.8. 1 cents 

1.4.1.2.8.1. Austrija 

1.4.1.2.8.2. Beļģija 

1.4.1.2.8.3. Francija 

1.4.1.2.8.4. Grieķija 

1.4.1.2.8.5. Igaunija 

1.4.1.2.8.6. Itālija 

1.4.1.2.8.7. Īrija 

1.4.1.2.8.8. Kipra 

1.4.1.2.8.9. Latvija 

1.4.1.2.8.10. Lietuva 

1.4.1.2.8.11. Luksemburga 

1.4.1.2.8.12. Malta 

1.4.1.2.8.13. Monako 

1.4.1.2.8.14. Nīderlande 

1.4.1.2.8.15. Portugāle 

1.4.1.2.8.16. Sanmarīno 

1.4.1.2.8.17. Slovākija 

1.4.1.2.8.18. Slovēnija 

1.4.1.2.8.19. Somija 

1.4.1.2.8.20. Spānija 

1.4.1.2.8.21. Vatikāns 

1.4.1.2.8.22. Vācija 

1.4.1.3. Latvijas 2 eiro piemiņas monētas 

1.4.2. Eiro banknotes 

1.4.2.1. Banknotes 

1.4.2.1.1. 5 eiro 

1.4.2.1.2. 10 eiro 

1.4.2.1.3. 20 eiro 

1.4.2.1.4. 50 eiro 

1.4.2.1.5. 100 eiro 

1.4.2.1.6. 200 eiro 

1.4.2.1.7. 500 eiro 

1.4.2.2. Dizaina elementi 

1.4.2.3. Pirmās eiro banknošu sērijas dizaina konkurss 

1.4.2.4. Otrais eiro banknošu izlaidums 
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2. Multimediju prezentācija "EIRO VĒSTURE" 

2.1. Multimediju prezentācijas mērķis ir iepazīstināt lietotājus ar eiro vēsturi, dizaina tapšanas 

un ieviešanas koncepciju, demonstrēt banknošu un monētu dizaina tapšanu, kā arī piedāvāt 

iespēju lietotājiem iepazīties ar simboliem uz monētām un tautas ideju konkursu. Informācija 

par eiro vēsturi pasniegta gan tekstuāli (latviski, angliski un krieviski), gan arī audiovizuāli 

(attēli un videomateriāli latviski un angliski). 

2.2. Saturs un izejmateriāli: 

2.2.1. Pasūtītājs nodrošina: 

2.2.1.1. multimedija tekstuālo materiālu latviski, angliski un krieviski (ne vairāk kā 5,000 vārdu 

katrā valodā); 

2.2.1.2. atsevišķus audiovizuālos materiālus (kopējais garums nepārsniedz 02:30 (mm:ss));  

2.2.2. Audiovizuālo materiālu sagatavošanai (t.sk. adaptācijai angliski un krieviski, kur tas 

nepieciešams) izpildītājs var izmantot pasūtītāja rīcībā esošos audiovizuālos materiālus 

(kopējais garums nepārsniedz 02:30 (mm:ss)), vai, sagatavot tos, izmantojot citus to avotus, 

saskaņojot tos ar pasūtītāju. 



2.3. Grafiskā shēma: 

Eiro vēsture un 
koncepcija

Vienotas valūtas 
aizsākumi

Valūtas nosaukuma "euro" un 
simbola "€" izvēle

Definīcija, ko 
nozīmē eiro 

simbols

Atbildīgie par naudas 
zīmju izgatavošanu

Eiro banknošu 
tapšana

Dizaina 
nosacījumi

Banknošu 
dizaina tēmas

Pirmā izlaiduma 
banknotes

Eiropas sērijas 
banknotes 

Simbolu nozīme

Naudas zīmju 
spiestuves

Tabula: Izgatavojamā banknošu 
apjoma sadalījums pa 

spiestuvēm 

Banknošu 
papīra ražošana

Drukāšanas 
process 

Pirmā izlaiduma 
banknošu sērijas 

numuri

Otrā izlaiduma 
banknošu sērijas 

numuri

Eiro monētu 
dizains

Kopīgās puses 
dizains

Eiro ārpus eiro 
zonas

Kopīgie 
pretviltošanas 

elementi

Vai eiro bieži 
vilto?

Latvijas eiro

Latvijas ceļš uz 
eiro

Pievienošanās 
Eiropas 

Savienībai

Lata piesaiste 
eiro

Latvijas 
pievienošanās Valūtas 
kursa mehānismam II

Eiro ieviešanu 
kavē inflācija

Eiro ieviešanu 
kavē globālā 

krīze

Latvijā ievieš 
eiro

Latvijas tautsaimniecība 
pirms eiro ieviešanas

Skaidra nauda 
Latvijā

Simboli uz 
Latvijas eiro 

monētām

Tautas ideju 
konkurss

Eiro ieviešanai 
nepieciešamais skaidrās 

naudas daudzums 

Latvijas eiro 
monētu kalšana

Skaidrās naudas 
piegādes plāni

Sākumkomplekti 
ikvienam interesentam

Lata ceļš



2.4. Satura elementi 

2.4.1. Eiro vēsture un koncepcija 

2.4.1.1. Vienotas valūtas aizsākumi 

2.4.1.2. Valūtas nosaukuma "euro" un simbola "€" izvēle 

2.4.1.2.1. Definīcija, ko nozīmē eiro simbols 

2.4.1.3. Atbildīgie par naudas zīmju izgatavošanu 

2.4.2. Eiro banknošu tapšana 

2.4.2.1. Dizaina nosacījumi 

2.4.2.2. Banknošu dizaina tēmas 

2.4.2.2.1. Pirmā izlaiduma banknotes 

2.4.2.2.2. Eiropas sērijas banknotes  

2.4.2.3. Simbolu nozīme 

2.4.2.4. Naudas zīmju spiestuves 

2.4.2.4.1. Tabula: Izgatavojamā banknošu apjoma sadalījums pa spiestuvēm  

2.4.2.5. Banknošu papīra ražošana 

2.4.2.6. Drukāšanas process  

2.4.2.7. Pirmā izlaiduma banknošu sērijas numuri 

2.4.2.8. Otrā izlaiduma banknošu sērijas numuri 

2.4.3. Eiro monētu dizains 

2.4.3.1. Kopīgās puses dizains 

2.4.3.2. Eiro ārpus eiro zonas 

2.4.3.3. Kopīgie pretviltošanas elementi 

2.4.3.4. Vai eiro bieži vilto? 

2.4.4. Latvijas eiro 

2.4.4.1. Latvijas ceļš uz eiro 

2.4.4.1.1. Pievienošanās Eiropas Savienībai 

2.4.4.1.2. Lata piesaiste eiro 

2.4.4.1.3. Latvijas pievienošanās Valūtas kursa mehānismam II 

2.4.4.1.4. Eiro ieviešanu kavē inflācija 

2.4.4.1.5. Eiro ieviešanu kavē globālā krīze 

2.4.4.1.6. Latvijā ievieš eiro 

2.4.4.1.7. Latvijas tautsaimniecība pirms eiro ieviešanas 
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2.4.4.2. Skaidra nauda Latvijā 

2.4.4.3. Simboli uz Latvijas eiro monētām 

2.4.4.4. Tautas ideju konkurss 

2.4.4.4.1. Paskaidrojums  

2.4.4.5. Eiro ieviešanai nepieciešamais skaidrās naudas daudzums  

2.4.4.6. Latvijas eiro monētu kalšana 

2.4.4.7. Skaidrās naudas piegādes plāni 

2.4.4.8. Sākumkomplekti ikvienam interesentam 

2.4.4.9. Lata ceļš 

3. Multimediju prezentācija "FINANŠU TIRGUS" 

3.1. Multimediju prezentācija piedāvā atbildes uz jautājumiem par to, kas ir finanšu tirgi, kas ir pasaules finanšu indeksi un kā iedzīvotājus ietekmē to 

pārmaiņas. Multimediju prezentācija iepazīstina lietotājus arī ar dažādiem finanšu instrumentu veidiem. 

3.2. Saturs un izejmateriāli: 

3.2.1. pasūtītājs nodrošina tekstuālo materiālu, videomateriālus (latviski), videomateriālu tulkojumu (angliski un krieviski teksta formā); 

3.2.2. izpildītājs nodrošina videomateriālu sagatavošanu (t.sk. titrēšanu angliski un krieviski); 

3.2.3. izpildītājs veic tekstuālā materiāla vizuālo noformējumu, t.sk. ilustrācijas (arī animētas); 

3.2.4. Videomateriālu kopējais garums nepārsniedz 07:00 (mm:ss) un tie nodrošināti šādā formātā: 

3.2.4.1. H.264 baseline video un AAC "Low Complexity" audio MP4 konteinerī; 

3.2.4.2. izšķirtspēja: FullHD (1920×1080), bit rate ne zemāks kā 8 mbit/s; 

3.2.4.3. video kvalitāte: frame rate – ne zemāk kā 25 fps; 

3.2.4.4. audio kvalitāte: kanāls – stereo, sample rate – 44 kHz, bit rate ne zemāk kā 128 Kbps. 
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3.3. Grafiskā shēma: 

 
3.4. Satura elementi 

3.4.1. Kas un kā piedalās finanšu tirgos? 

3.4.1.1. Tirgus 

3.4.1.2. Uzņēmējs 

3.4.1.3. Eksportētājs 

3.4.1.4. Kredītņēmējs 

3.4.1.5. Zemnieks 

3.4.1.6. Studente 

3.4.2. Kas ir finanšu tirgus indeksi? Kāds mums ar tiem sakars? 

3.4.2.1. Tirgus 

3.4.2.2. Uzņēmējs 

3.4.2.3. Eksportētājs 

3.4.2.4. Zemnieks 

3.4.2.5. Studente 

Kas un kā piedālās 
finanšu tirgos?

Tirgus Uzņēmējs

Eksportētājs Kredītņēmējs

Zemnieks Studente

Kas ir finanšu tirgus indeksi? 

Tirgus Uzņēmējs

Eksportētājs Zemnieks

Studente

Finanšu tirgus 
instrumentu veidi

Akcijas Obligācijas

Valūtas Izejvielas

Atvasinātie 
finanšu 

instrumenti



 17 

3.4.3. Finanšu tirgus instrumentu veidi 

3.4.3.1. Akcijas 

3.4.3.2. Obligācijas 

3.4.3.3. Valūtas 

3.4.3.4. Izejvielas 

3.4.3.5. Atvasinātie finanšu instrumenti 

II. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa 

4. Multimediju prezentācija "NAUDA SKAITĻOS, NAUDAS FUNKCIJAS" 

4.1. Multimediju prezentācijas mērķis ir atraktīvā un izglītojoši izklaidējošā veidā iepazīstināt lietotājus ar trīs galvenajām naudas funkcijām, naudas 

daudzuma apgrozībā uzskaites kategorijām un pārbaudīt zināšanas. 

4.2. Saturs un izejmateriāli 

4.2.1. Pasūtītājs nodrošina: 

4.2.1.1.  tekstuālā satura latviski un ilustrāciju vadlīnijas; 

4.2.1.2. Grafiskā tēla "Sprīdītis" vispārējo vizuālo attēlojumu. 

4.2.2. Izpildītājs veic detalizētu multimediju prezentācijas satura izstrādi un satura tulkošanu angliski un krieviski. 

4.2.3. Multimediju prezentācijas ievadanimācijā, kas cikliski tiek atskaņota, kamēr lietotāji neveic darbības ar multimediju prezentāciju, izmantojami 

vizuālie tēli no citām Apmeklētāju centra ekspozīcijas daļām (piemēram, tēls "Sprīdītis", purva vide). 

4.2.4. Multimediju prezentācijā jāiekļauj? zināšanu pārbaudes tests latviski, angliski un krieviski:  

4.2.4.1. testa kopējais ilgums nepārsniedz 01:30; 

4.2.4.2. lietotājs dzird audioierakstu valodā, kādu izvēlējies, un redz slīdošu teksta rindu, kurā iekļautas 10 kļūdas, aplami apgalvojumi vai neprecizitātes; 

4.2.4.3.  sadzirdot un pamanot kļūdu šajā tekstā, lietotājiem tas jāidentificē, pieskaroties pogai skārienekrānā; 

4.2.4.4. testa beigās tiek paziņots rezultāts: 

4.2.4.4.1.  lietotāja identificēto kļūdu skaits; 

4.2.4.4.2. teksts bez kļūdām (ar izceltām vietām tekstā, kurā kļūdas pieļautas, un, kurās lietotājs tās ir vai nav identificējis). 
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4.3. Grafiskā shēma: 

 
 

5. Multimediju prezentācija "CENU STABILITĀTE" 

5.1. Multimediju prezentācijas mērķis ir parādīt cenu stabilitātes nozīmi tautsaimniecības attīstībā, kā arī to, kā pārmaiņas cenu līmeņos ietekmē gan 

valsts ekonomiku, gan personīgo patēriņu un labklājību. 

5.2. Saturs un izejmateriāli: 

5.2.1. Pasūtītājs nodrošina multimedija tekstuālo materiālu latviski, angliski un krieviski (ne vairāk kā 5,000 vārdu katrā valodā); 

5.2.2. Izpildītājs, izmantojot pasūtītāja norādītos informācijas avotus, izstrādā tādus grafiskos risinājumus, kas nodrošina informācijas pasniegšanu 

lietotājam intuitīvi saprotamā veidā. 

 

Ievadanimācija
"Sprīdītis"

Naudas daudzums 
apgrozībā

Naudas agregāti

Nauda Latvijā

Nauda pasaulē

Naudas funkcijas

Uzkrāšanas 
līdzeklis

Vērtības mērs

Maiņas līdzeklis

Zināšanu 
pārbaudes spēle
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5.3. Grafiskā shēma: 

 

Cenu stabilitāte 
Inflācija –

makroekonomiskais 
pamatrādītājs

Hiperinflācija

Hiperinflācijai 
raksturīgi 
procesi

Daži 
hiperinflācijas 

piemēri

Nauda 
hiperinflācijas 

apstākļos

Deflācija

Daži deflācijas 
piemēri

Citi inflācijas 
rādītāji

Iekšzemes 
kopprodukta 

(IKP) deflators

Ražotāju cenu 
indekss

Vienības 
darbaspēka 
izmaksas

Pamatinflācija

Saskaņotais patēriņa cenu indekss
(SPCI)

Kā mēra 
inflāciju?

Grafiks

Kas rada 
inflāciju?

Piedāvājuma 
puses faktori

Pieprasījuma 
puses faktori

Inflācija Latvijā

Grafiks: Latvijas gada 
vidējā inflācija (PCI) 

1991-2014

Komentāri pie 
grafika:

1991 – 2014

1991 – 1993 

1994 – 1998

1999 – 2003

2004 – 2008

2009 – 2013 

2014

Ražotāju cenas 
Latvijā 

Inflācija eiro zonā un 
Latvijā, (SPCI) 

Saskaņotais patēriņa cenu 
indekss eiro zonā un Latvijā 

Grafiks

Komentāri pie 
grafika:

1999-2003

2004- 2008

2009-2013

2014

Inflācija eiro zonā un 
Latvijā (1999-2014)



5.4. Satura elementi 

5.4.1. Cenu stabilitāte  

5.4.2. Inflācija - makroekonomiskais pamatrādītājs 

5.4.3. Hiperinflācija 

5.4.3.1. Hiperinflācijai raksturīgi procesi 

5.4.3.2. Daži hiperinflācijas piemēri 

5.4.3.3. Nauda hiperinflācijas apstākļos 

5.4.4. Deflācija 

5.4.4.1. Daži deflācijas piemēri 

5.4.5. Citi inflācijas rādītāji 

5.4.5.1. Iekšzemes kopprodukta (IKP) deflators 

5.4.5.2. Ražotāju cenu indekss 

5.4.5.3. Vienības darbaspēka izmaksas 

5.4.5.4. Pamatinflācija 

5.4.5.5. Saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI) 

5.4.6. Kā mēra inflāciju? 

5.4.6.1. Grafiks: Latvijas PCI aprēķinos lietotā preču un pakalpojumu groza sastāvdaļas  

2014. gadā 

5.4.7. Kas rada inflāciju? 

5.4.7.1. Piedāvājuma puses faktori 

5.4.7.2. Pieprasījuma puses faktori 

5.4.8. Inflācija Latvijā 

5.4.9. Grafiks: Latvijas gada vidējā inflācija (PCI) 1991-2015 

5.4.9.1.1. Komentāri pie grafika: 

5.4.9.1.2. 1991 - 2015 

5.4.9.1.3. 1991 - 1993  

5.4.9.1.4. 1994 - 1998 

5.4.9.1.5. 1999 - 2003 

5.4.9.1.6. 2004 - 2008 

5.4.9.1.7. 2009 - 2014 

5.4.9.1.8. 2015 

5.4.9.2. Ražotāju cenas Latvijā  

5.4.9.3. Grafiks: Ražotāju cenu gada pieauguma temps Latvijā, % 

5.4.9.4. Grafiks: Ražotāju cenu gada pārmaiņas rūpniecībā Latvijā % 

5.4.9.5. komentārs 

5.4.10. Inflācija eiro zonā un Latvijā, (SPCI)  

5.4.10.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss eiro zonā un Latvijā  

5.4.10.1.1. Grafiks: Saskaņotais patēriņā cenu indekss eirozonā un Latvijā  

5.4.10.1.2. Komentāri pie grafika: 

5.4.10.1.3. 1999-2003 

5.4.10.1.4. 2004- 2008 

5.4.10.1.5. 2009-2014 

5.4.10.1.6. 2015 

5.4.10.2. Inflācija eiro zonā un Latvijā (1999-2015)  

III. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa 

6. Multimediju prezentācija "BUDŽETS" 

6.1. Multimediju prezentācijas mērķis ir parādīt valsts un mājsaimniecību budžeta ciešo 

savstarpējo saikni. 



 21 

6.2. Multimediju prezentācija sastāv no divām daļām: "Mājsaimniecības budžets" un  

"Valsts budžets", starp kurām lietotājs izdara izvēli bagātīgi animētā sākumskatā. 

6.3. Sākumskata shēma: 

 

6.4. Multimediju prezentācijas "Budžets" daļas "Mājsaimniecības budžets" mērķis ir parādīt, 

kādi faktori ietekmē mājsaimniecību labklājību, kā arī to, kādā veidā valsts labklājību ietekmē 

mājsaimniecību labklājība un otrādi. 

6.5. Multimediju prezentācijas "Budžets" daļas "Mājsaimniecības budžets" saturs un 

izejmateriāli: 

6.5.1. Pasūtītājs nodrošina tekstuālo materiālu latviski, angliski un krieviski (ne vairāk kā 2,500 

vārdu katrā valodā); 

6.5.2. Izpildītājs, izmantojot pasūtītāja norādītos informācijas avotus, izstrādā tādus grafiskos 

risinājumus, kas nodrošina informācijas pasniegšanu lietotājam intuitīvi saprotamā veidā. 
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6.6. Multimediju prezentācijas "Budžets" daļas "Mājsaimniecības budžets" grafiskā shēma: 

 
6.6.1. Satura elementi 

6.6.2. Kas veido mājsaimniecību budžetu? 

6.6.2.1. Ģimenes budžeta galvenie ienākumi 

6.6.2.1.1. Mājsaimniecību ienākumu struktūra 

6.6.2.2. Ģimenes budžeta galvenie izdevumi 

6.6.2.2.1. Mājsaimniecību ienākumu struktūra 

6.6.2.3. Maslova piramīda – vajadzību pamatojums 

6.6.2.3.1. Maslova vajadzību hierarhijas piramīda 

6.6.2.4. Strādājošo pirktspēja Latvijā 

6.6.2.4.1. Strādājošo pirktspēja Latvijā  

6.6.2.5. Reālais patēriņš Latvijā un citās Eiropas valstīs 

6.6.2.5.1. Reālais patēriņš uz vienu iedzīvotāju 

6.6.3. Kas ietekmē mājsaimniecību patēriņu? 

6.6.3.1. Labklājības mēraukla – iekšzemes kopprodukts (IKP) 

6.6.3.2. IKP Latvijā un citās Eiropas valstīs 

6.6.3.2.1. IKP uz 1 iedzīvotāju 

6.6.3.3. Teorētiska krīzes situācija 

6.6.3.3.1. IKP aprēķina modelis 

6.6.3.4. Reāla krīzes situācija 

Kas veido 
mājsaimniecību 

budžetu?

Ģimenes budžeta 
galvenie ienākumi

Mājsaimniecību 
ienākumu struktūra

Ģimenes budžeta 
galvenie izdevumi

Mājsaimniecību 
ienākumu struktūra

Maslova piramīda 
– vajadzību 
pamatojums

Maslova vajadzību 
hierarhijas 
piramīda

Strādājošo 
pirktspēja Latvijā

Strādājošo 
pirktspēja Latvijā 

Reālais patēriņš 
Latvijā un citās 
Eiropas valstīs

Reālais patēriņš uz 
vienu iedzīvotāju

Kas ietekmē 
mājsaimniecību 

patēriņu?

Labklājības 
mēraukla –
iekšzemes 

kopprodukts (IKP)

IKP Latvijā un 
citās Eiropas 

valstīs 

IKP uz 1 
iedzīvotāju

Teorētiska krīzes 
situācija

IKP aprēķina 
modelis

Reāla krīzes 
situācija

Reālais IKP, 
privātais patēriņš.

Mājsaimniecību 
uzkrājumu 
veidošanas 

pieredze

Uzkrājumu 
veidošanas 

pieredze Latvijā

Mājsaimniecību 
bruto uzkrājumu 

līmenis

Kā plānot savu 
budžetu? 

Kā veidot 
uzkrājumus?

Ienākumu 
dalīšanas piemēri 

(ar saitēm)

Ienākumu 60% 
risinājuma metode

Aizņemties vai 
neaizņemties?

Labs kredīts vai 
slikts kredīts?

Skaidrojums

Veido pats savas 
ģimenes bilanci!

Aktīvi vai pasīvi?

Veido pats savu 
ģimenes budžetu!

Ģimenes budžeta 
plāns
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6.6.3.4.1. Reālais IKP, privātais patēriņš. 

6.6.4. Mājsaimniecību uzkrājumu veidošanas pieredze 

6.6.4.1. Uzkrājumu veidošanas pieredze Latvijā 

6.6.4.1.1. Mājsaimniecību bruto uzkrājumu līmenis 

6.6.4.2. Kā plānot savu budžetu?  

6.6.4.3. Kā veidot uzkrājumus? 

6.6.4.3.1. Ienākumu dalīšanas piemēri (ar saitēm) 

6.6.4.3.2. Ienākumu 60% risinājuma metode 

6.6.4.4. Aizņemties vai neaizņemties? 

6.6.4.4.1. Labs kredīts vai slikts kredīts? 

6.6.4.4.1.1. Skaidrojums 

6.6.4.5. Veido pats savas ģimenes bilanci! 

6.6.4.5.1. Aktīvi vai pasīvi? 

6.6.4.6. Veido pats savu ģimenes budžetu! 

6.6.4.6.1. Ģimenes budžeta plāns 

 

6.7. Multimediju prezentācijas "BUDŽETS" daļa "VALSTS BUDŽETS": 

6.7.1. Multimediju prezentācijas "Budžets" daļas "Valsts budžets" mērķis ir parādīt valsts 

ienākumu un izdevumu struktūru un parādīt to, kā atsevišķas valsts budžeta pozīcijas saistītas 

ar mājsaimniecību budžetu. 

6.7.2. Multimediju prezentācijas "Budžets" daļas "Mājsaimniecības budžets" saturs un 

izejmateriāli: 

6.7.2.1. pasūtītājs nodrošina tekstuālo materiālu latviski, angliski un krieviski (ne vairāk kā 

2,500 vārdu katrā valodā); 

6.7.2.2. Izpildītājs, izmantojot pasūtītāja norādītos informācijas avotus, izstrādā tādus grafiskos 

risinājumus, kas nodrošina informācijas pasniegšanu lietotājam intuitīvi saprotamā veidā. 



 

6.7.3. Multimediju prezentācijas "Budžets" daļas "Valsts budžets" grafiskā shēma: 

 

Kas ir valsts budžets?
Budžeta veidošanas 

politika 
Kas veido budžeta 

ieņēmumus?

Budžeta ieņēmumu 
īpatsvars iekšzemes 

kopproduktā

Nodokļi

Nodokļu slogs

Kas saņem naudu no 
valsts budžeta?

Budžeta izdevumi

Kas atrodas valdības 
patēriņa grozā?

Valdības izdevumu 
klasifikācija

Latvijas budžeta 
izdevumu struktūra

Kā budžeta naudu tērē 
citās valstīs?

Baltijas valstu 
patēriņa grozi

Kas ir valdības 
parāds?

Vai valdības parāds 
skar iedzīvotājus?

Latvijas valdības 
parāds

Grafiki



6.7.4. Multimediju prezentācijas "Budžets" daļas "Valsts budžets" satura elementi: 

6.7.4.1. Kas ir valsts budžets? 

6.7.4.1.1. Teksts. 

6.7.4.1.2. Tabula: Budžeta ieņēmumi un izdevumi 

6.7.4.1.3. Attēls: Valsts kopbudžeta sastāvdaļas 

6.7.4.1.4. Attēls: Valsts budžeta veidošanas process 

6.7.4.2. Budžeta veidošanas politika  

6.7.4.2.1. Attēls: Latvijas budžeta bilance 

6.7.4.3. Kas veido budžeta ieņēmumus? 

6.7.4.3.1. Grafiks: Budžeta ieņēmumu sadalījums 

6.7.4.3.2. Budžeta ieņēmumu īpatsvars iekšzemes kopproduktā 

6.7.4.3.2.1. Grafiks: Kopējie budžeta ieņēmumi Eiropas Savienības valstīs 

6.7.4.3.2.2. Grafiks: Budžeta ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 

6.7.4.3.3. Nodokļi. 

6.7.4.3.3.1. Attēls: Nodokļi un valsts budžets 

6.7.4.3.4. Nodokļu slogs 

6.7.4.3.4.1. Grafiks: Nodokļu slogs Eiropas Savienības valstīs 

6.7.4.4. Kas saņem naudu no valsts budžeta? 

6.7.4.4.1. Budžeta izdevumi 

6.7.4.4.2. Infografika: Kur paliek nodokļos samaksātie līdzekļi? 

6.7.4.5. Kas atrodas valdības patēriņa grozā? 

6.7.4.5.1. Valdības izdevumu klasifikācija 

6.7.4.5.2. Latvijas budžeta izdevumu struktūra 

6.7.4.5.2.1. Grafiks: Latvijas budžeta izdevumi 

6.7.4.5.2.2. Skaidrojums. 

6.7.4.5.2.3. Infografika: "Valsts funkcijām paredzētie budžeta izdevumi" 

6.7.4.6. Kā budžeta naudu tērē citās valstīs? 

6.7.4.6.1. Baltijas valstu patēriņa grozi 

6.7.4.6.1.1. Grafiks: Budžeta izdevumi Baltijas valstīs 

6.7.4.7. Kas ir valdības parāds? 

6.7.4.7.1. Vai valdības parāds skar iedzīvotājus? 

6.7.4.7.2. Latvijas valdības parāds 

6.7.4.7.2.1. Grafiks: Valdības parāda apjoms  

6.7.4.8. Grafiki 

6.7.4.8.1. Grafiks. Inflācija Latvijā 1991.-2013. gadā 

6.7.4.8.2. Grafiks: Inflācija Latvijā un eirozonā 

6.7.4.8.3. Grafiks. Valdības patēriņa grozs (līdz 2013. gadam) 

6.7.4.8.4. Grafiks. Valdības patēriņa grozs (no 2014. gada)  

6.7.4.8.5. Grafiks: Latvijas budžeta izdevumu struktūra 

B. Multimediju izveides tehniskie noteikumi 

7. Multimediju tehniskais nodrošinājums un sistēmu programmatūra: 

7.1. Multimedijam jādarbojas uz Windows 7, Windows 8 un Windows 10 64-bit 

operētājsistēmām (Windows licences nav jāiekļauj piedāvājumā). 

7.2. Multimedijam jādarbojas trijos režīmos: 

7.2.1. visi multimediju faili atrodas datorā, no kura tas tiek palaists; 

7.2.2. multimedijs, izmantojot saīsni, tiek palaists no attālinātas multimediju failu glabāšanas 

vietas; 

7.2.3. interneta vidē, multimediju saturu piegādājot caur tīmekļa serveri.  

7.3. Visiem multimedijiem jāļauj darboties Windows sistēmas standarta ekrānsaudzētājiem. 

7.4. Multimediji tiek izveidoti HTML5 formātā, UTF-8 kodējumā. 
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7.5. Multimedija izmantotajam teksta saturam jābūt sagatavotam JSON formātā. Failu struktūra 

saskaņojama līguma izpildes laikā darba izpildes sanāksmēs. 

7.6. Visu multimediālo materiālu izveide ietver: 

7.6.1. paplašinātu lietotāja rīcības iespēju pievienošanu, izmantojot daudzpieskārienu 

(multi-touch) skārienvirsmas tehnoloģiju; 

7.6.2. adaptīvā dizaina principu ievērošanu, multimediju prezentācijas sagatavojot pilnvērtīgai 

demonstrēšanai uz ekrāniem ar izšķirtspēju 1920×1080 px ar ekrāna malu garumu attiecību 

16:9, paredzot, ka multimediju var pilnvērtīgi demonstrēt uz ekrāniem ar zemāku izšķirtspēju 

līdz 1280x720 px un attiecīgām malu garumu attiecībām (16:9, 16:10, u.c.). 

7.7. Jāparedz iespēja pasūtītājam pēc multimedija izveides iespēja mainīt tā saturu visos tā 

elementos – gan tekstā, gan audio, gan video formāta materiālos bez izpildītāja tiešas 

līdzdalības. 

7.8. Multimediju struktūrai jāievēro šādi principi: 

7.8.1. visam multimediju saturam jābūt vienā mapē, kur mapes saknē jābūt multimedija 

palaižamam failam, bet apakšmapēs jābūt: 

7.8.1.1. "IMG" apakšmapē jāatrodas grafiskai informācijai; 

7.8.1.2. "VIDEO" apakšmapē jāatrodas videoinformācijai; 

7.8.1.3. "SCRIPT" apakšmapē jāatrodas palaižamiem skriptu failiem; 

7.8.1.4. "CSS" apakšmapē jāatrodas stila un fontu informācijai; 

7.8.1.5. "TXT" apakšmapē izvieto JSON failu, kurā ir aprakstīta multimedija struktūra, t.sk. 

teksti latviešu, angļu un krievu valodās; 

7.8.2. visu pārējo informāciju jāizvieto mapēs, saglabājot iepriekš minēto satura sadalījuma 

principu; 

7.8.3. izpildītājs var piedāvāt savu failu struktūru, saskaņojot to ar pasūtītāju darba izpildes 

sanāksmēs. 

7.9. Multimedijs darbojas pilnekrāna režīmā, saglabājot iespēju to konfigurēt attēlošanai logā. 

7.10. Multimedijos atļauts izmantot mūziku vai citus skaņas efektus. 

7.11. Katrs multimedijs adaptējams divās versijās: 

7.11.1. multimedijs, kas paredzēts izmantošanai Latvijas Bankas apmeklētāju centrā "Naudas 

pasaule" skārienekrāna režīmā, bez iespējas izslēgt pilnekrāna režīmu vai pārslēgt aplikācijas 

(pamatrežīms); 

7.11.2. multimedijs, kas paredzēts lietošanai tīmekļa vidē ar iespēju skatīt to pilnekrāna režīmā 

vai pāriet uz citu aplikāciju. 

7.12. Multimedija saturs un apjoms: 

7.12.1. pirmajā ekrāna skatā (sākumskatā) lietotājam ir intuitīvi jāsaprot multimedija darbības 

principi, t.sk., ka lietotājam ir iespēja izvēlēties sev interesējošo tematu jebkurā no trīs valodām; 

7.12.2. izveidotajam multimedijam jāparedz iespēja ieviest papildu objektus, tēlus un scenārijus 

u.c. vizuālus risinājumus. 

7.13. Papildu nosacījumi: 

7.13.1. izpildītājs piegādā pasūtītājam multimediju kopā ar tā pirmkodu (source code) un 

rediģējamu failu, izejmateriālus, video un audio celiņus, kā arī uzstādīšanas pakotni un 

uzstādīšanas instrukciju; 

7.13.2. izpildītājs piegādā visu papildu programmatūru un tās lietošanas licences, kuras ir 

nepieciešamas multimediju lietošanai; 

7.13.3. izpildītājs multimediju kvalitātes uzturēšanas laikā nodrošina multimediju defektu vai 

trūkumu novēršanu.  

8. Prasības multimediju lietošanā 

8.1. Multimediji veidoti saskaņā ar šādiem vispārējas navigācijas principiem: 

8.1.1. hierarhiski (lapas secīgi pakārtotas vienai vai vairākām citām); 

8.1.2. lineāri (lapas secīgi sakārtotas viena aiz otras); 

8.1.3. jaukti (hierarhiski un lineāri kārtotas lapas). 
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8.2. Svarīgākās navigācijas elementu un īpašību iezīmes: 

8.2.1. vispārējie navigācijas principi: 

8.2.1.1. hierarhiski sakārtotu lapu navigācijas iezīmes paredz iespēju atvērt kādu no pakārtotām 

lapām (hierarhiski zemākām lapām), kā arī atgriezties no pakārtotām lapām uz sākumlapu 

(hierarhiski augstāku lapu); 

8.2.1.2. lineāri sakārtotu lapu iezīmes paredz iespēju uz sekojošo lapu doties, to pāršķirstot no 

labās puses uz kreiso; 

8.2.1.3. iespējams lietot atšķirīgus navigācijas principus, tos iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju 

darba izpildes sapulcēs; 

8.2.1.4. lietotājam ir iespēja viegli un intuitīvi pārslēgt valodas jebkurā no multimediju skatiem, 

kā arī atgriezties multimediju sākuma skatā; 

8.2.1.5. lietotājs veic multimediju vadību ar skārienekrāna palīdzību; 

8.2.1.6. ja multimediju lietotājs pasūtītāja noteiktā laikā kopš pēdējās darbības citas darbības 

prezentācijā nav veicis, notiek atgriešanās multimediju sākumskatā, atjaunojot tā noklusējuma 

iestatījumus; 

8.2.2. teksts: 

8.2.2.1. teksta elementu navigācija īstenota, pielietojot daudzpieskārienu (multi-touch) displeja 

tehnoloģiju; 

8.2.2.2. teksta materiāls, ja tas neietilpst tam paredzētā apgabalā, ritināms vertikālā virzienā, 

izpildītājam jāpiedāvā intuitīvi uztverams risinājums; 

8.2.2.3. teksts mērogojams lietotājam piemērotā režīmā līdz 20% palielinājumam tekstam 

paredzētā apgabala (rāmja) ietvaros, saskaņojot ar pasūtītāju darba izpildes sapulcēs; 

8.2.3. attēli: 

8.2.3.1. attēlu un grafisko elementu navigācija īstenota, pielietojot daudzpieskārienu  

(multi-touch) displeja tehnoloģiju; 

8.2.3.2. ja multimedijā ievietotais attēls neietilpst tam paredzētajā apgabalā, tas jāievieto 

mērogojams, nevis apgriezts; 

8.2.3.3. pasūtītāja norādītos attēlus, kas ievietoti multimedijā, izņemot vispārējai navigācijai un 

multimediju veidnes noformēšanas vajadzībām paredzētos attēlus, iespējams atvērt un aizvērt 

palielinātā veidā peldošā logā (floating-container), saskaņojot ar pasūtītāju darba izpildes 

sapulcēs; 

8.2.3.4. attēlu un grafisko materiālu sērijas apskatāmas, tās pāršķirstot no labās puses uz kreiso; 

8.2.4. audio un video atskaņošanas iespējas; 

8.2.4.1. audio un video elementu navigācija īstenota, pielietojot atsevišķu pieskārienu (single-

touch) displeja tehnoloģiju; 

8.2.4.2. audio un video elementu atskaņošanai, apturēšanai un atskaņošanas sākuma vietas 

pārbīdīšanai paredzētas atsevišķas navigācijas pogas; 

8.2.4.3. audio un video elementu atskaņošana iespējama gan tiem esot kā lapas satura 

elementiem, gan atsevišķā veidā peldošā logā (floating-container), saskaņojot ar pasūtītāju 

darba izpildes sapulcēs; 

8.2.4.4. uz audio un video elementu atskaņošanas joslas iespējams izvietot atzīmes par satura 

dalījumu īpašās sadaļās, kuras iezīmētas ar marķieriem un var saturēt saites uz citiem 

multimediju elementiem; 

8.2.4.5. audio un video elementus iespējams skatīt paplašinātā režīmā (aizņemot līdz  

90% ekrāna, un paredzot navigācijas principu un pilnekrāna režīma izslēgšanas izmantošanas 

iespējas). 

8.3. Vizuālie elementi multimedijos izveidojami augstvērtīgā dizaina valodā, ņemot vērā 

multimediju satura kontekstu un vadoties pēc šādiem un līdzvērtīgiem avotiem: Wong, D.,  

"The Wall Street Journal Guide to Information Graphics", New York: W.W. Norton, 2010., 

Knaflic, C.N., "Storytelling with Data", Hoboken, John Wiley & Sons, 2015, McCandless, 

"Knowledge Is Beautiful", New York, Harper, 2014, un Lankow, N. "Infographics: The Power 

of Visual Storytelling", Hoboken, John Wiley & Sons, 2012. 
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8.4. Navigācijas ikonas un rīkjoslas izveidojamas saskaņā ar Latvijas Bankas apmeklētāju 

centra multimediju dizaina vides vadlīnijām (nolikuma 1. pielikuma C sadaļa).  

C. Latvijas Bankas apmeklētāju centra multimediju vides dizaina prasības 

9. Latvijas Bankas apmeklētāju centra multimediju vides dizaina vadlīnijas veido priekšstatu 

par kopējo ekspozīcijas dizainu. 

10. Vides dizaina prasības paskaidro galvenos kompozīcijas veidojošos parametrus – burtu 

veidus, tonalitāti u.c. parametrus. Tie ir ieteicoši kā risinājumu tendence, bet pieļauj pamatotu 

individuālu pieeju risinājumiem. 

11. Vides dizaina prasības galvenokārt ietver kompozīcijas, krāsu un ieteicamo burtu veidu 

paraugus. 

12. Multimedijiem vēlams ievērot kopīgas vadlīnijas – krāsu, fontu, kompozīcijas ietvaros, lai 

sekmētu vienotu un kvalitatīvu ekspozīcijas gaumi. 

13. Multimediju vides dizaina krāsu gamma: 

13.1. ekspozīcijas dizaina veidošanā izmantota krāsu gamma, kuru ieteicams ievērot arī 

multimediju dizaina vides izveidē, kā arī iespējams to kombinēt ar citiem saderīgiem krāsu 

risinājumiem; 

13.2. krāsu toņi norādīti pēc RGB krāsu modeļa. 
 

 

 

 

14. Ekspozīcijas dizains sevī ietver arī vienotu grafisko valodu, multimediju vides dizaina 

veidošanā ieteicams izmantot vienotus burtu veidus, taču tos iespējams kombinēt ar citiem 

saderīgiem burtu veidiem, konsultējoties ar pasūtītāju. 

15. Multimedijos izmantojamā burtu saime (typeface family) "Tahoma": 

15.1.1. Tahoma normal 
15.1.2. Tahoma italic 

15.1.3. Tahoma bold 

16. Kompozīcijas principi multimedijos:  

16.1. multimediju dizains veidojams askētisks, taču laikmetīgs un mūsdienu tendencēm 

atbilstošs; 

16.2. multimediju dizainam jābūt saderīgam un harmoniskam, lai tas iekļautos gan telpu 

vēsturiskajā arhitektūrā, gan jaunizveidotajā ekspozīcijas dizaina valodā.  

 

  

R 255 G 255 B 255 R 155 G 133 B 114 

R 64 G 64 B 65 R 80 G 94 B 150 
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2. pielikums 

2016. gada 6. decembra 

konkursa LB/2016/131 nolikumam 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1. DAĻĀ 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas konkursa ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un telefona numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk 

tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u 

iespējām konkrētā līguma izpildei balstās 

pretendents atbilstoši konkursa nolikuma 7.3. 

punkta prasībām 
(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi un saistītās personas lomu** 

iepirkuma līguma izpildē) 

 

Informācija par katru apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% 

(divdesmit procentu) no līguma kopējās 

vērtības vai lielāka (tālāk tekstā – 

apakšuzņēmējs), un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nodot paredzēto 

iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, 

kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. 
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Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotā konkursa "Par 

multimediju prezentāciju izveidi un uzturēšanu" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2016/131) 

iepirkuma priekšmeta 1. daļā "Eiro un finanšu tirgus" un piedāvā izveidot multimedijus un 

nodrošināt to kvalitātes uzturēšanu atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām un par 

šādu cenu (euro bez PVN):  

Nr. 

p.k. 
Pozīcijas nosaukums 

Vienas 

vienības cena 
Skaits Cena 

A B C = (A x B) 

1. 
Multimediju prezentācijas "EIRO 

APGROZĪBĀ" izveide un kvalitātes 

uzturēšana 

 1 
 

2. 
Multimediju prezentācijas "EIRO 

VĒSTURE" izveide un kvalitātes 

uzturēšana 

 1 
 

3. 
Multimediju prezentācijas "FINANŠU 

TIRGUS" izveide un kvalitātes 

uzturēšana 

 1 
 

4. 
1.–3. punktā minēto multimediju 

prezentāciju izmaiņu izveidei 

nepieciešamo darbu stundas likme1 

 50 

stundas2 
 

Kopā  

1 – Pretendenta piedāvātā stundas likme ietver visas izmaksas, kas pretendentam var rasties saistībā ar 

nepieciešamību pēc pasūtītāja pieprasījuma veikt izmaiņas attiecīgajā multimedijā neatkarīgi no 

pretendenta iesaistīto speciālistu skaita, veida, kvalifikācijas u.c. iespējami mainīgajiem lielumiem. 
2 – Pasūtītāja noteiktais orientējošais izmaiņu veikšanas darbu apjoms līguma laikā. Stundu skaits 

norādīts tikai piedāvājumu vērtēšanas un salīdzināšanas nolūkā. Pasūtītājs negarantē šāda pakalpojuma 

apjoma pasūtīšanu līguma izpildes laikā.  

Apliecinām, ka: 

1. pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem 

pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem; 

2. uz personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētie apstākļi; 

3. uz saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis); 

4. uz apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents apakšuzņēmēju piesaisti ir paredzējis); 

5. piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību izpildei, 

t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

konkursa Nr. LB/2016/131 "Par multimediju prezentāciju izveidi un uzturēšanu" nolikumam. 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: ____________________ 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ________________________________________ 

Datums: _______________  
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3. pielikums 

2016. gada 6. decembra 

konkursa LB/2016/131 nolikumam 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2.DAĻĀ 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas konkursa ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un telefona numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk 

tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u 

iespējām konkrētā līguma izpildei balstās 

pretendents atbilstoši konkursa nolikuma 7.3. 

punkta prasībām 
(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi un saistītās personas lomu** 

iepirkuma līguma izpildē) 

 

Informācija par katru apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% 

(divdesmit procentu) no līguma kopējās 

vērtības vai lielāka (tālāk tekstā – 

apakšuzņēmējs), un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nodot paredzēto 

iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, 

kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. 
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Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotā konkursa  

"Par multimediju prezentāciju izveidi un uzturēšanu" (iepirkuma identifikācijas 

Nr. LB/2016/131) iepirkuma priekšmeta 2. daļā "Nauda un cenas" un piedāvā izveidot 

multimedijus un nodrošināt to kvalitātes uzturēšanu atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām un par šādu cenu (euro bez PVN):  

 

Nr. 

p.k. 
Pozīcijas nosaukums 

Vienas 

vienības cena 
Skaits Cena 

A B C = (A x B) 

1. 
Multimediju prezentācijas "NAUDA 

SKAITĻOS, NAUDAS FUNKCIJAS" 

izveide un kvalitātes uzturēšana 

 1 
 

2. 
Multimediju prezentācijas "CENU 

STABILITĀTE" izveide un kvalitātes 

uzturēšana 

 1 
 

3. 
1.–2. punktā minēto multimediju 

prezentāciju izmaiņu izveidei 

nepieciešamo darbu stundas likme1 

 30 

stundas2 
 

Kopā  

1 – Pretendenta piedāvātā stundas likme ietver visas izmaksas, kas pretendentam var rasties saistībā ar 

nepieciešamību pēc pasūtītāja pieprasījuma veikt izmaiņas attiecīgajā multimedijā neatkarīgi no 

pretendenta iesaistīto speciālistu skaita, veida, kvalifikācijas u.c. iespējami mainīgajiem lielumiem. 
2 – Pasūtītāja noteiktais orientējošais izmaiņu veikšanas darbu apjoms līguma laikā. Stundu skaits 

norādīts tikai piedāvājumu vērtēšanas un salīdzināšanas nolūkā. Pasūtītājs negarantē šāda pakalpojuma 

apjoma pasūtīšanu līguma izpildes laikā.  

Apliecinām, ka: 

1. pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem 

pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem; 

2. uz personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētie apstākļi; 

3. uz saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis); 

4. uz apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents apakšuzņēmēju piesaisti ir paredzējis); 

5. piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību izpildei, 

t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

konkursa Nr. LB/2016/131 "Par multimediju prezentāciju izveidi un uzturēšanu" nolikumam. 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: ____________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ________________________________________ 

 

Datums: _______________  
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4. pielikums 

2016. gada 6. decembra 

konkursa LB/2016/131 nolikumam 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 3. DAĻĀ 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – 

_______________ (norāda 

pretendentam atbilstošu statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas konkursa ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa numuru, 

kā arī pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, 

amatu un telefona numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk tekstā – 

saistītā persona), uz kuras/-u iespējām konkrētā līguma 

izpildei balstās pretendents atbilstoši konkursa 

nolikuma 7.3. punkta prasībām 
(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi 

un saistītās personas lomu** iepirkuma līguma izpildē) 

 

Informācija par katru apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procentu) no 

līguma kopējās vērtības vai lielāka (tālāk tekstā – 

apakšuzņēmējs), un katram šādam apakšuzņēmējam 

izpildei nodot paredzēto iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, 

kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. 
 

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotā konkursa "Par 

multimediju prezentāciju izveidi un uzturēšanu" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2016/131) 

iepirkuma priekšmeta 3. daļā "Budžets" un piedāvā izveidot multimedijus un nodrošināt to 

kvalitātes uzturēšanu atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām un par šādu cenu 

(euro bez PVN):  

 

Nr. 

p.k. 
Pozīcijas nosaukums 

Vienas 

vienības cena 
Skaits Cena 

A B C = (A x B) 

1. 
Multimediju prezentācijas "Budžets" 

izveide un kvalitātes uzturēšana 
 1  
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2. 
1. punktā minētās multimediju 

prezentācijas izmaiņu izveidei 

nepieciešamo darbu stundas likme1 

 30 

stundas2 
 

Kopā  

1 – Pretendenta piedāvātā stundas likme ietver visas izmaksas, kas pretendentam var rasties saistībā ar 

nepieciešamību pēc pasūtītāja pieprasījuma veikt izmaiņas attiecīgajā multimedijā neatkarīgi no 

pretendenta iesaistīto speciālistu skaita, veida, kvalifikācijas u.c. iespējami mainīgajiem lielumiem. 
2 – Pasūtītāja noteiktais orientējošais izmaiņu veikšanas darbu apjoms līguma laikā. Stundu skaits 

norādīts tikai piedāvājumu vērtēšanas un salīdzināšanas nolūkā. Pasūtītājs negarantē šāda pakalpojuma 

apjoma pasūtīšanu līguma izpildes laikā.  

Apliecinām, ka: 

1. pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem 

pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem; 

2. uz personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētie apstākļi; 

3. uz saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis); 

4. uz apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents apakšuzņēmēju piesaisti ir paredzējis); 

5. piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību izpildei, 

t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

konkursa Nr. LB/2016/131 "Par multimediju prezentāciju izveidi un uzturēšanu" nolikumam. 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: ____________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ________________________________________ 

 

Datums: _______________ 
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5. pielikums 

2016. gada 6. decembra 

konkursa LB/2016/131 nolikumam 

Rīga 2016. gada ___._______________ PROJEKTS 

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2016/ 

 

Par multimediju prezentāciju izveidi un uzturēšanu 
(Iepirkums LB/2016/131) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) _______________ (pārstāvja amats, vārds un 

uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar _______________ (pārstāvības tiesību pamats), no 

vienas puses, un _______________ (iepirkuma uzvarētājs) (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) 

_______________ (pārstāvja amats, vārds un uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar 

_______________ (pārstāvības tiesību pamats), 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 apņemas veikt PASŪTĪTĀJA multimediju 

prezentāciju (tālāk tekstā – multimediju) izveidi (tālāk tekstā – DARBS) saskaņā ar konkursa 

LB/2016/106 nolikumu, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA 

piedāvāto cenu (LĪGUMA 2. pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt DARBA rezultātā izveidoto 

un PASŪTĪTĀJA pieņemto multimediju izmaiņu izveidi (tālāk tekstā – izmaiņu izveide) 

saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvāto izmaiņu izveides vienas darba stundas izcenojumu 

(LĪGUMA 2. pielikums).  

1.3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBA rezultātā izveidoto multimediju un to izmaiņu 

izveides kvalitātes uzturēšanu (tālāk tekstā – PAKALPOJUMS). 

1.4. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci uz DARBA un izmaiņu izveides 

rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu uz 100 (viens simts) gadu 

ilgu termiņu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot šo licenci trešajām personām. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBU, t.sk. iesniedz PASŪTĪTĀJAM izveidotos multimedijus,  

60 (sešdesmit) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas. 

2.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt IZPILDĪTĀJAM veikt DARBA rezultātā izveidoto 

multimediju izmaiņu izveidi 3 (trīs) gadu laikā no DARBA izpildes dienas. 

2.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina PAKALPOJUMA sniegšanu DARBA rezultātā izveidotajiem un 

PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem multimedijiem 3 (trīs) gadus no DARBA izpildes dienas. 
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2.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina PAKALPOJUMA sniegšanu izmaiņu izveides rezultātā 

izveidotajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem multimedijiem 3 (trīs) gadus no DARBA 

izpildes dienas, bet ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus no attiecīgo izmaiņu izveides dienas. 

2.5. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz LĪGUMA saistību 

pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM DARBA veikšanai nepieciešamos multimediju 

teksta izveides materiālus un PASŪTĪTĀJA rīcībā esošos (pieejamos) vizuālos materiālus 

 2 (divu) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas.  IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs 

izmantot PASŪTĪTĀJA iesniegtos teksta un vizuālos materiālus tikai LĪGUMĀ paredzētajiem 

mērķiem. 

3.2. IZPILDĪTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU DARBA izpildei nepieciešamos un 

IZPILDĪTĀJA atlasītos multimediju teksta un vizuālos materiālus 5 (piecu) darbadienu laikā 

pēc PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo teksta un vizuālo materiālu nodošanas dienas IZPILDĪTĀJAM. 

PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā izvērtē IZPILDĪTĀJA atlasīto multimediju teksta un 

vizuālo materiālu atbilstību DARBA izpildes nosacījumiem un sniedz IZPILDĪTĀJAM 

saistošus norādījumus par turpmāko DARBA izpildi. 

3.3. PASŪTĪTĀJS pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 (divās) nedēļās, rīko un protokolē 

DARBA izpildes sanāksmes (tālāk tekstā – sanāksmes). PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM 

paziņojumu uz e-pasta adresi ____________________________ par sanāksmes vietu un laiku 

ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienas pirms sanāksmes dienas.  

3.4. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties sanāksmēs un sniegt ziņojumus par DARBA 

izpildes gaitu. 

3.5. IZPILDĪTĀJAM ir saistoši sanāksmēs pieņemtie lēmumi un PASŪTĪTĀJA norādījumi 

attiecībā uz DARBA izpildi. 

3.6. Pēc DARBA izpildes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izveidotos multimedijus, 

kā arī tehniskās specifikācijas (LĪGUMA 1. pielikums) 7.13.1. un 7.13.2. punktā norādītos 

papildu nodevumus un IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu. 

3.7. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc LĪGUMA 3.6. punktā minēto nodevumu 

un IZPILDĪTĀJA parakstīta DARBA nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda 

DARBA izpildes atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem to, parakstot DARBA nodošanas 

un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatēti trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt DARBU. 

3.8. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS, ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem, novērš PASŪTĪTĀJA atteikumā norādītos DARBA izpildes trūkumus un 

atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 3.6. punktā minētos nodevumus un 

IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc atkārtoti iesniegto LĪGUMA 3.6. punktā minēto nodevumu un DARBA 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda DARBA izpildes atbilstību LĪGUMA 

noteikumiem un pieņem DARBU, parakstot atkārtoti iesniegto DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBU. 
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3.9. DARBA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 

3.6. punktā minētos nodevumus un IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU LĪGUMA 3.7. punktā noteiktajā kārtībā.  

3.10. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā DARBA izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 3.6. punktā minētos nodevumus un IZPILDĪTĀJA parakstītu 

DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU LĪGUMA  

3.8. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.11. Par izmaiņu izveides konkrētu apjomu, izpildes termiņu un maksu katrā reizē PUSES 

vienojas atsevišķi. 

3.12. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt 

izmaiņu izveidi saņemšanas, kas nosūtīts uz e-pasta adresi ______________, iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai pieprasīto izmaiņu izveides tāmi, kurā norāda izmaiņu izveidei 

nepieciešamo laiku un maksu, kas aprēķināta atbilstoši LĪGUMA 2. pielikumā noteiktajam 

izmaiņu izveides stundas likmes izcenojumam. IZPILDĪTĀJS uzsāk PASŪTĪTĀJA pieprasīto 

izmaiņu izveidi tikai pēc minētās tāmes abpusējas saskaņošanas. 

3.13. Kārtība, kādā IZPILDĪTĀJS iesniedz un PASŪTĪTĀJS pārbauda un pieņem izmaiņu 

izveidi, ir analoģiska LĪGUMA 3.6.–3.10. punktā noteiktajai DARBA iesniegšanas, pārbaudes 

un pieņemšanas kārtībai. 

3.14. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% 

(divdesmit procenti) no kopējās LĪGUMA vērtības vai lielāka un par kuru IZPILDĪTĀJS 

sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2016/131 nolikuma prasībām, 

maiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstoša apakšuzņēmēja vēlāku iesaistīšanu LĪGUMA 

izpildē tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. 

panta nosacījumiem. 

3.15. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt saistītās personas, par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju 

PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2016/131 nolikuma prasībām un uz kuras iespējām 

IZPILDĪTĀJS ir balstījies no konkursa LB/2016/131 nolikuma 8.2.2. punkta izrietošo 

kvalifikācijas prasību izpildei, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 68. panta nosacījumiem. 

4. PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš DARBA rezultātā 

izveidoto multimediju un to izmaiņu izveides trūkumus vai defektus (tālāk tekstā – defekts), 

par kuriem PASŪTĪTĀJS paziņojis IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 2.3. un 2.4. punktā minēto 

PAKALPOJUMA nodrošināšanas termiņu ietvaros. 

4.2. Ja PASŪTĪTĀJS patstāvīgi ir veicis strukturālas modifikācijas DARBA rezultātā 

izveidotajos multimedijos vai to izveidotajās izmaiņās, attiecīgo defektu novēršanas izdevumus 

sedz PASŪTĪTĀJS. 

4.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē DARBA rezultātā izveidoto multimediju vai to izmaiņu izveides 

defektu, PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM paziņojumu uz e-pasta adresi 

_______________________________. 
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4.4. IZPILDĪTĀJS novērš defektu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

saņemšanas. Ja tehniski pamatotu apstākļu dēļ IZPILDĪTĀJS nevar novērst pieteikto defektu 

šajā punktā noteiktajā termiņā, IZPILDĪTĀJS par to nekavējoties rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM un rakstiski vienojas ar PASŪTĪTĀJU par citu defekta novēršanas termiņu. 

4.5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.4. punktā noteikto termiņu, LĪGUMA 4.4. punktā 

noteiktajā kārtībā saskaņoto termiņu vai neveic LĪGUMA 4.4. punktā noteiktos defekta 

novēršanas darbus kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS attiecīgo defektu novēršanai ir tiesīgs pieaicināt 

citu izpildītāju, par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS samaksā PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) 

darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. 

5. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Maksa par DARBA izpildi un PAKALPOJUMA nodrošināšanu ir ____ EUR (__________ 

(summa vārdiem) euro), t.sk. atlīdzība par DARBA izpildi un PAKALPOJUMA nodrošināšanu 

____ EUR (__________ (summa vārdiem) euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis ____ 

EUR (__________ (summa vārdiem) euro). 

5.2. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM ____ EUR (______ euro) (90% (deviņdesmit 

procentus) no LĪGUMA 5.1. punktā minētās maksas par DARBA izpildi un PAKALPOJUMA 

nodrošināšanu) 10 (desmit) darbadienu laikā pēc DARBA nodošanas un pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.3. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM ____ EUR (______ euro) (atlikušos 10% 

(desmit procentus) no LĪGUMA 5.1. punktā minētās maksas par DARBA izpildi un 

PAKALPOJUMA nodrošināšanu) 6 (sešos) vienādos maksājumos 3 (trīs) gadu laikā no 

DARBA izpildes dienas, t.i., ____ EUR (______ euro) (⅙ (viena sestā daļa) no atlikušajiem 

10% (desmit procentiem) no LĪGUMA 5.1. punktā minētās maksas par DARBA izpildi un 

PAKALPOJUMA nodrošināšanu) reizi pusgadā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc atbilstoša 

IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.4. LĪGUMA 3.12. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto maksu par izmaiņu izveidi, tai 

piemērojot spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu izveides pieņemšanas un atbilstoša rēķina 

saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 

5.5. PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinus elektroniski, 

nosūtot tos uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par 

saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā LĪGUMA punktā norādīto e-pasta 

adresi. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par LĪGUMA 2.1. vai 4.4. punktā noteiktā vai LĪGUMA 4.4. punktā noteiktajā kārtībā 

PUŠU saskaņotā termiņa pārsniegšanu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% 

(divas desmitdaļas procenta) apmērā no LĪGUMA 5.1. punktā noteiktās maksas par DARBA 

izpildi un PAKALPOJUMA nodrošināšanu par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne 

vairāk kā 10% (desmit procentu) no LĪGUMA 5.1. punktā noteiktās maksas par DARBA izpildi 

un PAKALPOJUMA nodrošināšanu.  

mailto:rekini@bank.lv
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6.2. Par PUŠU abpusēji saskaņotajā izmaiņu izveides tāmē noteiktā izmaiņu izveides termiņa 

pārsniegšanu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas 

procenta) apmērā no abpusēji saskaņotajā tāmē noteiktās kopējās maksas (ar PVN) par attiecīgo 

izmaiņu izveidi par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no attiecīgajā tāmē saskaņotās kopējās maksas (ar PVN) par attiecīgo izmaiņu izveidi. 

6.3. Par LĪGUMA 4.5. punktā noteiktā rēķina apmaksas termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no kavētā maksājuma summas. 

6.4. Ja DARBA vai tā izmaiņu izveides rezultātā radītos autortiesību vai blakustiesību objektus 

vai atsevišķas to daļas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas IZPILDĪTĀJS nodod 

izmantošanai trešajām personām, IZPILDĪTĀJS par katru šādu gadījumu maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu LĪGUMA 5.1. punktā noteiktās maksas par DARBA izpildi un 

PAKALPOJUMA nodrošināšanu apmērā. 

6.5. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA 

maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

6.6. Par LĪGUMA 5.2., 5.3. vai 5.4. punktā noteiktā samaksas termiņa pārsniegšanu 

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 rēķina 

saņemšanas dienas. 

6.7. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver 

dienu, kurā saistības izpildītas. 

7. AUTORTIESĪBAS, BLAKUSTIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA (LICENCE) 

7.1. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas autora mantiskās tiesības uz DARBA un tā 

izmaiņu izveides rezultātā radītajiem autortiesību un blakustiesību objektiem. 

7.2. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot LĪGUMA 1.4., 7.1. un 

7.3.–7.7. punktā minētās tiesības PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir ieguvis 

atbilstošas tiesības no visiem DARBA un tā izmaiņu izveides rezultātā radīto vai izmantoto 

autortiesību un blakustiesību objektu subjektiem. IZPILDĪTĀJS apņemas atbildēt un atlīdzināt 

PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus par jebkuriem autortiesību vai blakustiesību subjektu 

prasījumiem saistībā ar DARBA vai tā izmaiņu izveides rezultātā radīto vai izmantoto 

autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu, ja to izmantošana notiek saskaņā ar šo 

LĪGUMU. Par DARBA un tā izmaiņu izveides ietvaros izmantojamo autortiesību un 

blakustiesību objektu, kurus atbilstoši LĪGUMA noteikumiem nodrošina PASŪTĪTĀJS, 

izmantošanas tiesību esamību atbild PASŪTĪTĀJS. 

7.3.  IZPILDĪTĀJS atļauj PASŪTĪTĀJAM izdarīt DARBA un tā izmaiņu izveides rezultātā 

radītajos autortiesību un blakustiesību objektos jebkādus pārveidojumus, grozījumus un 

papildinājumus bez saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU, ievērojot nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJA 

pārveidojumu, grozījumu vai papildinājumu publiskošanas gadījumā IZPILDĪTĀJS netiek 

identificēts kā attiecīgā DARBA vai tā izmaiņu autors.  
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7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot DARBA un tā izmaiņu izveides rezultātā radītos 

autortiesību un blakustiesību objektus neierobežotas reizes Latvijā un citās valstīs, t.sk. tieši vai 

netieši, īslaicīgi vai patstāvīgi tos reproducēt, publiskot vai padarīt pieejamus sabiedrībai un 

izmantot atbilstoši saviem ieskatiem, t.sk. izvietojot dažādās interneta vietnēs un citviet tīmeklī. 

7.5. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi DARBA un tā izmaiņu izveides izpildē izmantoto 

autortiesību un blakustiesību objektu, izņemot tos objektus, kurus atbilstoši LĪGUMA 

noteikumiem nodrošina PASŪTĪTĀJS, subjekti ir nodevuši tiesības ievietot attiecīgos 

autortiesību un blakustiesību objektus interneta vietnēs un izmantot visos šajā LĪGUMĀ 

paredzētajos gadījumos, nemaksājot par to papildu atlīdzību autortiesību vai blakustiesību 

subjektiem.  

7.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības DARBA un tā izmaiņu 

izveides rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu aizsardzībai to nelikumīgas un 

neatļautas izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

7.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez papildu samaksas un bez IZPILDĪTĀJA rakstiskas 

piekrišanas lietot un izmantot visus materiālus, kurus saistībā ar DARBA multimediju un tā 

izmaiņu izveides izpildi ir izveidojis IZPILDĪTĀJS vai tā apakšuzņēmēji.  

7.8. Veicot DARBU un tā izmaiņu izveidi, IZPILDĪTĀJS izmanto tikai licencētu vai citādi 

likumīgi iegūtu programmatūru. Ja kāda trešā persona ceļ prasību par autortiesību pārkāpumu 

pret PASŪTĪTĀJU par LĪGUMA izpildes ietvaros izmantoto programmatūru, IZPILDĪTĀJS 

uzņemas visu atbildību par trešās personas prasību pret PASŪTĪTĀJU un atlīdzina 

PASŪTĪTĀJAM visus šādas prasības rezultātā radušos zaudējumus.  

7.9. LĪGUMA 1.4. un 7.1.–7.8. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no 

LĪGUMA vai LĪGUMS izbeidzas citādi. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. 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).  

8.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz atbrīvošanas no atbildības 

pamatu. 

8.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes 

termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU darbības laiku. 

8.4. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt 

LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 
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9. KONFIDENCIALITĀTE 

9.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu 

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

gadījumus.  

9.2. LĪGUMA 9.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai ja LĪGUMS izbeidzas 

citādi. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. vai 3.12. punktā noteikto termiņu, vai PUŠU 

abpusēji saskaņotajā izmaiņu izveides tāmē noteikto izmaiņu izveides izpildes termiņu vairāk 

par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām; 

10.1.2. ja pēc PASŪTĪTĀJA atkārtotas pretenzijas saņemšanas IZPILDĪTĀJS neņem vērā 

LĪGUMA 3.2. vai 3.5. punktā minētos PASŪTĪTĀJA lēmumus vai norādījumus attiecībā uz 

DARBA izpildi, vai vismaz 2 (divas) reizes nav ieradies uz sanāksmi; 

10.1.3. ja pēc PASŪTĪTĀJA atkārtotas pretenzijas saņemšanas IZPILDĪTĀJS nenovērš 

PASŪTĪTĀJA konstatētos PAKALPOJUMA trūkumus; 

10.1.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 10.1.1., 

10.1.2.  vai 10.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA 5.1. punktā minētās maksas par DARBA izpildi 

un PAKALPOJUMA nodrošināšanu. 

10.3. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, 

PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. 

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 3.1.–3.3. un 3.5. punktā minētās darbības un nosūtīt LĪGUMA  

3.12. punktā minēto pieprasījumu – Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes 

Sabiedrisko attiecību daļas apmeklētāju centra speciālists __________________; 

12.1.2. parakstīt LĪGUMA 3.7. un 3.8. punktā minētos dokumentus un saskaņot 

LĪGUMA 3.12. punktā paredzēto tāmi – _______________________________. 
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12.2. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.3. LĪGUMS uzrakstīts uz __ (____) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz _ (___) lapām un  

2. pielikums uz _ (___) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI 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. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC kods LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS –  

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

________________ ___________________ 

/…../ /…../ 

  

2016. gada ___. __________ 2016. gada ___. __________ 

 


