
Rīgā 2016. gada ____.jūlijā 

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2016/341 

 

Par Latvijas Bankas tautsaimniecības analīzei veltītas interneta vietnes 

dizaina projekta izstrādi 
(iepirkums LB/2016/69) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas 

vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. 

gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas 

puses, un SIA "MEDIAPARKS" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja 

Raita Zvejnieka personā, kas rīkojas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem, no otras puses, 

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

līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas atbilstoši PASŪTĪTĀJA 

norādījumiem un saskaņā ar iepirkuma LB/2016/69 noteikumiem, tehnisko specifikāciju 

(līguma 1. pielikums), darbu izpildes laika grafiku (līguma 2. pielikums) un 

IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu iepirkumā LB/2016/69 (līguma 3. pielikums): 

1.1.1. izstrādāt tautsaimniecības analīzei veltītas interneta vietnes – 

www.makroekonomika.lv (tālāk tekstā – interneta vietne) dizaina projektu (tālāk tekstā 

– Projekts), atbilstoši šādiem atsevišķi izpildāmiem un secīgi nododamiem Projekta 

izstrādes posmiem (viss kopā tālāk tekstā – DARBS): 

1.1.1.1. interneta vietnes grafiskās zīmes (logo) dizaina izstrāde (līguma 1. pielikuma 

5.1. punkts); 

1.1.1.2. interneta vietnes dizaina izstrādes projekts, t.sk. dizaina variantu un apstiprinātā 

dizaina risinājuma varianta izstrāde, responsīvā dizaina, stila gida un vizuālās identitātes 

vadlīniju izstrāde; 

1.1.1.3. interneta vietnes dizaina autoruzraudzības veikšana interneta vietnes 

www.makroekonomika.lv dizaina ieviešanas laikā (līguma 1. pielikuma 5.3. punkts);  

1.1.1.4. PASŪTĪTĀJA rīkotā pasākuma "Ekspertu sarunas" vizuālās identitātes dizaina 

un tā vadlīniju izstrāde (līguma 1. pielikuma 5.4. punkts);  

1.1.2. veikt interneta vietņu www.makroekonomika.lv, www.bank.lv, monetas.bank.lv 

un www.naudasskola.lv dizaina izmaiņu vai papildināšanas darbus (līguma 1. pielikuma 

5.5. punkts; tālāk tekstā – Papilddarbi). 

 

1.2. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci attiecībā uz DARBA un 

Papilddarbu izpildes 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 IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBU 4 (četros) secīgos posmos šādos termiņos: 

2.1.1. pirmo posmu – līguma 1.1.1.1. punktā minēto DARBA daļu – 2 (divu) nedēļu 

laikā pēc līguma 3.1. punktā paredzētās DARBA pirmā posma izpildes sanāksmes 

dienas; 
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2.1.2. otro posmu – līguma 1.1.1.2. punktā minēto DARBA daļu – 13 (trīspadsmit) 

nedēļu laikā pēc līguma 3.1. punktā paredzētās DARBA otrā posma izpildes sanāksmes 

dienas; 

2.1.3. trešo posmu – līguma 1.1.1.3. punktā minēto DARBA daļu – ne ilgāk kā  

14 (četrpadsmit) nedēļu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas dienas, kas nosūtīts 

IZPILDĪTĀJAM uz e-pasta adresi: […]; 

2.1.4. ceturto posmu – līguma 1.1.1.4. punktā minēto DARBA daļu – 3 (trīs) nedēļu 

laikā pēc līguma 3.1. punktā paredzētās DARBA ceturtā posma izpildes sanāksmes 

dienas. 

 

2.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt IZPILDĪTĀJAM pieprasījumus veikt Papilddarbu 

izpildi no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2016. gada 31. decembrim. 

 

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

pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA  

3.1. Pirms katra līgumā paredzētā DARBA izpildes posma sākuma, izņemot DARBA 

trešo posmu, PASŪTĪTĀJS rīko DARBA izpildes sanāksmi, kurā PASŪTĪTĀJS precizē 

attiecīgā DARBA izpildes posmā veicamā DARBA detaļas, kā arī ir tiesīgs rīkot 

DARBA izpildes sanāksmes līguma darbības laikā, lai uzraudzītu DARBA izpildes 

atbilstību līguma nosacījumiem (tālāk tekstā – sanāksmes). 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, saskaņot veicamo DARBA apjomu un detaļas, kā arī sniegt ziņojumu par 

DARBA izpildes gaitu. IZPILDĪTĀJAM ir saistoši PASŪTĪTĀJA pieņemtie lēmumi un 

norādījumi saistībā ar DARBA izpildi. 

 

3.3. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamo informāciju un 

PASŪTĪTĀJA rīcībā esošajiem vizuālajiem materiāliem, kas nepieciešami DARBA 

izpildei, 2 (divu) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas. 

Pieprasījumu IZPILDĪTĀJS nosūtīta PASŪTĪTĀJAM elektroniski uz e-pasta adresi 

[…].  

 

3.4. IZPILDĪTĀJS, veicot DARBA otrā un ceturtā posma izpildi, ne retāk kā reizi  

7 (septiņās) kalendārajās dienās sniedz PASŪTĪTĀJAM atskaiti par attiecīgajā Projekta 

izstrādes posmā paveikto. PASŪTĪTĀJS sniedz IZPILDĪTĀJAM nepieciešamos 

norādījumus attiecīgās Projekta daļas pilnveidei 2 (divu) darbadienu laikā no atskaites 

saņemšanas dienas. 

 

3.5. IZPILDĪTĀJS pēc līguma 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. un 2.1.4. punktā minētās DARBA 

posma izpildes iesniedz PASŪTĪTĀJAM izstrādātu attiecīgā Projekta izstrādes posma 

nodevumu, ja tāds paredzēts, un IZPILDĪTĀJA parakstītu attiecīgā DARBA posma 

nodošanas un pieņemšanas aktu. 

 

3.6. Līguma 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. un 2.1.4. punktā minētā DARBA posma izpildes diena 

ir diena, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM izstrādātu attiecīgā Projekta 

izstrādes posma nodevumu, ja tāds paredzēts, un IZPILDĪTĀJA parakstītu attiecīgā 

DARBA posma nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis attiecīgā 

DARBA posma izpildi līguma 3.7. punktā noteiktajā kārtībā. 
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3.7. PASŪTĪTĀJS 7 (septiņu) darbadienu (otrā un ceturtā DARBA posma izpildes 

pieņemšanas gadījumā – 14 (četrpadsmit) darbadienu) laikā no IZPILDĪTĀJA parakstīta 

attiecīgā DARBA posma nodošanas un pieņemšanas akta un attiecīgā Projekta izstrādes 

posma nodevuma, ja tāds paredzēts, saņemšanas izvērtē DARBA posma izpildes 

atbilstību līguma noteikumiem un pieņem to, parakstot attiecīgo DARBA posma 

nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt attiecīgo DARBA posma izpildi.  

 

3.8. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā DARBA posma izpildes diena ir diena, 

kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un 

atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM attiecīgā DARBA posma nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBA posma izpildi līguma 3.7. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

 

3.9. Par katru konkrētu Papilddarbu apjomu un maksu katrā reizē PUSES vienojas 

atsevišķi, saskaņojot attiecīgi pasūtīto Papilddarbu darba izpildes tāmi (tālāk tekstā – 

Tāme), kurā norāda attiecīgo Papilddarbu apjomu, tā izpildes termiņu un maksu par 

Papilddarbu izpildi, kas tiek aprēķināta atbilstoši IZPILDĪTĀJA piedāvātajam attiecīgas 

vietnes vienas Papilddarbu stundas izcenojumam (līguma 3. pielikums). IZPILDĪTĀJS 

uzsāk attiecīgi pasūtīto Papilddarbu izpildi tikai pēc attiecīgās Papilddarbu Tāmes 

abpusējas parakstīšanas. 

 

3.10. IZPILDĪTĀJS izpilda Papilddarbus attiecīgajā Tāmē norādītajā termiņā. 

IZPILDĪTĀJS iesniedz, un PASŪTĪTĀJS pieņem Papilddarbus analoģiski līguma 3.5. – 

3.8. punktā noteiktajai kārtībai. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma summa ir 9 292.80 EUR (deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi euro un 

80 centi), t.sk. atlīdzība par DARBU 7 680,00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti 

astoņdesmit euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 1 612.80 EUR (viens tūkstotis 

seši simti divpadsmit euro un 80 centi), kas sastāv no: 

4.1.1. PASŪTĪTĀJA maksājamās maksas par DARBA pirmā posma izpildi 1 016,40 

EUR (viens tūkstotis sešpadsmit euro, 40 centi) apmērā, t.sk. atlīdzība par DARBA 

pirmā posma izpildi 840,00 EUR (astoņi simti četrdesmit euro) un 21% pievienotās 

vērtības nodoklis 176.40 EUR (viens simts septiņdesmit seši euro, 40 centi); 

4.1.2. PASŪTĪTĀJA maksājamās maksas par DARBA otrā posma izpildi 5 505.50 EUR 

(pieci tūkstoši pieci simti pieci euro un 50 centi) apmērā, t.sk. atlīdzība par DARBA otrā 

posma izpildi 4 550.00 EUR (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit euro) un 21% 

pievienotās vērtības nodoklis 955,50 EUR (deviņi simti piecdesmit pieci euro, 50 centi); 

4.1.3. PASŪTĪTĀJA maksājamās maksas par DARBA trešā posma izpildi 1694,00 EUR 

(tūkstoš seši simti deviņdesmit četri euro) apmērā, t.sk. atlīdzība par DARBA trešā 

posma izpildi 1 400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro) un 21% pievienotās 

vērtības nodoklis 294.00 EUR (divi simti deviņdesmit četri euro); 

4.1.4. PASŪTĪTĀJA maksājamās maksas par DARBA ceturtā posma izpildi 1076.90 

EUR (viens tūkstotis septiņdesmit seši euro, 90 centi) apmērā, t.sk. atlīdzība par 

DARBA ceturtā posma izpildi 890.00 EUR (astoņi simti deviņdesmit euro) un 21% 

pievienotās vērtības nodoklis 186.90 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, 90 centi); 

 

4.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par attiecīgā DARBA posma 

izpildi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc attiecīgā DARBA posma izpildes pieņemšanas 

un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 
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4.3. Tāmē noteikto maksu par Papilddarbu izpildes pakalpojumu, tai piemērojot spēkā 

esošo pievienotās vērtības nodokli, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 

(desmit) darbadienu laikā pēc Tāmē noteikto Papilddarbu pieņemšanas un atbilstoša 

rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 

 

4.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. 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. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par jebkura līguma 2.1.1., 2.1.2. vai 2.1.4. punktā minētā termiņa kavējumu 

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

no maksas par kavētā DARBA posma izpildi par katru nokavēto kalendāro dienu, bet 

kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no maksas par kavētā DARBA posma izpildi.  

 

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 Papilddarbu izpildi, bet kopā 

ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kopējās attiecīgajā Tāmē noteiktās maksas par 

Papilddarbu izpildi. 

 

5.4. Ja IZPILDĪTĀJS DARBA vai Papilddarbu izpildes rezultātā radītos autortiesību vai 

blakustiesību objektus vai atsevišķas to daļas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas 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 noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

 

5.6. Par līguma 4.2. vai 4.3. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) no kavētā maksājuma 

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

procentu) no kavētās 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, līgumsodu aprēķina par 

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

termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

6. AUTORTIESĪBAS  

6.1. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas mantiskās tiesības uz visiem DARBA 

un Papilddarbu izpildes rezultātā radītajiem autortiesību un blakustiesību objektiem. 
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6.2. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot līguma 1.2., 6.1. 

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

ieguvis atbilstošas tiesības no visiem DARBA un Papilddarbu 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 Papilddarbu izpildes 

rezultātā radīto vai izmantoto autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu, ja to 

izmantošana notiek saskaņā ar šo līgumu. Par DARBA un Papilddarbu izpildes 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 Papilddarbu izpildes 

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 Papilddarbu 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 Papilddarbu 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.  

 

6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības DARBA un 

Papilddarbu izpildes 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 

Papilddarbu  izpildi ir izstrādājis IZPILDĪTĀJS vai tā apakšuzņēmēji.  

 

6.8. Veicot DARBU un Papilddarbu izpildi, 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 1.2. un 6.1. – 6.8. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas 

no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 
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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. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, 

PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, neatlīdzinot 

nekādus zaudējumus un rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI. 

 

9.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus 

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

šādos gadījumos: 

9.2.1. ja pēc PASŪTĪTĀJA atkārtota brīdinājuma IZPILDĪTĀJS neņem vērā 

PASŪTĪTĀJA lēmumus vai norādījumus attiecībā uz DARBA izpildi vai IZPILDĪTĀJS 

2 (divas) reizes nav ieradies uz sanāksmi; 

9.2.2. ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

DARBA posma izpildi; 

9.2.3. ja IZPILDĪTĀJS kavē kādu no līguma 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4., 3.4. punktā vai Tāmē 

noteiktajiem termiņiem vairāk kā par 7 (septiņām) kalendārajām dienām; 

9.2.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

 

9.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.2.1., 9.2.2. vai  

9.2.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas samaksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. 
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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. un 3.3. punktā minētās darbības – PASŪTĪTĀJA 

Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas galvenais 

interneta portāla redaktors; 

11.1.2. veikt līguma 3.4. punktā minētās darbības, parakstīt DARBA posma un 

Papilddarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, iesniegt IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu pieņemt DARBA posma vai Papilddarbu izpildi, kā arī veikt līguma  

3.9. punktā minētās darbības – PASŪTĪTĀJA Starptautisko attiecību un komunikācijas 

pārvaldes vadītājs vai viņa vietnieks. 

 

11.2. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJA kontaktpersona ir PASŪTĪTĀJA Starptautisko 

attiecību un komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas galvenā interneta 

portāla redaktore Egita Arbidāne (tālr. […], e-pasta adrese: […]).  

 

11.3. Līgums izpildē IZPILDĪTĀJA kontaktpersona ir projektu vadītāja Zane Megne, 

tālr. […], e-pasta adrese […] .  

 

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

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

 

11.5. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

11.6. Līgums uzrakstīts uz 22 (divdesmit divām) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 11 

(vienpadsmit) lapām, 2. pielikums uz 2 (divām) lapām un 3. 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 Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236, konts […]. 

12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "MEDIAPARKS", juridiskā adrese Republikas laukums  

3-619, Rīga, LV-1010 reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 

ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103234115, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts 

ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. 

LV40103234115 Norēķinu konts […] . 
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PASŪTĪTĀJS  

 

_____________________ 

Reinis Jakovļevs 

Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgās 

komisijas vadītājs 

2016. gada __. jūlijā 

IZPILDĪTĀJS  

 

_______________________ 

Raitis Zvejnieks 

valdes priekšsēdētājs 

2016. gada __. jūlijā 
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1. pielikums 

2016. gada ____. jūlija 

līgumam LB-07/2016/341 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Makroekonomika.lv ir tautsaimniecības analīzei veltīta vietne (tālāk tekstā – 

interneta vietne), kuru veido aktuālo ekonomikas datu komentāri, analītiski raksti, 

pētnieciskie materiāli un cita ar ekonomikas izpratnes veicināšanu saistīta 

informācija, tajā skaitā sniedz informāciju par Latvijas Bankas rīkotajiem 

konkursiem un publiskajiem pasākumiem. 

 

2. Interneta vietnes saturs pamatā ir liela apjoma teksti, ko, galvenokārt, papildina 

diagrammas un tabulas. 

 

3. Interneta vietnes mērķauditorijas: 

3.1. Ekonomikas politikas veidotāji un īstenotāji; 

3.2. Ekonomikas eksperti, analītiķi; 

3.3. Augstskolu studenti un pasniedzēji; 

3.4. Finanšu sektorā strādājošie; 

3.5. Uzņēmēji. 

4. Uzdevums: izstrādāt jaunu grafisko zīmi (logo) un dizainu (tai skaitā responsīvo) 

PASŪTĪTĀJA interneta vietnei www.makroekonomika.lv, tās angliskajai versijai 

www.macroeconomics.lv un ar interneta vietni saistītajam speciālajam pasākumam 

"Ekspertu sarunas". Veikt autoruzraudzību dizaina ieviešanas laikā un pēc 

pieprasījuma veikt dizaina izveides papilddarbus šādās vietnēs: 

www.makroekonomika.lv, www.bank.lv, monetas.bank.lv un www.naudasskola.lv. 

 

Darba izpildes posmi un apakšposmi: 

1. tabula 

Darba posms un 

apakšposmi 

Darba uzdevums Sasniedzamais galarezultāts 

1. Posms Izveidot grafiskās zīmes 

(logo) 

www.makroekonomika.lv 

un 

www.macroeconomics.lv. 

Izstrādātas grafiskās zīmes (logo), 

kas integrētas vietnē un tiks 

turpmāk izmantotas publiskajā 

komunikācijā. 

2. Posms Interneta vietnes 

www.makroekonomika.lv 

dizaina izstrāde. 

 

2.1. Apakšposms Izveidot interneta vietnes 

dizaina pirmās sākumlapas 

vismaz 3 (trīs) dizaina 

variantus. 

Izveidoti trīs iespējamie dizaina 

varianti vietnei. No trim variantiem 

PASŪTĪTĀJS izvēlas vienu, ko 

izmanto visas vietnes dizaina 

izstrādē. 

 

2.2. Apakšposms 

No PASŪTĪTĀJA izvēlētā 

dizaina varianta 

IZPILDĪTĀJS izstrādā 

pielāgotu interneta vietnes 

dizaina risinājumu visiem 

tās moduļiem.  

Izstrādāts interneta vietnes 

www.makroekonomika.lv dizains 

visiem tās moduļiem, turklāt no tā 

tiek atvasināts vietnes angliskās 

versijas www.macroeconomics.lv 

dizains. 

http://www.makroekonomika.lv/
http://www.macroeconomics.lv/
http://www.makroekonomika.lv/
http://www.bank.lv/
http://monetas.bank./
http://www.naudasskola.lv/
http://www.makroekonomika.lv/
http://www.macroeconomics.lv/
http://www.makroekonomika.lv/
http://www.macroeconomics.lv/
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Darba posms un 

apakšposmi 

Darba uzdevums Sasniedzamais galarezultāts 

2.3. Apakšposms Izveidot interneta vietnes 

responsīvā dizaina projektu.  

Atbilstoši 2.2. Apakšposmā 

izstrādātajam interneta vietnes 

dizaina projektam izveidots 

responsīvā dizaina projekts – 

lapu satura izkārtojuma projekts 

vismaz 4 (četriem) dažādiem 

lietotāja ekrāna izmēriem (skat. 

līguma 1. pielikuma 2. tabulu).  

2.4. Apakšposms Izstrādāt interneta vietnes 

stila gidu - specifikāciju 

(style guide) 

programmēšanas 

vajadzībām, kā arī dizaina 

lietošanas vadlīnijas dizaina 

turpmākās attīstīšanas 

vajadzībām. 

Izstrādāts interneta vietnes stila 

gids (style guide),kas sevī ietver 

dizaina funkcionalitātes aprakstus, 

kā arī dizaina vadlīnijas, kas 

palīdzēs atvasināt dizainu kādām 

papildu vajadzībām pēc laika. 

3. Posms Veikt autoruzraudzību 

interneta vietnes visu 

dizaina versiju 

(pamatdizaina un 

responsīvās versijas) 

ieviešanas laikā. 

Izstrādātais dizains ieviests 

atbilstoši iesniegtajam dizaina 

projektam un korekti attēlojas uz 

visām līguma 1. pielikuma  

2. tabulā minētajām ierīcēm. 

4. Posms Izstrādāt dizainu 

speciālajam pasākumam 

"Ekspertu sarunas" 

 

4.1. Apakšposms Balstoties uz interneta 

vietnei izveidoto dizainu, 

izstrādāt vizuālo identitāti 

speciālā pasākuma 

"Ekspertu sarunas"  

telpas fona baneri, 

attēlojumu vietnē, 

PowerPoint prezentāciju 

sagataves un tīmekļa baneri. 

Izveidots ar interneta vietnes 

dizainu saskanīgs dizains speciālā 

pasākuma "Ekspertu sarunas" 

produktiem un tā attēlojums 

interneta vietnē. 

4.2. Apakšposms Izstrādāt dizaina lietošanas 

vadlīnijas interneta vietnei 

un PASŪTĪTĀJA 

pasākumam "Ekspertu 

sarunas". 

Izstrādātas dizaina vadlīnijas, kuras 

tiks izmantotas dizaina korektai 

pielietošanai un tālākai attīstīšanai. 

5. Darba posmu apraksti 

5.1. Pirmais posms. Grafisko zīmju (logo) izveide 

5.1.1. Mērķis: izveidot ar Latvijas Bankas logo saskanīgu interneta vietnes 

www.makroekonomika.lv un tās angliskās versijas 

www.macroeconomics.lv logo, kas ir viegli uztverams, saprotams, atmiņā 

paliekošs, profesionāli izveidots, universāls, viegli transformējams un ar 

atbilstošu nozīmi. 
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5.1.2. Izstrādātajam logo jābūt stilistiski atbilstošam un saskanīgam ar interneta 

vietnes jauno dizainu. 

5.1.3. Izstrādātajam logo jābūt funkcionāli savietojamam ar izstrādāto interneta 

vietnes dizainu. 

5.1.4. Izstrādātos logo dizainus IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM iesniedz jpg un 

Photoshop (.PSD), eps, Portable Document Format (.PDF) un Adobe 

Illustrator (.AI) vai CorelDraw (.CDR) formātos. 

5.1.5. Izstrādātājam jādefinē logo krāsu kodi CMYK (drukai), RGB (ekrānam) 

un Pantone krāsu skalā. 

5.2. Otrais posms. Vietnes www.makroekonomika.lv dizaina izstrāde  

5.2.1. Mērķis: uzlabot un padarīt mūsdienīgāku, lietotājam ērtāku interneta  

vietnes www.makroekonomika.lv dizainu un funkcionalitāti, izveidojot to 

pārskatāmu, intuitīvi lietojamu, atbilstošāku interneta vietnes 

mērķauditorijas vajadzībām un lietošanas paradumiem. 

5.2.2. Dizains jāizstrādā interneta vietnes latviskajai versijai 

www.makroekonomika.lv un tam jābūt pielāgojamam arī vietnes 

angliskajai versijai www.macroeconomics.lv. 

5.2.3. Sasniedzamie rezultāti (salīdzinot ar 2014., 2015. gadu): 

5.2.3.1. palielināts apmeklējumu skaits; 

5.2.3.2. palielināts regulāro apmeklētāju skaits; 

5.2.3.3. palielināts regulāro apmeklētāju apmeklēšanas biežums; 

5.2.3.4. uzlabota apmeklētāju orientēšanās vietnē; 

5.2.3.5. palielināts lasījumu ilgums. 

5.2.4. Sākotnēji izstrādātājs piedāvā vismaz 3 (trīs) interneta vietnes 

sākumlapas dizaina versijas, no tām PASŪTĪTĀJS izvēlas vienu, uz kuras 

pamata tiek atvasināts viss interneta vietnes moduļu dizaina projekts. 

5.2.5. Izstrādātajam interneta vietnes dizainam jābūt responsīvam. 

5.2.6. Interneta vietnes dizainā jāievēro labas lietojamības principi. 

5.2.7. Iesniegtajiem priekšlikumiem jābūt tehniski realizējamiem Drupal 8 

satura vadības sistēmā. 

5.2.8. Izstrādātajiem moduļu dizainiem jābūt ērti pārvaldāmiem interneta 

vietnes redaktoram. 

5.2.9. Jaunajā interneta vietnes dizainā IZPILDĪTĀJAM jāievieš jaunu moduļu 

attēlojums un jāpilnveido dizains arī līdz šim esošajiem moduļiem (skat.  

līguma 1. pielikuma 3. tabulu). 

http://www.makroekonomika.lv/
http://www.makroekonomika.lv/
http://www.macroeconomics.lv/


12 

5.2.10. Dizaina izstrādes laikā IZPILDĪTĀJS piesaista interneta vietņu 

lietojamības ekspertu.  

5.2.11. Lai interneta vietnes dizains tiktu ieviests atbilstoši izstrādātajam dizaina 

projektam un būtu ieviešams Drupal 8 sistēmā, vietnes dizaina izstrādes 

laikā IZPILDĪTĀJAM jāsadarbojas ar PASŪTĪTĀJA nolīgtajiem vietnes 

tehniskajiem izstrādātājiem SIA "MEDIAPARKS", un nepieciešamības 

gadījumā jāveic dizaina korekcijas un papildinājumi. 

5.2.12. Dizains jāizstrādā, balstoties uz PASŪTĪTĀJA iepriekš veiktā interneta 

vietnes dizaina un lietojamības audita rezultātiem un ieteikumiem, ko 

IZPILDĪTĀJS var iegūt, sazinoties ar galveno interneta portāla redaktori 

Egitu Arbidāni  egita.arbidane@bank.lv. 

5.2.13. Izstrādātos dizainus IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM iesniedz grafiskā 

faila (.jpg) un Photoshop (.PSD) formātos, savukārt ikonu failus jāiesniedz 

Scalable Vector Graphics (.SVG) formātā. 

5.2.14. Izstrādāto dizainu un tā variantus vēlams prezentēt, izmantojot kādu no 

internetā pieejamiem dizaina prezentācijas rīkiem, piemēram, invision.com. 

5.2.15. Dizaina izstrādē vajadzības gadījumā PASŪTĪTĀJS var nodrošināt foto 

krātuvē www.shutterstock.com pieejamos (vismaz 100) vizuālos 

materiālus.   

Interneta vietnes www.makroekonomika.lv dizaina pamatprasības  

2. tabula 

Pamatprasības Apraksts 

Makroekonomika.lv 

un 

macroeconomics.lv 

salāgojamība 

Jāizstrādā interneta vietnes www.makroekonomika.lv dizains 

un tas jāpielāgo šīs interneta vietnes angliskajai verisjai. 

Funkcionalitāte 

dažādās 

pārlūkprogrammās 

Interneta vietnes dizainam jāattēlojas pēdējo 3 (trīs) gadu 

laikā publicēto pārlūkprogrammu Microsoft Edge, Opera, 

Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari versijās, kā arī 

Internet Explorer (9-11 versijās). Interneta vietne ir piemērota 

HTML pārlūkprogrammām mobilajās ierīcēs, kas aprīkotas ar 

skārienjūtīgu ekrānu, tai jābūt ērti lasāmai un jānodrošina ērta 

lietojamība arī bez horizontālās ritjoslas izmantošanas, 

saglabājot Lietotājam vizuāli saistošu dizainu. 

Responsivitāte Izstrādātajā dizainā interneta vietnes satura atspoguļojumam 

jābūt responsīvam un jāpielāgojas lietotāja ekrāna 

izšķirtspējai uz dažādām ierīcēm (uz liela izmēra monitoriem 

(desktop versija), piezīmju datoriem, planšetdatoriem, mobilo 

tālruņu u.tml. ekrāniem). Dizaina izstrāde attiecas uz visām 

šīm versijām. Jāievēro responsīvā režģa skats (grid-view). 

Dizaina 

pamatprincipi 

Dizains veidojams un atvasināts no pašreizējās 

makroekonomika.lv toņu paletes, noskaņas un krāsu gammas, 

jaunajam dizainam jārada pēctecības sajūta. 

 

Dizainam jābūt skaidri strukturētam, ar nepārprotami 

iezīmētām prioritātēm, veidotam pēc interneta vietņu dizaina 

labākās prakses lietojamības ziņā. Dizainam jāveido loģiskus, 

mailto:egita.arbidane@bank.lv
http://www.makroekonomika.lv/
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Pamatprasības Apraksts 

uzsvērtus prioritāros blokus – saprotamu vizuālo hierarhiju, 

lai lietotājs spētu loģiski orientēties vietnes navigācijā un 

saturā. 

 

Teksta, satura izkārtošanā jāievēro labākie lasāmības prakses 

principi. 

 

Interneta vietnes dizains jāveido pēc grid jeb režģa principa, 

kas ļaus saturu izvietot fleksiblās kolonnās, blokos, rindās un 

var piemērot dažādu ekrānu izmēriem. 

 

Dizainam jāpalīdz virzīt lasītāja darbības noteiktā scenārijā – 

jāpiedāvā veikt nākamās darbības, norādēm jābūt vizuāli 

skaidri uztveramām. 

Vizualitātes 

palielinājums 

sākumlapā un 

teksta lapās 

Dizainā jāpiedāvā risinājums, kā ar vizuālu palīglīdzekļu 

(speciāli atlasītu foto, veidotu attēlu vai citu grafisku 

elementu) palīdzību var vairāk atslogot un strukturizēt liela 

apjoma tekstus, padarīt tos labāk lasāmus un uztveramus. 

Vēlamie lietotāju 

uzvedības scenāriji 

Dizainam jāveicina šādi lietotāju uzvedības scenāriji: 

1. Spontānais apmeklētājs (ienāk vietnē no interneta 

meklētāja) 

Scenārijs: Raksts -> saistītais raksts -> sākums-> raksts 

 

2. Regulārais apmeklētājs 

Scenārijs: Sākums -> raksts-> saistītais raksts-> 

sākums-> raksts 

Teksta, attēla, 

audiovizuālās 

informācijas 

attēlošana 
 

 

Teksts un grafiki 

 

Jādefinē teksta fonti un papildfonti, to krāsa, izmēri, atstarpes 

starp burtiem. 

 

Jāparedz teksta izkārtojums, kas atvieglotu liela tekstuāla 

bloka uztveršanu, jāveicina pārskatāmība, orientēšanās tajā. 

 

Jāparedz teksta izkārtojuma forma, kas platumā ir mazāka par 

tekstā integrējamiem attēliem. 

 

Teksta izkārtošanā jāievēro white space princips un 

jānodefinē lapas vizuālie pieturpunkti. 

 

Kā viens no pieturpunkta veidiem - jāizveido iespējas izcelt 

tekstu – citāta (quote) veidā vai jāizveido līdzīgs teksta 

izcēlums. 

 

Jāparedz šāda funkcionalitāte: treknraksts, slīpraksts, 

pasvītrots raksts, fonta izvēle, virsrakstu četri līmeņi, 

numerācija, aizzīmju punkti, rindkopu atkāpes, atstarpes starp 

burtiem, rindām, teksta orientācija, attēlu un citu datņu 

pievienošana saturam, datņu ikonu atveide, hipersaišu forma, 

krāsa, atveide.  
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Pamatprasības Apraksts 

Ikonas jāparedz šādām datnēm: JPG, GIF, PNG, kā arī 

Microsoft Word datnes (.DOC, .DOCX formāti), Excel datnes 

(.XLS, .XLSX formāti), Microsoft Powerpoint prezentācijas 

(.PPT, .PPTX formāti), PDF. 

 

Jāparedz iespēja ievietot papildu moduli, kurā kādam citam 

ekspertam ir iespēja izteikt viedokli par rakstā publicēto. 

Modulim jāatšķiras no pamatteksta, tam jāsatur foto, vārds, 

uzvārds, iestāde, viedoklis (līdz 500 rakstu zīmēm), bet 

vienlaikus jābūt vizuāli saistītam ar rakstu. 

 

Attēls 
Jāparedz iespēja  - attēlus ievietot lielākā platumā, nekā 

izvietots teksts. Tas nepieciešams, lai tekstā integrētie attēli 

(visbiežāk grafiki, tabulas) būtu labi izlasāmi. 

 

Tabulas 
Jāizstrādā tabulu dizains. 

 

Audiovizuāla informācija 
Jāparedz ārēju plašsaziņas līdzekļu integrēšana tekstā, 

attēlojot iegulto saturu no citiem avotiem (piemēram, 

infogr.am, slideshare.com, youtube.com, flickr.com u.c.). 

 

Līdzīgi raksti/lasi vēl 
Zem raksta jāparedz iespēja attēlot rakstu nosaukumus par 

līdzīgu tematiku. 

Navigācija un 

vietnes struktūra 

Dizainā lapas struktūrai jābūt skaidri saprotamai, tai jābūt 

viegli un intuitīvi lietojamai. Sadaļu hierarhijai jābūt viegli 

uztveramai, izvēlnei skaidri nolasāmai. 

 

Interneta vietnes saturs jāizkārto ne vairāk kā četros satura 

izkārtojuma līmeņos. Struktūrai jābūt maksimāli plašai un 

seklai. 

 

Interneta vietnes satura sadaļas (raksti, blogi, komentāri) 

jāatdala no funkcionālajām sadaļām (autori, kalendārs). 

 

Dizainā jāparedz izvietot šādas sadaļas (nosaukumi un 

struktūra tiks precizēta projekta izstrādes laikā):  

 

Sadaļas: 

Primārais saturs 

Aktualitātes 

Datu komentāri 

Ekonomikas analīze 

 raksti 

 blogi 

 prezentācijas 

Ekonomikas pētniecība/pētām ekonomiku 

 pētījumi 
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Pamatprasības Apraksts 

 diskusiju materiāli 

 

Video blogs – MAKRO saruna ar Mārtiņu 

Latvijas Bankas prognozes 

Zinātniski pētniecisko darbu konkurss 

Publikācijas, bibliotēka 

 Makroekonomisko norišu pārskats 

 Finanšu stabilitātes pārskats 

 Eiro zonas banku kreditēšanas apsekojums 

 Latvijas Maksājumu bilance 

 Latvijas Bankas gada pārskats 

Pasākumi 

 Ekspertu sarunas 

 Latvijas Bankas konferences 

Lekcijas augstskolās 

Galvenie tautsaimniecības rādītāji 

 

Sekundārais saturs 

Mūsu ekonomisti 

Kalendārs 

Aktuālais skaitlis 

Mainīgā baneru zona 

Kontaktinformācija 

Par makroekonomika.lv 

 

Tehniskās sadaļas 

Autorizēties 

Meklētājs 

Ziņot redaktoram 

Lapas karte 

Latviešu un angļu valodu pārslēgšanas iespēja 

Sociālo tīklu ikonas 

Pierakstīšanās jaunumiem 

 

Jāparedz iespēja izvietot arī šādas sadaļas: 

Aktuālā intervija 

Pasaules ekonomika 

 

Papildus jāparedz:  

 dizains tiešraižu straumēšanas attēlojumam sākumlapā 

 aptaujas integrācijas sākumlapā ar iespēju izvēlēties 

vienu no pieciem atbilžu variantiem un, uzklikšķinot 

uz linka, apskatīt līdz šim savākto atbilžu statistiku. 

 

Jāparedz iespēja pievienot arī citas sadaļas. 
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Interneta vietnes makroekonomika.lv moduļu apraksts 

3. tabula 

Moduļi Apraksts 

Pirmā lapa Interneta vietnes sākumlapas dizains tiek strukturēts režģa 

formā. 

 

Dizains atvasināts no pašreizējām vietnē izmantotajām 

krāsām. 

 

 

Papildus skat. līguma 1. pielikuma 4. tabulu ar vietnes 

sākumlapas uzbūves papildelementiem. 

Teksta lapa Visbiežāk pielietotā informācijas attēlošanas forma - teksta un 

vizuālās informācijas izklājums. Tiks izmantots visās 

pamatsatura sadaļās (piemēram, komentāri, raksti, blogi utt.). 

 

Teksta lapas obligātais saturs: nosaukums, četru līmeņu 

virsraksti, publicēšanas datums, rediģēšanas datums, autora 

vārds, uzvārds, amats, foto.  

 

Teksta lapas moduļa publiskajā skatā jāiestrādā iespēja 

vajadzības gadījumā aktualitātes (rakstus, blogus, 

komentārus) sadalīt pa gadiem – arhīva formātā. 

 

Teksta lapas viebiežāk izmantotās formas: 

 raksts, kas satur tekstu un grafikus (statisko png 

grafiku vai ar infogr.am spraudni); 

 īss raksts, kas satur youtube video spraudni; 

 īss raksts, kas satur slideshare.net prezentāciju 

spraudni; 

 īss raksts ar pdf dokumenta lejupielādi. 

 

Jāparedz ikona, kas nodrošinās datu eksportu uz vieglāk 

lasāmu versiju (atbrīvo no liekās informācijas) un/vai pdf 

datni. 

 

Teksta lapā jābūt skaidri iestrādātiem teksta pieturpunktiem – 

ievaddtekstam (līdam), citātiem, attēliem vai citiem vizuāliem 

elementiem, kas atvieglo tā uztveramību. 

 

Zem katra raksta ir iespējas sniegt un izlasīt jau publicētos 

lasītāju komentāru. 

Starplapa satura 

izkārtošanai tabulā, 

šķirkļos vai līdzīgi 

Starplapa tabulas veidā vai līdzīgi kategorizē noteikta veida 

informāciju, piemēram: 

 izkārtotas publikācijas (publikācijas vāks (attēls), 

nosaukums, lejupielādes iespējas, apraksts vai līdzīgi); 

 izkārtoti dažādi notikumi, pasākumi, piemēram, 
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Moduļi Apraksts 

Ekspertu sarunas, Latvijas Bankas konferences, 

Lekcijas augstskolās un citi; 

 starplapā iespēja uzklikšķināt uz pasākuma 

nosaukumu un atvērt starplapas galamērķa lapu (skat. 

zemāk); 

 starplapā jāparedz arī gadu arhīvu veidošanas iespējas. 

Starplapas 

galamērķa lapa 

Izvēloties noteiktu starplapas satura tabulas pasākumu jeb 

šķirkli, atveras detāla informācija par pasākumu. Vizuāli 

pārskatāmā veidā jāizkārto visa ar konkrēto pasākumu saistītā 

informācija.  

Piemēram: 

Pasākums – Ekspertu sarunas 

Apakšsadaļas: Programma, Video ieraksts, Video 

kopsavilkums, Dalībnieki, Kopsavilkums, Foto, Prezentācijas 

un tamlīdzīgi. 

 
Interneta vietnes makroekonomika.lv sākumlapas uzbūves elementi 

4. tabula 

Uzbūves elementi Apraksts 

Aktualitātes Izstrādāt aktuālāko vietnes ierakstu attēlojumu, kas uzskatāmi 

parādītu jaunākās un aktuālākās publikācijas. 

Autors Autoru profila pielāgošana jaunajam dizainam. 

Tajā attēlotā informācija: foto, īss apraksts. Ieejot Autora 

profilā, apskatāmi visi konkrētā Autora publicētie darbi 

(komentāri, blogi, raksti, pētījumi), kas publicēti vietnē. 

Administrācijas 

panelis 

Reģistrācijas vieta rakstu autoriem (ar lietotājvārdu, paroli) 

vai satura komentētājiem (ar Facebook.com, draugiem.lv, 

Twitter.com pasi). 

Statistikas modulis Aktuālo datu attēlošana vizuālā veidā ar interaktīvām 

iespējām, modulis izvietots vietnes sākumlapā. Modulī 

iespējams pārslēgties starp dažādiem datu veidiem, konkrētie 

dati ir savienoti ar aktuālo datu komentāru, kas vizuāli arī tiek 

attēlots modulī. 

Aptauja Izstrādāt aptaujas moduli, kas izvietojams vietnes sākumlapā, 

jāparedz iespējas uzdot vienu jautājumu ar maksimāli piecām 

atbilžu versijām. 

Lapas karte Jāizstrādā lapas kartes dizains, kas ļauj vienkopus pārskatīt 

saturu un veidojas automātiski. 

Baneru zona Jāparedz vieta baneru, vizuālu paziņojumu izvietošanai. Tie 

aizved uz citām interneta vietnēm vai citām vietnes lapām. 

Kalendārs  Ataino plānotos pasākumus, gaidāmos un publicētos 

komentārus. Saite – aizved uz detalizētu infomāciju gan 

vietnē, gan ārpus tās. 

Pierakstīšanās 

vēstkopai 

Skats iespējai pierakstīties vietnes jaunumu saņemšanai e-

pastā. 

Meklētājs Jāizstrādā skats atslēgvārdu ievadei meklētājā, kā arī 

detalizēts meklēšanas rezultātu skats. 
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Papildu funkcionalitātes, kas attēlojas izstrādātajā interneta vietnes makroekonomika.lv 

dizainā   

5. tabula 

Papildu 

funkcionalitāte 

Apraksts 

Lasītāju veiktie 

komentāri pie 

rakstiem 

Jāparedz lietotāju sniegto komentāru atainojums pie Teksta 

moduļa satura. Dizainā jāintegrē foto, komentāra datums, 

laiks, uzrakstītais komentārs. 

Datums, laiks Publikācijas datumam jābūt automātiskam, bet ar iespēju to 

nepublicēt. 

Jāparedz iespēja pielikt publikācijas rediģēšanas datumu. 

Dizainā jāiekļauj vietnes aktualizēšanas datums, kas 

parādās vietnes sākumlapā. 

Datu eksports uz pdf Katrai Teksta lapai jābūt iespējai saglabāt saturu pdf 

formātā. Jāparedz šīs funkcijas vizuālais attēlojums. 

Lapas taka (ceļš) Jāparedz dizains lapas takai, kas izveidojas automātiski 

katram ierakstam (angl. breadcrumbs). 

Citēšanas iespēja Katram Teksta lapas moduļa ierakstam ir paredzēta 

citēšanas iespēja akadēmiskajai atsaucei, jāparedz tā 

dizaina noformējums. 

Raksta novērtēšanas 

iespējas 

Katram Teksta lapas moduļa ierakstam jābūt iespējai 

pievienot raksta novērtēšanas iespējas, piemēram, atzīmju 

novērtējuma vai līdzīgā veidā.  

Arhīvu attēlojums Jāparedz iespēja sadalīt pa gadiem rakstu, blogu un citus 

ierakstus. Arhīva vizuālajam risinājumam jābūt intuitīvi 

uztveramam un lietojamam. 

 

Jāparedz iespējas sadalīt pa gadiem arī moduli Starplapa 

satura izkārtošanai tabulā, šķirkļos. 

Sociālo tīklu ikonas Vizuāli jāattēlo sociālo mediju (draugiem.lv, facebook.com, 

Twitter.com, Google+) ikonas, kas atradīsies pie katra 

teksta moduļa ieraksta un sniegs iespējas ar saturu dalīties 

šajos sociālajos tīklos. 

Drukas versija Iespēja saturu apskatīt drukas versijā un izdrukāt. 

Lasītāju komentāri Jāparedz lietotāju sniegto komentāru atainojums. Dizainā 

jāintegrē foto, komentāra datums, laiks, uzrakstītais 

komentārs. 

 

5.3. Trešais posms. Autoruzraudzības veikšana interneta vietnes visu dizaina 

versiju (pamatdizaina un responsīvās versijas) ieviešanas laikā, t.sk. speciālista 

konsultāciju nodrošināšana visā interneta vietnes dizaina ieviešanas laikā. 

5.4. Ceturtais posms. Dizaina izstrāde speciālajam pasākumam "Ekspertu 

sarunas" 

5.4.1. Balstoties uz vietnei izveidoto dizainu, izstrādāt speciālā pasākuma "Ekspertu 

sarunas" vizuālo identitātes produktus – telpas fona baneri, attēlojumu interneta vietnē, 

PowerPoint prezentāciju sagataves un tīmekļa baneru versijas. 
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5.4.2. Izstrādāt dizaina lietošanas vadlīnijas interneta vietnei un PASŪTĪTĀJA 

pasākumam "Ekspertu sarunas". 

5.4.3. Izstrādātie dizaini un produkti jāiesniedz šādos formātos: 

5.4.4. fona baneris - Photoshop (.PSD), Encapsulated Post Script (.EPS) un jpg 

formātā; 

5.4.5. PowerPoint sagatave – sākuma slaids, teksta slaidi ar tabulu attēlu izvietojuma 

iespējām, noslēguma slaids, fonti, atstarpes, virsrakstu 4 (līmeņu) stili, kas jau iestrādāti 

Powerpoint veidnē. 

5.4.6. tīmekļa baneris – grafisko failu .jpg un .gif formātā. 

5.5. Papilddarbi 

5.5.1. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina dizaina papildināšanas iespējamie Papilddarbi 

šādām vietnēm: 

5.5.1.1. www.makroekonomika.lv; 

5.5.1.2. www.bank.lv; 

5.5.1.3. monetas.bank.lv; 

5.5.1.4. www.naudasskola.lv. 

5.5.2. www.makroekonomika.lv – pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS 

noteiktām vietnes www.makroekonomika.lv sadaļām un funkcionalitātēm atvasina no 

jau esošās vietnes dizaina pielāgotus vizuālos risinājumus, piemēram, vizuālā identitāte 

Zinātniski pētniecisko darbu konkursam un vizuālās identitāte jaunumu lapām vai 

līdzīgi. 

5.5.3. www.bank.lv – pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS noteiktām vietnes 

www.bank.lv sadaļām un funkcionalitātēm atvasina no jau esošās vietnes dizaina 

pielāgotus vizuālos risinājumus, piemēram, kontaktinformācijas bloka skata izveide vai 

līdzīgi. 

5.5.4. monetas.bank.lv – pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS noteiktām 

vietnes monetas.bank.lv sadaļām un funkcionalitātēm atvasina no jau esošās vietnes 

dizaina pielāgotus vizuālos risinājumus, piemēram, monētu bloka skata papildinājums 

vai līdzīgi. 

5.5.5. www.naudasskola.lv – pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS noteiktām 

vietnes www.naudasskola.lv sadaļām un funkcionalitātēm atvasina no jau esošās vietnes 

dizaina pielāgotus vizuālos risinājumus, piemēram, iekšējā meklētāja struktūras 

pārveidojumi, sadaļas "Skolotāju istaba" papildinājumi, lai ērtāk varētu pārskatīt un 

atlasīt informāciju pēc noteiktiem kritērijiem vai līdzīgi darbi. 

 

http://www.makroekonomika.lv/
http://www.bank.lv/
http://www.naudasskola.lv/
http://www.makroekonomika.lv/
http://www.bank.lv/
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2. pielikums 

2016. gada___. jūlija 

līgumam LB-07/2016/341 

 

Darbu izpildes laika grafiks 
 

DARBA izpildes 

posms 

DARBA uzdevums Termiņš 

1. Posms Grafisko zīmju (logo)  

www.makroekonomika.lv un 

www.macroeconomics.lv 

izstrāde. 

Termiņš – 2 (divas) nedēļas 

pēc līguma 3.1. punktā 

paredzētās DARBA pirmā 

posma izpildes sanāksmes 

dienas 

2. Posms Vietnes 

www.makroekonomika.lv dizaina 

izstrāde. 

Termiņš – 13 (trīspadsmit) 

nedēļas pēc līguma 3.1. 

punktā paredzētās DARBA 

otrā posma izpildes 

sanāksmes dienas 

2.1. Apakšposms Vietnes dizaina pirmās 

sākumlapas 3 (trīs) dizaina 

variantu izstrāde. 

Ieteicamais termiņš – 2 

(divas) nedēļas 

 

2.2. Apakšposms 

Dizaina risinājumu izveide 

visiem vietnes moduļiem.  

Ieteicamais termiņš – 6 

(sešas) nedēļas 

2.3. Apakšposms Responsīvā dizaina projekta 

izveide vietnei.  

Ieteicamais termiņš – 3 (trīs) 

nedēļas 

2.4. Apakšposms Stila gida (style guide) izstrāde 

dizaina lietošanas vadlīniju 

izstrāde. 

Ieteicamais termiņš – 2 

(divas) nedēļas 

3. Posms Autoruzraudzības veikšana 

interneta vietnes visu dizaina 

versiju (pamatdizaina un 

responsīvās versijas) ieviešanas 

laikā. 

 Termiņš – pēc uzaicinājuma 

saņemšanas ne ilgāk kā 14 

(četrpadsmit) nedēļas  

4. Posms Dizaina izstrāde speciālajam 

pasākumam "Ekspertu sarunas". 

Termiņš 3 (trīs) nedēļas pēc 

līguma 3.1. punktā 

paredzētās DARBA ceturtā 

posma izpildes sanāksmes 

dienas 

4.1. Apakšposms Fona baneru, PowerPoint 

prezentāciju sagataves un tīmekļa 

baneru izveide. 

Ieteicamais termiņš – 2 

(divas) nedēļas 

http://www.makroekonomika.lv/
http://www.macroeconomics.lv/
http://www.makroekonomika.lv/
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4.2. Apakšposms Dizaina lietošanas vadlīniju 

izstrāde pasākumam „Ekspertu 

sarunas”. 

Ieteicamais termiņš – 1 

(viena) nedēļa 

5. Papilddarbi  Atbilstoši PASŪTĪTĀJA 

pieprasītajam Papilddarbu 

apjomam šādām interneta 

vietnēm: 

www.makroekonomika.lv; 

www.bank.lv; 

monetas.bank.lv; 

naudasskola.lv. 

 PUSĒM vienojoties. 

 

http://www.makroekonomika.lv/
http://www.bank.lv/
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3. pielikums 

2016. gada___. jūlija 

līgumam LB-07/2016/341 

 

 

 

1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBU par šādu cenu: 

 

Nr.p

.k. 

Nosaukums Cena EUR 

(bez PVN) 

PVN 21% 

(EUR) 

Summa (EUR 

ar PVN) 

1. Grafisko zīmju (logo)  

www.makroekonomka.lv un 

www.macroeconomics.lv 

izstrāde.  

(DARBA izpildes 1. posms) 

840,00 176.40 1016.40 

2. Interneta vietnes 

www.makroekonomika.lv 

dizaina izstrāde  

(DARBA izpildes 2. posms) 

4550,00 955,50 5505,50 

3. Autoruzraudzības veikšana 

interneta vietnes 

www.makroekonomika.lv 

dizaina ieviešanas laikā 

(DARBA izpildes 3. posms) 

1400,00 294,00 1694,00 

4. Dizaina izstrāde speciālajam 

pasākumam "Ekspertu 

sarunas" 

(DARBA izpildes 4. posms) 

890,00 186,90 1076,90 

 Līguma summa 7680,00 1612,80 9292,80 

 

 

2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Papilddarbus par šādu Papilddarbu stundas likmi - 

35.00 EUR (trīsdesmit pieci euro) (bez PVN). 

 

http://www.makroekonomka.lv/
http://www.macroeconomics.lv/
http://www.makroekonomika.lv/

