
 

Rīgā 2016. gada ___. janvārī 

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2016/40 

 

Par audiovizuālo materiālu sagatavošanu 
(iepirkums LB/2015/137) 

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

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

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

puses, un SIA "HANSAMEDIA" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekles 

Gundegas Tabakas personā, kura darbojas saskaņā ar 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 pieprasījumam veikt audiovizuālo materiālu sagatavošanu (tālāk 

tekstā – DARBS) saskaņā ar iepirkuma LB/2015/137 noteikumiem, tehnisko 

specifikāciju (līguma 1. pielikums) un finanšu piedāvājumu (līguma 2. pielikums).  

1.2. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci attiecībā uz DARBA 

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 TERMIŅŠ 

2.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs uzdot IZPILDĪTĀJAM veikt DARBA izpildi laika posmā 

no līguma spēkā stāšanas brīža līdz brīdim, kad iestājas kāds no turpinājumā minētajiem 

nosacījumiem: 

2.1.1. aprit 5 (pieci) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas; 

2.1.2. kopējā līguma ietvaros izpildīto DARBU summa sasniedz 32 000 EUR 

(trīsdesmit divus tūkstošus euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

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

pilnīgai izpildei.  

  

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms DARBA uzsākšanas nosūta 

IZPILDĪTĀJAM rakstisku pieprasījumu veikt DARBU (tālāk tekstā – pieprasījums), 

sniedzot aprakstu par veicamā DARBA apjomu, nosacījumiem, izpildes termiņu un 

svarīgākajiem objektiem, personām vai norisēm, kas fiksējamas, veicot DARBA izpildi, 

uz e-pastu: [..]. 

3.2. DARBA izpildes laikā PASŪTŪĪTĀJS ir tiesīgs dot IZPIDLĪTĀJAM arī citus 

saistošus norādījumus DARBA izpildei. 
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3.3. IZPILDĪTĀJS veic DARBA izpildi pieprasījumā norādītajā termiņā, vai citā ar 

PASŪTĪTĀJU saskaņotajā termiņā.  

3.4. Pieprasījumā norādītā DARBA sagatavošanas termiņā IZPILDĪTĀJS ievieto 

DARBU IZPILDĪTĀJA FTP serverī, un paziņo par to PASŪTĪTĀJAM uz e-pastu: [..]. 

3.5. PASŪTĪTĀJS pēc sagatavotā DARBA ievietošanas FTP serverī un līguma 3.4. 

punktā paredzētā IZPILDĪTĀJA paziņojuma saņemšanas pārbauda DARBA izpildes 

atbilstību līgumam un pieņem DARBU vai paziņo IZPILDĪTĀJAM par DARBA 

izpildes trūkumiem. 

3.6. DARBA izpildes trūkumu gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš PASŪTĪTĀJA norādītos 

DARBA izpildes trūkumus ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā termiņā un atkārtoti ievieto 

DARBU IZPILDĪTĀJA FTP serverī, kā arī paziņo par to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.4. 

punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJS veic atkārtoti iesniegtā DARBA izpildes 

pārbaudi līguma 3.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.7. Pēc pasūtītā DARBA pieņemšanas un attiecīga PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

saņemšanas IZPILDĪTĀJS, PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, ievieto DARBU uz 

vismaz 3 (trim) gadiem publiskai apskatei ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā bezmaksas 

interneta vietnē un vismaz 3 (trīs) gadu periodā nodrošina DARBA ērtu izmantošanu 

citiem elektroniskajiem masu saziņas līdzekļiem un interneta lietotājiem. 

3.8. Ja trešās puses dēļ DARBU nav iespējams ievietot ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā 

bezmaksas interneta vietnē vai 3 (triju) gadu periodā tiek pārtraukta DARBA 

izvietošanas nodrošināšana attiecīgajā interneta vietnē, IZPILDĪTĀJS par to 

nekavējoties informē PASŪTĪTĀJU un PUSES vienojas par DARBA ievietošanu citā 

bezmaksas interneta vietnē. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Par katru padarītā DARBA izpildes reizi IZPILDĪTĀJS, pēc pasūtītā DARBA 

pieņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses, iesniedz PASŪTĪTĀJAM detalizētu rēķinu, kurā 

norāda faktisko DARBA apjomu attiecīgajā DARBA izpildes reizē un samaksas 

summas aprēķinu, balstoties uz līguma 2. pielikumā norādītajām DARBA 

sagatavošanas izmaksām, tai piemērojot spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli.  

4.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par pasūtītā DARBA izpildi 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc pasūtītā DARBA pieņemšanas un faktiskajam 

DARBA apjomam atbilstoša rēķina saņemšanas.  

4.3. PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu 

elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi [..]. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts 

par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā LĪGUMA punktā norādīto 

PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par līguma 3.3., 3.4., 3.6. punktā noteiktā termiņa vai 3.7. punktā noteiktā termiņa, 

kādā IZPIDLĪTĀJAM jāievieto DARBS ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā bezmaksas 

interneta vietnē, kavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena 

procenta) apmērā no pieprasītā attiecīgā DARBA izpildes apjoma summas, par katru 

nokavētā termiņa stundu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no 

pieprasītā attiecīgā DARBA izpildes apjoma summas. 
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5.2. IZPILDĪTĀJAM līgumsods jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

5.3. Par līguma 4.2. punktā noteiktā samaksas termiņa pārsniegšanu PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no savlaicīgi 

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

procentu) apmērā no kavētās maksājuma summas. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir 

jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un 

rēķina saņemšanas dienas. 

5.4. Ja nokavēts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem, kas noteikts dienās, līgumsodu 

aprēķina par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. Ja nokavēts kāds no līgumā 

noteiktajiem termiņiem, kas noteikts stundās, līgumsodu aprēķina par periodu, kas sākas 

nākamajā stundā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver stundu, kurā 

saistības izpildītas. 

 

6. AUTORTIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA 

6.1. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas mantiskās tiesības uz visiem DARBA 

izpildes rezultātā radītajiem autortiesību un blakustiesību objektiem. 

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 izpildes 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 izpildes rezultātā radīto vai 

izmantoto autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu, ja to izmantošana notiek 

saskaņā ar šo līgumu. 

6.3. IZPILDĪTĀJS atļauj PASŪTĪTĀJAM izdarīt DARBA 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 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 izpildē izmantoto autortiesību un 

blakustiesību objektu 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 izpildes 

rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu aizsardzībai to nelikumīgas un 

neatļautas izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 
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6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez papildu samaksas un bez IZPILDĪTĀJA rakstiskas 

piekrišanas lietot un izmantot visus materiālus, kurus saistībā ar DARBA izpildi ir 

izstrādājis IZPILDĪTĀJS vai tā apakšuzņēmēji.  

6.8. Veicot DARBU, 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. 

 

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 

3 (trīs) mēnešus iepriekš sākot no līguma darbības trešā gada. 

9.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus 

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

šādos gadījumos: 

9.2.1. ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti kavē līguma 3.3., 3.4., vai 3.6. punktā noteikto termiņu 

vairāk, kā 6 (sešas) stundas; 

9.2.2. ja IZPILDĪTĀJS vairāk kā 3 (trīs) reizes pārkāpj citas līgumā noteiktās saistības; 
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9.2.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

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

punktu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

500.00 EUR (pieci simti euro) apmērā.  

9.4. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) 

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

vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. Šādā gadījumā 

PUSES sastāda un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu par pienācīgā kvalitātē 

IZPILDĪTĀJA faktiski sniegtajiem pakalpojumiem un līdz līguma izbeigšanai veic 

savstarpējos norēķinus. 

 

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. nosūtīt līguma 3.1. punktā minēto pieprasījumu, uzdot līguma 3.2. punktā 

minētos saistošos norādījumus un vienoties par DARBA izvietošanu interneta vietnē 

saskaņā ar līguma 3.8. punktu - PASŪTĪTĀJA Starptautisko attiecību un komunikācijas 

pārvaldes vadītāja vietnieks, Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Kristaps Otersons (tālr. 

[..], e-pasta adrese: [..]); 

11.1.2. nosūtīt IZPILDĪTĀJAM līguma 3.5. punktā minēto paziņojumu par DARBA 

izpildes trūkumiem, kā arī līguma 3.7. punktā minēto paziņojumu par DARBA 

izvietošanu publiskai apskatei – PASŪTĪTĀJA Starptautisko attiecību un 

komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas galvenais komunikācijas projektu 

vadītājs Varis Vagotiņš-Vagulis, tālr. [..], e-pasta adrese: [..]; 

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 galvenais komunikācijas projektu 

vadītājs Varis Vagotiņš-Vagulis, tālr. [..], e-pasta adrese:  

[..].  

11.5. Līgums izpildē IZPILDĪTĀJA kontaktpersona ir valdes locekle Gundega 

Tabaka, tālr. [..], e-pasta adrese: [..].  

11.6. Līgums uzrakstīts uz 9 (deviņām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) 

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

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 
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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 "HANSAMEDIA" Lāčplēša ielā 36–1, LV-1011, Rīgā, 

Latvija, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto 

reģistrācijas Nr. 40003386361 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar vienoto reģistrācijas 

Nr. LV40003386361. Norēķinu konts [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS  

   

____________________ 

R. Jakovļevs 

  

2016. gada __. janvārī 

IZPILDĪTĀJS  

 

____________________ 

G. Tabaka 

 

2016. gada __. janvārī 
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1. pielikums 

2016. gada __.janvāra 

līgumam Nr. LB-07/2016/40 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Audiovizuālo materiālu (videosižetu) sagatavošanas prasības: 

1.1. IZPILDĪTĀJS sagatavo videosižetus atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem. 

Videosižets sastāv no montēta videoieraksta ar IZPILDĪTĀJA izstrādātu videosižeta 

sākuma un beigu aizliktni, ar vai bez ierunāta aizkadra teksta latviešu valodā. Tāpat 

videosižets var tikt veidots kā moderēts videoblogs – intervija. Sižeti var tikt papildināti  

ar divām vienkāršām diagrammām vai 3D grafiku, kas tiek iekļauta nepieciešamības 

gadījumā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma; 

1.2. videosižeta garums ir līdz 00.04:00 (hh.mm.ss). 

1.3. videosižeta filmēšanu veic viens IZPILDĪTĀJA TV operators ar vismaz 2 (divu) 

gadu pieredzi operatora darbā un ar SONY XDCAMEX vai analogu kameru. Paredzētais 

operatora darbs viena videosižeta filmēšanai – līdz 2 (divām) stundām; 

1.4. videosižeta scenārija konceptu un aizkadra tekstu, sadarbībā ar PASŪTĪTĀJU, 

izstrādā IZPILDĪTĀJA producents/redaktors ar vismaz 2 gadu pieredzi videosižetu 

producenta darbā, kuram ir izcilas latviešu un labas angļu un krievu valodu zināšanas;  

1.5. videosižeta intervijas īsteno IZPILDĪTĀJA nodrošināts profesionāls 

intervētājs/moderators ar vismaz 2 gadu pieredzi klātienes interviju veikšanā;  

1.6. videosižeta filmēšanai nepieciešamo gaismošanu nodrošina IZPILDĪTĀJS; 

1.7. videosižeta filmēšana notiek PASŪTĪTĀJA izvēlētā vietā Rīgā. Ja filmēšana notiek 

ārpus Rīgas, PASŪTĪTĀJS nodrošina transportu no Latvijas Bankās ēkas  

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, līdz filmēšanas vietai un atpakaļ uz Latvijas Bankas ēku  

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā. 

 

2. Veicot videosižetu sagatavošanu, IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 

papildus apņemas: 

2.1. sagatavot videosižetus, kuru garums pārsniedz šī pielikuma 1.2. punktā norādīto; 

2.2. nodrošināt, ka operators veic videosižetu filmēšanu ilgāk, nekā norādīts šī 

pielikuma 1.3. punktā (ilgāk par 2 (divām) stundām); 

2.3. nodrošināt iespēju piesaistīt papildus operatoru videosižetu filmēšanai; 

2.4. veikt videosižetu titrēšanu latviešu, krievu vai angļu valodā; 

2.5. nodrošināt videosižetu versiju ar fona skaņu vienā no skaņu celiņiem bez ierunāta 

teksta otrā skaņu celiņā, paredzot iespēju veikt videosižetu teksta ierunāšanu trešajā 

valodā; 

2.6. sagatavot un veikt aizkadra teksta ierunāšanu videosižetos angļu vai krievu valodā, 

nodrošinot teksta tulkojumu, kas iepriekš saskaņots ar PASŪTĪTĀJU; 

2.7. izstrādāt videosižetu animētas diagrammas; 

2.8. izstrādāt videosižeta daļu animācijas 3D grafikā, kuru garums nepārsniedz 10 

(desmit) sekundes. 

 

3. Videosižeti tiek sagatavoti un PASŪTĪTĀJAM piegādāti šādos formātos un kvalitātē: 
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3.1. H.264 baseline video un AAC "low complexity" audio MP4 konteinerī (mpg4); 

3.2. izšķirtspēja: 1280x720 (HD), bit rate 1 mbit/s (ne zemāk), 

3.3. video kvalitāte: frame rate – 25 (ne zemāk), 

3.4. skaņas kvalitāte: kanāls – stereo, sample rate – 44, bit rate 128 Kbps (ne zemāk). 

 

4. IZPILDĪTĀJS nodrošina videosižetu izvietošanu publiskai apskatei bezmaksas 

interneta vietnēs, vismaz uz 3 (trīs) gadiem, nodrošinot to ērtu izmantošanu 

elektroniskajiem masu saziņas līdzekļiem un interneta lietotājiem.  

 

5. IZPILDĪTĀJS nodrošina iespēju PASŪTĪTĀJAM piekļūt ftp serverim, kurā glabājas 

videosižeti. 

 

6.  IZPILDĪTĀJS glabā videosižetu IZPILDĪTĀJA arhīvā MP4 (H.264) formātā 3 (trīs) 

gadus no pēdējā videosižeta sagatavošanas dienas. 
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2. pielikums 

2016. gada __.janvāra 

līgumam Nr. LB-07/2016/40 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBU par šādu cenu: 

Nr. 

p.k. 

Pozīcijas nosaukums  Vienība  Vienas vienības 

cena (EUR bez 

PVN) 

1.  Videosižeta sagatavošana saskaņā 

ar tehniskās specifikācijas 1. 

punktu 

videosižets 127.34 

2.  Papildu samaksa par videosižeta 

sagatavošanu, ja tā garums 

pārsniedz tehniskās specifikācijas 

1.2. punktā noteikto videosižeta 

garumu 

pusminūte* 15.00 

3.  Papildu samaksa par operatora 

darbu videosižeta sagatavošanā, ja 

filmēšanas darbs pārsniedz 

tehniskās specifikācijas 1.3. 

punktā norādīto laiku 

pusstunda** 5.96 

4.  Papildu operatora darbs stunda 11.92 

5.  Videosižeta titrēšana vienā valodā 

(latviešu, krievu vai angļu) 

minūte* 7.50 

6.  Aizkadra teksta ierunāšana angļu 

vai krievu valodā 

minūte* 19.48 

7.  Moderatora teksts kadrā minūte* 19.48 

8.  Animētas diagrammas izstrāde diagramma 23.84 

9.  Animācijas, kas nepārsniedz 10 

sekundes, izstrāde 3D grafikā 

animācija 59.60 

 
* Videosižeta garums, aizkadra teksts un moderatora teksts tiek apaļots ar precizitāti līdz pusminūtei, 

apaļojot uz augšu līdz tuvākajam pusminūtes intervālam. 

 ** Operatora darba stundu skaits, kas bijis nepieciešams videosižeta filmēšanai attiecīgajā reizē, tiek 

apaļots ar precizitāti līdz pusstundai, apaļojot uz augšu līdz tuvākajam pusstundas intervālam. Operatora 

darba stundu skaitā netiek ieskaitīts laiks, kas darba veicējam bijis nepieciešams, lai nokļūtu uz attiecīgā 

darba veikšanas vietu un atpakaļ. 

 


