
 

Rīgā 2016. gada ___. jūnijā 

 

LĪGUMS 

Nr.  LB-07/2016/284 

 

Par audiovizuālo materiālu sagatavošanu 
(iepirkums LB/2016/43) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Starptautisko attiecību un 

komunikācijas pārvaldes vadītāja vietnieka, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja K. 

Otersona personā, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas valdes 2014. gada 29. maija 

kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, un SIA "LETA" (tālāk 

tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās klientu menedžeres Sintijas Sproģes personā, kas rīkojas 

saskaņā ar […], 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 atbilstoši PASŪTĪTĀJA 

norādījumiem veikt audiovizuālo materiālu sagatavošanu (tālāk tekstā – DARBS) 

saskaņā ar iepirkuma LB/2016/43 noteikumiem, tehnisko specifikāciju (līguma 

1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu iepirkumā LB/2016/43 (līguma 2. 

pielikums).  

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt DARBA rezultātā 

izveidoto un PASŪTĪTĀJA pieņemto audiovizuālo materiālu rediģēšanu (tālāk tekstā – 

rediģēšanas pakalpojums) saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvāto vienas darba stundas 

izcenojumu (līguma 2. pielikums). 

1.3. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci attiecībā uz DARBA un 

rediģēšanas pakalpojuma rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu 

izmantošanu uz 100 (simts) gadu ilgu termiņu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo licenci 

pilnībā vai daļēji nodot trešajām personām. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBA izpildi pa daļām, sagatavojot audiovizuālos materiālus 

šādos termiņos: 

2.1.1. 1 (vienu) audiovizuālo materiālu – 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no līguma 

spēkā stāšanās dienas; 

2.1.2. 5 (piecus) audiovizuālos materiālus – 40 (četrdesmit) kalendāro dienu laikā no 

līguma spēkā stāšanās dienas; 

2.1.3. 5 (piecus) audiovizuālos materiālus – 80 (astoņdesmit) kalendāro dienu laikā no 

līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt IZPILDĪTĀJAM rediģēšanas pakalpojuma 

sniegšanu 3 (trīs) gadu laikā no DARBA izpildes dienas. 

2.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma saistību 

pilnīgai izpildei.  

  

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 
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3.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs rīkot DARBA izpildes sanāksmes (tālāk tekstā – sanāksmes), 

kuras protokolē PASŪTĪTĀJS. PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienu) darbadienu pirms 

sanāksmes dienas nosūta IZPILDĪTĀJAM paziņojumu par sanāksmes vietu un laiku uz 

e-pasta adresi: […].  

3.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA rīkotajās DARBA izpildes 

sanāksmēs un sniegt ziņojumu par DARBA izpildes gaitu, katrā sanāksmē prezentējot 

sagatavotos audiovizuālos materiālus. IZPILDĪTĀJAM ir saistoši PASŪTĪTĀJA 

pieņemtie lēmumi un norādījumi saistībā ar DARBA izpildi. 

3.3. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBA veikšanai nepieciešamo 

informāciju 2 (divu) darbadienu laikā no atbilstoša IZPILDĪTĀJA pieprasījuma 

saņemšanas. Informācijas pieprasījumu IZPILDĪTĀJS nosūta PASŪTĪTĀJAM 

elektroniski uz e-pasta adresi: naudas.pasaule@bank.lv. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izmantot 

PASŪTĪTĀJA izsniegtos audiovizuālos u.c. materiālus tikai līgumā paredzētajiem 

mērķiem. 

3.4. Līgumā minētās PUŠU kontaktpersonas savstarpēji saskaņo laiku, kad IZPILDĪTĀJS 

veic audiovizuālo materiālu sagatavošanai vai to rediģēšanai nepieciešamo 

PASŪTĪTĀJA darbinieku filmēšanu.  

3.5. Pēc katras līguma 2.1. punktā minētās DARBA daļas sagatavošanas IZPILDĪTĀJS 

iesniedz PASŪTĪTĀJĀM audiovizuālo materiālu iekopētu USB datu nesējā (cietajā diskā 

vai zibatmiņā), nogādājot to K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, vai ievieto to IZPILDĪTĀJA 

FTP serverī vai interneta vietnes http://failiem.lv/ servisā, paziņojot par to 

PASŪTĪTĀJAM uz e-pasta adresi: naudas.pasaule@bank.lv, kā arī vienlaicīgi iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM visus saistībā ar audiovizuālā materiāla sagatavošanu uzfilmētos 

audiovizuālo materiālu nerediģētos izejmateriālus.   

3.6. Līguma 2.1.1.-2.1.3. punktā minētās DARBA daļas izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM līguma 3.5. punktā minētos nodevumus un 

IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA daļas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis sagatavoto audiovizuālo materiālu līguma 3.7. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

3.7. PASŪTĪTĀJS 7 (septiņu) darbadienu laikā pēc līguma 3.5. punktā minēto nodevumu 

un IZPILDĪTĀJA parakstīta DARBA daļas nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas 

pārbauda līguma 2.1. punktā minētās DARBA daļas izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un to pieņem, parakstot DARBA daļas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, 

ja pārbaudes laikā konstatēti trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt DARBA daļu. 

3.8. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā līguma 2. punktā minētās DARBA daļas 

izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

DARBA daļas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBA daļu 

līguma 3.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.9. Sagatavojot līguma 2.1.2. un 2.1.3. punktā minētās DARBA daļas audiovizuālos 

materiālus, IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tie tiek veidoti vienotā vizuālā veidolā ar vienotu 

fonu un apgaismojumu kadrā atbilstoši līguma 2.1.1. punktā minētās DARBA daļas 

izpildes ietvaros IZPILDĪTĀJA sagatavotajam un PASŪTĪTĀJA pieņemtajam 

audiovizuālajam materiālam. 

mailto:naudas.pasaule@bank.lv
mailto:naudas.pasaule@bank.lv
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3.10. Par katru konkrētu rediģēšanas pakalpojuma apjomu un maksu katrā reizē PUSES 

vienojas atsevišķi, saskaņojot attiecīgi pasūtīto rediģēšanas pakalpojumu darba izpildes 

tāmi (tālāk tekstā – Tāme), kurā norāda attiecīgā rediģēšanas darba apjomu, tā izpildes 

termiņu un maksu par rediģēšanas pakalpojumu izpildi, kas tiek aprēķināta atbilstoši 

IZPILDĪTĀJA piedāvātajam vienas rediģēšanas darba stundas izcenojumam (līguma  

2. pielikums). Audiovizuālo materiālu rediģēšanai nepieciešamos teksta materiālus 

PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM PUŠU saskaņotā termiņā. IZPILDĪTĀJS uzsāk 

attiecīgi pasūtīto rediģēšanas pakalpojumu izpildi tikai pēc attiecīgās rediģēšanas 

pakalpojumu Tāmes abpusējas parakstīšanas. 

3.11. IZPIDLĪTĀJS izpilda pasūtītos rediģēšanas pakalpojumus attiecīgajā Tāmē 

norādītajā termiņā. IZPILDĪTĀJS iesniedz un PASŪTĪTĀJS pieņem rediģētu 

audiovizuālo materiālu analoģiski līguma 3.5. – 3.8. punktā noteiktajai kārtībai. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Līguma summa ir 8 712,00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro), t.sk. 

atlīdzība par DARBA izpildi 7 200,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro) un 21% 

pievienotās vērtības nodoklis 1 512,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit euro). 

4.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma summu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc visu DARBA daļu nodošanas un pieņemšanas aktu abpusējas parakstīšanas un 

atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 

4.3. Tāmē noteikto maksu par rediģēšanas pakalpojumu, tai piemērojot spēkā esošo 

pievienotās vērtības nodokli, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM  

10 (desmit) darbadienu laikā pēc Tāmē noteiktā rediģētā audiovizuālā materiāla 

pieņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 

4.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to 

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. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par līguma 2.1.1., 2.1.2. vai 2.1.3. punktā noteiktā termiņa pārsniegšanu 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) 

apmērā no līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 

10% (desmit procentu) no līguma summas.  

5.2. Par katru reizi, kad IZPILDĪTĀJS nav ieradies uz sanāksmi, par kuru ticis informēts 

līgumā noteiktajā kārtībā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  

50 (piecdesmit) euro apmērā. 

5.3. Par Tāmē noteiktā termiņa pārsniegšanu IZPILDĪTĀJS par katru nokavēto kalendāro 

dienu maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no 

kopējās attiecīgajā Tāmē noteiktās maksas par attiecīgo rediģēšanas pakalpojumu izpildi, 

bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kopējās attiecīgajā Tāmē noteiktās 

maksas par attiecīgo rediģēšanas pakalpojumu. 

5.4. Ja IZPILDĪTĀJS DARBA vai rediģēšanas pakalpojuma rezultātā radītos autortiesību 

vai blakustiesību objektus vai atsevišķas to daļas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas 

mailto:rekini@bank.lv
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piekrišanas nodod izmantošanai trešajām personām, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu līguma summas apmērā par katru šādu gadījumu. 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

5.6. Par līguma 4.2. vai 4.3. punktā noteiktā samaksas termiņa pārsniegšanu 

PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) 

apmērā no savlaicīgi nesamaksātās 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 saņemšanas dienas. 

5.7. 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. 

 

6. AUTORTIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA  

6.1. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas mantiskās tiesības uz visiem DARBA 

un rediģēšanas pakalpojuma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību un blakustiesību 

objektiem. 

6.2. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot līguma 1.3., 6.1. 

un 6.3. – 6.7. punktā minētās tiesības PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir 

ieguvis atbilstošas tiesības no visiem DARBA un rediģēšanas pakalpojuma 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 rediģēšanas 

pakalpojuma rezultātā radīto vai izmantoto autortiesību vai blakustiesību objektu 

izmantošanu, ja to izmantošana notiek saskaņā ar šo līgumu. Par DARBA un rediģēšanas 

pakalpojuma ietvaros izmantojamo autortiesību un blakustiesību objektu, kurus atbilstoši 

līguma vai Tāmes noteikumiem nodrošina PASŪTĪTĀJS, izmantošanas tiesību esamību 

atbild PASŪTĪTĀJS. 

6.3. IZPILDĪTĀJS atļauj PASŪTĪTĀJAM izdarīt DARBA un rediģēšanas pakalpojuma 

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 autors. 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot DARBA un rediģēšanas pakalpojuma izpildes 

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. 

6.5. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi DARBA un rediģēšanas pakalpojuma izpildē 

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

līguma vai Tāmes 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 autoriem 

vai blakustiesību subjektiem.  
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6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības DARBA un 

rediģēšanas pakalpojuma rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu 

aizsardzībai to nelikumīgas un neatļautas izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

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

piekrišanas lietot un izmantot visus materiālus, kurus saistībā ar DARBA un rediģēšanas 

pakalpojuma izpildi ir izstrādājis IZPILDĪTĀJS vai tā apakšuzņēmēji.  

6.8. Veicot DARBU un sniedzot rediģēšanas pakalpojumu, 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.  

6.9. Līguma 1.3. un 6.1. – 6.8. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas 

no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 

 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, izņemot publiski 

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

noteiktos gadījumus. 

7.2. Līguma 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

izbeidzas citādi. 

 

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 nevar 

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. 

 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

9.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus 

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

šādos gadījumos: 

9.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1.1., 2.1.2. vai 2.13. punktā vai Tāmē noteikto 

termiņu vairāk nekā7 (septiņas) kalendārās dienas; 
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9.1.2. ja pēc PASŪTĪTĀJA atkārtota brīdinājuma IZPILDĪTĀJS neņem vērā  

PASŪTĪTĀJA lēmumus vai norādījumus attiecībā uz DARBA izpildi, vai 2 (divas) reizes 

nav ieradies uz sanāksmi; 

9.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

9.2. Ja līgums tiek izbeigts saskaņā ar līguma 9.1.1. vai 9.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS  

10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no 

līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā 

no līguma summas.  

9.3. 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.  

 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. 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. 

10.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI  

11.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

11.1.1. izpildīt līguma 3.1., 3.2. vai 3.3. punktā minētās darbības – PASŪTĪTĀJA 

Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas 

Apmeklētāju centra speciālists Kaspars Kravinskis; 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.4. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJA kontaktpersona ir Starptautisko attiecību un 

komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas apmeklētāju centra speciālists 

Kaspars Kravinskis, tālr. […], e-pasta adrese […].  

11.5. Līguma izpildē IZPILDĪTĀJA kontaktpersona ir Sintija Sproģe, tālr. […],  

e-pasta adrese […]. 

11.6. Līgums uzrakstīts uz 12 (divpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 4 (četrām) 

lapām un 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar  

Nr. LV90000158236, konts […]. 

12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "LETA", juridiskā adrese: Rīga, Palasta iela 10, LV-1502, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003229349, 
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reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003229349. Norēķinu konts […]. 

 

PASŪTĪTĀJS  

 

 

 

 

______________________ 

K. Otersons 

 2016. gada __. jūnijā 

 

IZPILDĪTĀJS  

 

 

 

 

_______________________ 

S. Sproģe 

2016. gada __. jūnijā 
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1. pielikums 

2016. gada __. jūnija 

līgumam nr. LB-07/2016/284 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

I. AUDIOVIZUĀLO MATERIĀLU SAGATAVOŠANAS PRASĪBAS 

 

1. Audiovizuālie materiāli sagatavojami vienotā vizuālā veidolā atbilstoši pasūtītāja 

norādījumiem ar mērķi interaktīvā veidā iepazīstināt Latvijas Bankas Apmeklētāju centra 

apmeklētājus par Latvijas Bankas darbību. 

 

2. Audiovizuālie materiāli sagatavojami par 11 tēmām, kuras sastāv no atbildēm uz 

jautājumiem (uz katru jautājumu atbildi sniedz pasūtītāja norādīts Latvijas Bankas 

darbinieks, kura intervēšanu un tās filmēšanu veic izpildītājs), kā arī audiovizuālie 

materiālie papildināmi ar pasūtītāja vai izpildītāja (atbilstoši II. sadaļā norādītajam 

sadalījumam) sagatavotajiem attēliem, diagrammām un citiem grafiskiem, skaitliskiem 

vai tekstuāliem elementiem, kas ļauj interviju jautājumus ilustrēt plašāk.  

 

3. Izpildītājs nodrošina intervējamo personu sagatavošanu intervijām, t.sk.: 

3.1.  intervējamo personu publiskās uzstāšanās prasmju veicināšanu intervijai 

nepieciešamajā apjomā; 

3.2. profesionāla režisora vadībā konsultē intervējamās personas par informācijas 

pasniegšanas (verbālās un neverbālās komunikācijas) prasmēm. 

 

4. Audiovizuālie materiāli tiek piegādāti šādos formātos un kvalitātē: 

4.1. kopējais visu audiovizuālo materiālu garums nepārsniedz 00:80:00 (astoņdesmit) 

minūtes, bet katras vienas filmētās intervijas (Latvijas Bankas darbinieka atbildes uz 

jautājumu) garums orientējoši ir 00:01:00 (viena) minūte; 

4.2. katras vienas filmētās intervijas (Latvijas Bankas darbinieka atbildes uz jautājumu) 

garumu koriģē, saskaņojot ar pasūtītāju; 

4.3. audiovizuālo materiālu transkripciju latviešu valodā un tulkojumus angļu un krievu 

valodā izpildītājs saskaņo ar pasūtītāju; 

4.4. katrs audiovizuālais materiāls sagatavojams latviešu valodā, angļu valodā (ar 

subtitriem) un krievu valodā (ar subtitriem). 

4.5. audiovizuālais materiāls par katru no apskatāmajiem jautājumiem jāsagatavo ar 

aizliktņiem, kuros ir redzama viena vai vairākas attiecīgās intervējamās personas: 

4.5.1. aizliktņiem jādarbojas attiecīgā audiovizuālā materiāla gaidīšanas režīmā, pirms 

un pēc tā atskaņošanas; 

4.5.2. gaidīšanas režīmā attēlotas viena vai vairākas intervējamās personas vienkopus, 

piemērojot mākslinieciskus efektus (piem., aizmiglojumu); 

4.5.3. pirms audiovizuālā materiāla (intervijas) ar attiecīgo intervējamo personu 

atskaņošanas, aizliktnī attēlota intervējamās personas parādīšanās (ieiešana kadrā); 

4.5.4. pēc audiovizuālā materiāla (intervijas) ar attiecīgo intervējamo personu 

atskaņošanas, aizliktnī attēlota intervējamās personas iziešana no kadra; 

 

5. Audiovizuālo materiālu tehniskie parametri: 

5.1. H.264 baseline video un AAC "Low Complexity" audio MP4 konteinerī (mpg4); 
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5.2. izšķirtspēja: 1080 (pl.) × 1920 (aug.) (par 90° pulksteņrādītāja virzienā pagriezts 

Full HD, kas saistīts ar atskaņošanas ekrāna novietojumu), bit rate ne zemāks kā  

8 mbit/s; 

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

5.4. audio kvalitāte: kanāls – stereo, sample rate – 44 kHz, bit rate ne zemāk kā  

128 Kbps. 

 

 

II. SAGATAVOJAMO AUDIOVIZUĀLO MATERIĀLU TĒMAS UN JAUTĀJUMI 

 

Izpildītājs no jauna izveido audiovizuālos materiālus par šādām 11 tēmām ar tajās 

atbildamajiem jautājumiem: 

 

1. Eirosistēma un Latvijas Bankas loma: 

1.1. vīzija. Mērķis. Funkcijas. Vadība; 

1.2. kas ir valsts centrālā banka un kāpēc tā vajadzīga? I; 

1.3. kāds ir Latvijas Bankas galvenais mērķis, kādi ir svarīgākie Latvijas Bankas 

uzdevumi? I; 

1.4. kāpēc Latvijas Banka ir Eirosistēmas dalībniece un kādas ir tās attiecības ar Eiropas 

Centrālo banku? I; 

1.5. kā Latvijas Banka var ietekmēt Eirosistēmas monetāro politiku? I; 

1.6. vai Latvijas Banka uzrauga kredītiestādes? I; 

1.7. kas pārvalda Latvijas Banku? P; 

1.8. cik darbinieku strādā Latvijas Bankā? P; 

1.9. cik liels ir Latvijas Bankas pamatkapitāls un kas veido tās aktīvus un saistības? P; 

1.10. kā tiek izmantoti Latvijas Bankas ienākumi? P; 

1.11. cik sena ir Latvijas Bankas ēka? P; 

 

2. Maksājumi: 

2.1. maksājumu sistēmas. Kā tās strādā? I; 

2.2. kas ir SEPA un kā tā darbojas? I; 

2.3. vai, maksājot bankā, ir vērts un vai varu izvēlēties maksājumu sistēmu? I; 

2.4. nelielo maksājumu sistēma. Kas tā ir un kā to lietot? I; 

2.5. kredītu reģistrs. Kas tas ir un kā to lietot? I; 

2.6. kas jānoskaidro pirms maksājuma veikšanas (lai veiktu drošu pārskaitījumu) I; 

 

3. Kolekcijas un piemiņas monētu piedāvājums: 

3.1. kas ir kolekcijas monētas? P; 

3.2. kas ir piemiņas monētas? P; 

3.3. kurš izdomā un rada monētu zīmējumus? P; 

3.4. kur var nopirkt kolekcijas un piemiņas monētas? P; 

3.5. vai iespējams rezervēt kolekcijas un piemiņas monētas? P; 

 

4. Bojātās naudas apmaiņa. Ekspertīzes centrs: 

4.1. bojāta nauda. Kur to var apmainīt pret kvalitatīvu? P; 

4.2. viltota nauda. Vai to var apmainīt pret īstu naudu? I; 

4.3. ko dara Latvijas Bankas Naudas ekspertīzes centrs? P; 

                                                 
I – grafiskos, skaitliskos vai tekstuālos elementus sagatavo un apkopo izpildītājs; 
P – grafiskos, skaitliskos vai tekstuālos elementus nodrošina pasūtītājs; 
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5. Komunikācija sociālajos tīklos un tiešsaistē: 

5.1. LB interneta vietne – www.bank.lv P; 

5.2. vietne www.makroekonomika.lv P; 

5.3. izglītotības vietne – www.naudasskola.lv P; 

5.4. Latvijas Banka mikroblogošanas vietnē Twitter P; 

5.5. Latvijas Banka sociālajos tīklos Facebook un Draugiem P; 

 

6. Monetārā politika: 

6.1. cenu stabilitāte. Kāpēc tā ir svarīga? I; 

6.2. inflācija. Vai vienmēr tā ir slikta? P; 

6.3. deflācija. Kam kaitē cenu krišanās? P; 

6.4. monetārā politika. Kas tā ir, ko tā dod? P; 

6.5. Centrālā banka. Centrālās bankas loma cenu stabilitātē P; 

6.6. naudas daudzums. Kāpēc nevar emitēt bezgalīgi daudz naudas? P; 

6.7. bezskaidrā nauda. Vai bankas var to radīt neierobežoti daudz? I; 

6.8. skaidrā nauda. Kā var noteikt cik tās nepieciešams? P; 

6.9. statistika. Ko vēro centrālā banka? I; 

6.10. algas. Kāpēc nevar piedrukāt naudu un pacelt algas? I; 

 

7. Eirozona, globālās finanses: 

7.1. kā valstu parādu pieaugums ietekmē ekonomiku? P; 

7.2. kāpēc svarīgi analizēt, kā situācija pasaulē un eirozonā ietekmē Latviju? P; 

7.3. kāpēc nepieciešama vienota valūta – eiro? Kāpēc visas Eiropas Savienības valstis 

to nav ieviesušas? P; 

7.4. kādas ir Latvijas iespējas ietekmēt situāciju eirozonā un pasaulē? I; 

7.5. kā eiro, dolāra un citu valūtu kursa svārstības ietekmē Latvijas ekonomiku? P; 

7.6. kā globalizācija palielina ekonomikas dalībnieku savstarpējo atkarību un riskus? I; 

7.7. kā jaunā monetārā politika spēj novērst krīzes un veicināt izaugsmi? I; 

7.8. kāda būs pasaules ekonomika 2050. gadā? I; 

 

8. Valsts budžets: 

8.1. valsts budžets. Kā to veido un kā to tērē? I 

8.2. budžeta deficīts. Kas ir budžeta deficīts un kāpēc Latvijas Banka neiesaka to 

pieļaut? P; 

8.3. budžeta ieņēmumi. Kuras nozares ir Latvijas budžeta galvenās pelnītājas? P; 

8.4. budžeta izdevumi. Kuras nozares ir Latvijas budžeta galvenās tērētājas? P; 

8.5. valsts parāds. Cik liels ir Latvijas parāds, kādus riskus tas rada? P; 

8.6. ēnu ekonomika. Kāpēc valstis netiek galā ar nodokļu nemaksātājiem – ēnu 

ekonomiku? I; 

8.7. atalgojums valsts sektorā. Kāpēc Latvijā valsts algoti darbinieki pelna mazāk nekā 

viņu kolēģi Rietumeiropā? I; 

8.8. sociālie pabalsti. Kāpēc valstu valdības Eirozonā darbaspējīgiem cilvēkiem maksā 

pabalstus? I; 

8.9. centrālā banka. Kāpēc centrālā banka nedod naudu valsts budžeta deficīta 

segšanai?I; 

 

                                                 
I – grafiskos, skaitliskos vai tekstuālos elementus sagatavo un apkopo izpildītājs; 
P – grafiskos, skaitliskos vai tekstuālos elementus nodrošina pasūtītājs; 

http://www.bank.lv/
http://www.makroekonomika.lv/
http://www.naudasskola.lv/
file:///C:/Users/kkaspars/Desktop/SAD_iepirkumi_saturam/twitter.com/LatvijasBanka
https://www.facebook.com/latvijasbanka
http://www.draugiem.lv/latvijasbanka/
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9. Naudas rašanās, naudas būtība, pievienotā vērtība: 

9.1. kas ir pievienotā vērtība un kāpēc tā svarīga? I; 

9.2. kas ir jaunradītā nauda un kur tā paliek? I; 

9.3. kādas ir naudas galvenās funkcijas? I; 

9.4. kas var kalpot par naudu? I; 

9.5. kā cilvēku attiecībās rodas nauda? I; 

9.6. kāpēc naudas ir daudz vai maz? I; 

 

10.  Naudas zīmes: 

 kāpēc skaidras naudas zīmes pastāv monētu un banknošu veidā? I; 

10.2. cik populāra ir skaidra nauda? P; 

10.3. kā pārbaudīt, vai banknote ir īsta? P; 

10.4. kā pārbaudīt vai monēta ir īsta? P; 

10.5. no kādiem metāliem izgatavo monētas? P; 

10.6. no kādiem materiāliem izgatavo banknotes? P; 

10.7. kāpēc Latvijā nav naudas kaltuves vai naudas spiestuves? I; 

10.8. ko darīt ar bojātām naudas zīmēm? P; 

 

11. Banku pakalpojumi: 

11.1. vai bankas ir tikai naudas aizdevējas? I; 

11.2. kā komerciālās bankas vairo naudu? I;  

11.3. kā var izrēķināt bankas piedāvātā kredīta cenu? I; 

11.4. no kā ir atkarīgas komercbanku procentu likmes? I; 

11.5. kādi ieguldījumu veidi bez depozītiem vēl iespējami komercbankās? I; 

11.6. kas uzrauga banku darbību Latvijā? I; 

11.7. vai varam būt droši par savu bankai aizdoto depozītu? I. 

 

 

III. AUDIOVIZUĀLO MATERIĀLU REDIĢĒŠANA 

 

1. Audiovizuālie materiāli rediģējami atbilstoši pasūtītāja norādījumiem ar mērķi tos 

aktualizēt, pārveidojot personu intervijas, nomainot tajos grafiskos, skaitliskos vai 

tekstuālos elementus.  

2. Ja, veicot audiovizuālo materiālu rediģēšanu, izpildītājam nepieciešams veikt Latvijas 

Bankas norādīto darbinieku interviju pārfilmēšanu, izpildītājs nodrošina intervējamo 

personu sagatavošanu intervijām, t.sk.: 

2.1. intervējamo personu publiskās uzstāšanās prasmju veicināšanu intervijai 

nepieciešamajā apjomā; 

2.2. profesionāla režisora vadībā konsultē intervējamās personas par informācijas 

pasniegšanas (verbālās un neverbālās komunikācijas) prasmēm. 

3. Audiovizuālo materiālu rediģēšanas darbu izpildē izpildītājs ievēro tehniskās 

specifikācijas I. sadaļas 4. un 5. punktā minētās formāta, kvalitātes un tehnisko parametru 

prasības.  

  

                                                 
I – grafiskos, skaitliskos vai tekstuālos elementus sagatavo un apkopo izpildītājs; 
P – grafiskos, skaitliskos vai tekstuālos elementus nodrošina pasūtītājs. 
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2. pielikums 

2016. gada ___. jūnija 

līgumam nr. LB-07/2016/284 

 

IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀTĀS CENAS  

 

IZPILDĪTĀJS piedāvā veikt DARBU atbilstoši līguma noteikumiem par šādām cenām: 

Nr.p.k. Tēmas nosaukums Cena (EUR bez PVN) 

1. Eirosistēma un Latvijas Bankas 

loma  

(11 jautājumi)  

[…] 

2. Maksājumi (6 jautājumi) […] 

3. Kolekcijas un piemiņas monētu 

piedāvājums (5 jautājumi) 

[…] 

4. Bojātās naudas apmaiņa. 

Ekspertīzes centrs (3 jautājumi) 

[…] 

5. Komunikācija sociālajos tīklos un 

tiešsaistē (5 jautājumi) 

[…] 

6. Monetārā politika (10 jautājumi) […] 

7. Eirozona, globālās finanses (8 

jautājumi) 

[…] 

8. Valsts budžets (9 jautājumi) […] 

9. Naudas rašanās, naudas būtība, 

pievienotā vērtība (6 jautājumi) 

[…] 

10. Naudas zīmes (8 jautājumi) […] 

11. Banku pakalpojumi (7 jautājumi)  […] 

Starpsumma: 7 200,00 

12. Audiovizuālā materiāla rediģēšanas 

pakalpojums atbilstoši tehniskās 

specifikācijas III. sadaļai. 

Vienas 

darba 

stundas 

izcenojums* 

(EUR/h bez 

PVN) 

Stundu 

skaits** 

Cena 

(EUR 

bez 

PVN) 

A B AxB=C 

[…] 30 […] 
* Konkrētais izcenojums piemērojams neatkarīgi no rediģēšanas pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu 

skaita. Izcenojumā ir ietverti visi izdevumi, kas izpildītājam var rasties rediģēšanas pakalpojuma sniegšanas 

nodrošināšanai. 
** Stundu skaits norādīts tikai piedāvājumu vērtēšanas un salīdzināšanas nolūkā. Pasūtītājs negarantē šāda 

apjoma rediģēšanas pakalpojuma pasūtīšanu līguma izpildes laikā. 

 

 


