LĪGUMS
Pasūtītāja Nr.26-2014
Izpildītāja Nr. M24/R4/2014
Rīgā,

2014.gada 10.novembrī

Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas institūts”, reģistrācijas Nr.90009743212, tā direktores
Karinas Pētersones personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu
Nr.153 „Latvijas institūta nolikums” pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA „MOOZ!”, reģistrācijas Nr.40003272411, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes
priekšsēdētājs Ēriks Stendzenieks (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
turpmāk abas kopā sauktas Puses un katra atsevišķi - Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 8². pantu (iepirkums Nr. LI2014-09 iepirkuma komisijas 2014.gada 4.novembra lēmums),
iepirkuma procedūras „Video „Latvijas stāsti” uzņemšana un sagatavošana” rezultātiem un
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk saukts Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt video „Latvijas stāsti” producēšanu, uzņemšanu un
sagatavošanu Latvijas pozitīvas atpazīstamības veicināšanai, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā
(pielikums Nr.1) noteikto (turpmāk – Pakalpojumi).
2. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Puses vienojas, ka Pakalpojumi tiek nodrošināti un citas Līgumā paredzētās saistības tiek
pildītas labā ticībā, kā arī, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības un norādījumus, ciktāl tie nav
pretrunā ar šo Līgumu un ir savlaicīgi paziņoti Izpildītājam.
2.2. Pasūtītājs apņemas nodot Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju un materiālus, kuri
Izpildītājam nepieciešami darba uzdevumu izpildei un Pakalpojumu savlaicīgai un kvalitatīvai
nodrošināšanai.
2.3. Sniedzot Pakalpojumus, Izpildītājs rīkojas atbilstoši profesionālajiem standartiem un ētikas
normām, kā arī ar pienācīgu rūpību, kāda ir pamatoti sagaidāma no zinoša un kvalificēta
Pakalpojumu sniedzēja.
2.4. Pildot Līgumā paredzētās saistības, Puses apņemas savstarpēji sadarboties un nodrošināt
savlaicīgu un efektīvu informācijas apmaiņu, lai tādējādi sekmētu Līgumā paredzēto saistību
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Puses vienojas, ka kopējā Līguma summa ir līdz 41875,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis
astoņi simti septiņdesmit pieci eiro un 00 centi) un 21% pievienotās vērtības nodoklis
(PVN), kas ir līdz 8793,75 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmi trīs eiro un 75
centi). Līguma summa kopā ar PVN ir līdz 50668,75 EUR (piecdesmit tūkstoši seši simti
sešdesmit astoņi eiro un 75 centi).
3.2. 3 (trīs) četrdesmit piecu sekunžu gari video „Grāmata”, „Inovācijas” un „Darbs” saskaņā ar
tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1). Summa ir 21000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis
eiro un 00 centi) un 21 % pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir 4410,00 EUR (četri
tūkstoši četri simti desmit eiro un 00 centi). Līguma summa kopā ar PVN ir 25410,00 EUR
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(divdesmit pieci tūkstoši četri simti desmit eiro un 00 centi).
3.3. Ievada video saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1). Summa ir 2875,00 EUR
(divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci eiro un 00 centi) un 21 % pievienotās vērtības
nodoklis (PVN), kas ir 603,75 EUR (seši simti trīs eiro un 75 centi). Summa kopā ar PVN ir
3478,75 EUR (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi eiro un 75 centi).
3.4. Par Pakalpojumiem, kas atrunāti 3.5. punktā, ja tādi tiks pasūtīti no Pasūtītāja puses.
3.5. 3 (trīs) papildus jaunu video izveide, kas reklamē Latviju līdz 18000,00 EUR (astoņpadsmit
tūkstoši eiro un 00 centi) un 21 % pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir līdz 3780,00
EUR (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit eiro un 00 centi). Līguma summa kopā ar PVN
ir līdz 21780 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit eiro un 00 centi).
3.6. Līguma 3.2 un 3.3. punktā minētās summas ietver visus Pasūtītāja maksājumus Izpildītājam
un nekādi papildus maksājumi darbu izpildes gaitā netiek paredzēti.
3.7. Līguma 3.2 punktā minētā summa (atlīdzība) tiek samaksāta divos maksājumos – Avansa
maksājumā (līdz 10 % apmēram no 3.2. punktā minētās summas. Atlikušie 90 % tiek
samaksāti pēc 3.2. minēto darbu pabeigšanas desmit darba dienu laikā pēc nodošanaspieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.8. Līguma 3.3. punktā minētā summa (atlīdzība) tiek samaksāta divos maksājumos – Avansa
maksājumā (līdz 10 % apmēram no 3.3. punktā minētās summas. Atlikušie 90 % tiek
samaksāti pēc 3.3. minēto darbu pabeigšanas desmit darba dienu laikā pēc nodošanaspieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.9. Līguma 3.5. punktā minētā summa (atlīdzība) tiek samaksāta, divos maksājumos – Avansa
maksājumā (līdz 10 % apmēram no 3.5. punktā minētās summas. Atlikušie 90 % tiek
samaksāti pēc 3.5. minēto darbu pabeigšanas desmit darba dienu laikā pēc nodošanaspieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.10. Pasūtītājs izdara maksājumus, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto bankas
kontu kredītiestādē. Par samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs Valsts Kasē iesniedz
maksājuma uzdevumu par attiecīgā maksājuma veikšanu un attiecīgā naudas summa tiek
ieskaitīta Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas kontā. Puses vienojas, ka rēķins iesniedzams 5
(piecu) darba dienu laikā pēc abpusējas nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas
3.11. Puses vienojas, ka pirms Izpildītājam par veikto Pakalpojumu pienākošās atlīdzības
izmaksāšanas, Pasūtītājam ir tiesības no šiem maksājumiem ieturēt Izpildītājam aprēķinātos
līgumsodus, iepriekš Izpildītājam nosūtot attiecīgu rakstveida paziņojumu, kurā norādīts
aprēķinātā un ieturētā līgumsoda pamatojums un apmērs.
3.12. Ja Līguma darbības laikā pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos, tiek mainīta
piemērojamā PVN likme, norēķinos tiek piemērota PVN likme atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
3.13. Par Pakalpojumiem, kas atrunāti 3.5. punktā, ja tādi tiks pasūtīti no Pasūtītāja puses, tiks
slēgta vienošanās pie Līguma.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
4.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumā 3.2. un 3.3.punktā noteiktos Pakalpojumus ne vēlāk kā
līdz 2014.gada 23.decembrim.
4.2. Par Pakalpojumiem, kas atrunāti 3.5. punktā, ja tādi tiks pasūtīti no Pasūtītāja puses,
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izpildes termiņš ne vēlāks kā līdz 2015.gada 22.decembrim.
5. PAKALPOJUMU IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs organizē
atklāšanas sanāksmi pasūtītāja telpās. Sanāksmes protokolu sagatavo Izpildītājs.
5.2. Scenāriju, video materiālu un nosaukumu Izpildītājs ar Pasūtītāju saskaņo klātienē divas
reizes. Video materiāla un nosaukuma saskaņošanas notiek vienlaicīgi.
5.3. Izpildītājs uz pirmo saskaņošanu iesniedz
Scenārija/video materiālu Pasūtītājs saskaņo šādi:

gatavu

scenāriju/video

materiālu.

5.3.1. ja Pasūtītājs uzskata, ka scenārijs/video materiāls ir atbilstošs līguma noteikumiem, un
labojumi vai precizējumi nav nepieciešami, tad ir saskaņota scenārija/video materiāla
gala versija.
5.3.2. ja Pasūtītājs uzskata, ka nepieciešams veikt uzlabojumus vai precizējumus, par to tiek
sagatavots akts, kurā norāda visus nepieciešamos labojumus un precizējumus.
5.4. Ja pēc pirmās saskaņošanas scenārijs vai video materiāls nav saskaņots, tad Izpildītājs veic
visus uzlabojumus un precizējumus scenārija/video materiālā.
5.5. Izpildītājs uz otro saskaņošanu iesniedz precizētu un uzlabotu scenāriju/video materiālu.
Precizēto scenāriju/video materiālu saskaņo šādi:
5.5.1. ja visi uzlabojumi un precizējumi ir ņemti vērā, tad Pasūtītājs saskaņo precizēto
scenāriju/video materiālu.
5.5.2. ja Izpildītājs nav veicis scenārija vai video materiāla precizējumus un uzlabojumus
atbilstoši Līguma 5.3.2.punktā minētajam aktam, tad scenārijs/video materiāls netiek
saskaņots un tiek nodots Izpildītājam atpakaļ precizējumu un uzlabojumu veikšanai
par saviem līdzekļiem. No nākamās dienas pēc otrās saskaņošanas termiņa beigām
Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma summas par katru
kavēto dienu līdz scenārija/video materiāla saskaņošanai.
5.6. Atlasīto filmēšanas vietu saskaņošana notiek vienu reizi klātienē. Atlasīto filmēšanas vietu
saskaņošanā Puses pēc Izpildītāja ieteikuma izvēlas atbilstošākās video filmēšanas vietas.
5.7. Pēc Pakalpojuma saņemšanas 2 (divu) darba dienu laikā Pasūtītājs izvērtē Pakalpojuma
kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem un tehniskajai specifikācijai un sagatavo
nodošanas – pieņemšanas aktu vai pretenziju vēstuli. Par pretenziju vēstules sagatavošanu
Pasūtītājs pa tālruni paziņo Izpildītājam pretenziju vēstules sagatavošanas dienā. Ja
pretenziju vēstule tiek sagatavota pēc darba dienas beigām, par pretenziju vēstuli tiek
paziņots nākamajā darba dienā.
5.8. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Pakalpojuma kvalitātes neatbilstības.
5.9. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā
rakstveidā paziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas kavē vai var kavēt no
Līguma izrietošo saistību (Pakalpojumu) savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Ciktāl tas ir
iespējams un atbilst Pasūtītāja interesēm un vajadzībām, Pasūtītājs apņemas, rīkojoties
labā ticībā, sadarboties ar Izpildītāju, lai šādus apstākļus novērstu vai kā citādi veicinātu
Līgumā paredzēto Izpildītāja saistību izpildi.
5.10. Pakalpojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi apstiprina Pušu parakstīts nodošanas un
pieņemšanas akts.
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5.11. Pēc Pakalpojumu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam nodošanas un pieņemšanas akta
projektu.
6. AUTORTIESĪBAS
6.1. Ar rēķina apmaksu Pasūtītājs iegūst visas Izpildītāja kā autora mantiskās tiesības uz video
materiālu (t.sk. arī mantiskās tiesības uz muzikālo pavadījumu) – publiskot, publicēt,
publiski izplatīt, raidīt, retranslēt, padarīt video materiālu pieejamu sabiedrībai, tulkot,
adaptēt un jebkādi citādi pārveidot video materiālu un reproducēt šādi iegūtos rezultātus u.c.
6.2. Izpildītājam jānodod Pasūtītājam apliecinājumu, ka Pasūtītajam ir tiesības publicēt, tiražēt
un nodot trešajām personām izgatavoto video Valsts atpazīstamības veicināšanai
neierobežotā daudzumā.
6.3. Izpildītājs apliecina un garantē, ka, sniedzot Pakalpojumus šā Līguma ietvaros, tiks
nodrošināta autortiesību subjektu (tajā skaitā – arī citu autoru) tiesību ievērošana, un netiks
pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir
pienākums saņemt visas nepieciešamās atļaujas, piekrišanas un licences šādu autoru vai citu
ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu darbu izmantošanai, un Izpildītājs apliecina, ka
šādus autoru vai citus ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātus darbus tas izmantos tikai
tad, ja būs saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, piekrišanas un licences.
6.4. Izpildītājs uzņemas atbildību par jebkurām autortiesību subjektu pretenzijām un prasībām,
kādas varētu tikt izvirzītas pret Pasūtītāju vai jebkurām trešajām personām, kurām Pasūtītājs
būs nodevis tiesības izmantot video materiālu
6.5. Izpildītājs apliecina, ka visu nepieciešamo atļauju, piekrišanu, licenču u.c. tamlīdzīgas
izmaksas, ja tādas radīsies saistībā ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, ir iekļautas Līgumā
paredzētajā kopējā Līguma summā.
6.6. Izpildītājs, saskaņojot to ar Pasūtītāju, savos pašreklāmas materiālos, savā interneta mājas
lapā un citos medijos drīkst iekļaut saskaņā ar Līgumu uzņemtā video materiāla paraugus
pēc tam, kad Pasūtītājs to darījis publiski pieejamu.
6.7. Izpildītājam kā video materiāla autoram un radītājam atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, neatkarīgi no tā, kam īsfilma ir nodota, ir neatsavināmās personiskās
tiesības uz intelektuālo īpašumu, tajā skaitā tiesības uz autorību un vārdu.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Ikviena no Pusēm ir mantiski atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
Zaudējumu apmērs jāpierāda Pusei, kurai tie nodarīti.
7.2. Ikviena no Pusēm ir atbildīga par tās piesaistīto trešo personu nodarītajiem zaudējumiem vai
šajā Līgumā paredzēto saistību nepienācīgu izpildi.
7.3. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē kāda no šajā Līgumā noteiktajiem Pakalpojumiem nodošanas
termiņu ilgāk par 5 (piecām) darba dienām (tajā skaitā, ja Izpildītāja sniegtie Pakalpojumi ir
neatbilstoši vai nekvalitatīvi, kā rezultātā Pasūtītājs nav parakstījis Izpildītāja iesniegto
nodošanas un pieņemšanas akta projektu un šajā Līgumā noteiktajā termiņā iesniedzis
pamatotu pretenziju) un Izpildītājs nav vienojies ar Pasūtītāju par attiecīgā Pakalpojuma
termiņa pagarināšanu, Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu par katru
kavējuma dienu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas daļas, kura
aprēķināta par attiecīgo Pakalpojumu. Līgumsods nedrīkst pārsniegt Līguma summas daļu,
kas aprēķināta par attiecīgo Pakalpojumu.
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7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē maksāšanas termiņu, tam ir pienākums maksāt Izpildītājam
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru
kavējuma dienu, bet nepārsniedzot laikā nesamaksātās summas apmēru.
7.5. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
7.6. Puses ir atbildīgas viena otrai par sadarbību informācijas sniegšanā, kas saistīta ar Līguma
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību izpildi ar
atbilstošu rūpību un kvalitāti.
8. PAKALPOJUMU IZPILDES KVALITĀTE
8.1. Izpildītājs garantē Pakalpojumu kvalitāti atbilstoši Līguma pielikumā „Tehniskā
specifikācija” izvirzītajām prasībām.
8.2. Ja Pasūtītājs atklājis Pakalpojumu neatbilstību Līguma noteikumiem, vai, ja Pasūtītājam ir
pamatotas šaubas par Līguma izpildes kvalitāti, Pasūtītājs nosūta Izpildītājam vēstuli,
norādot konstatētos trūkumus un sava viedokļa pamatojumu. Tādā gadījumā Puses sagatavo
un paraksta aktu par trūkumiem, norādot termiņu to novēršanai, ja tas ir iespējams.
8.3. Izpildītājam bez papildus samaksas jānovērš Pušu parakstītājā aktā norādītie trūkumi.
9.

NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Par nepārvaramu varu uzskatāmi posta vai nelaimes apstākļi, kurus nebija iespējams ne
paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt. Nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus
Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un
citas stihiskas nelaimes, epidēmijas, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas
neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
9.2. Ja Puses nav spējīgas pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas
iestāšanās rezultātā, Līgumu, Pusēm vienojoties, var izbeigt vai tā izpildi, Pusēm vienojoties,
var atlikt līdz attiecīgo apstākļu darbības beigām uz laiku līdz vienam mēnesim.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums tiek izbeigts, Puse nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies Līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā.
9.4. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) dienu laikā
rakstveidā informē otru Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā
laikā nav izdarīts, vainīgā puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.
10. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
10.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses. Līgums ir spēkā līdz Līgumā
noteikto saistību pilnīgai izpildei, izņemot šajā Līgumā atrunātos gadījumus, bet ne ilgāk
kā līdz 2015.gada 23.decembrim.
10.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc pušu rakstveida vienošanās. Ir pieļaujami
tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Par būtiskiem uzskatāmi grozījumi, kas minēti Publisko
iepirkumu likuma 67.1 panta trešajā daļā.
10.3. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citu šī Līguma
noteikumus.
10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un piedzīt no Izpildītāja tam samaksāto
avansa maksājumu, ja:
10.4.1. pret Izpildītāju tiek ierosināta maksātspējas lieta vai tiek pieņemts lēmums par likvidāciju
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vai reorganizāciju, kas traucē Izpildītājam turpināt Līgumā noteikto saistību izpildi;
10.4.2. Izpildītājs būtiski pārkāpj vai nepilda Līgumā paredzētās saistības vai nav novērsis
konstatētos trūkumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja atkārtota rakstveida
paziņojuma saņemšanas.
10.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs pēc atkārtota
rakstveida pieprasījuma nav veicis samaksu par pieņemtajiem Pakalpojumiem.
10.6. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Pakalpojumus atbilstoši pieejamajiem finanšu līdzekļiem.
Līdzekļu nepiešķiršanas gadījumā, pasūtītājam ir tiesības neveikt 3.5. punktā minēto darbu
pasūtīšanu.
10.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš par
to brīdinot Izpildītāju un norēķinoties par pieņemtajiem Pakalpojumiem, izņemot
gadījumu, ja šajā Līgumā noteikta cita kārtība.
10.8. Katrai Pusei ir tiesības nomainīt un aizstāt Līguma 12.1.apakšpunktā norādītās
kontaktpersonas, par to iepriekš rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Līdz šāda rakstveida
paziņojuma nosūtīšanai otrai Pusei visi atbilstošie ar Līgumā paredzēto saistību izpildi
saistītie paziņojumi, kā arī cita informācija ir sūtāma Līgumā norādītajai vai otras Puses
iepriekš paziņotajai kontaktpersonai.
10.9. Pušu savstarpējie oficiālie paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi ierakstītā vēstulē uz
Līguma ievaddaļā norādītajām Pušu adresēm.
10.10. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek
reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.
11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina sarunu ceļā.
Vienošanās noformē rakstveidā.
11.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas vispārējās
jurisdikcijas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. KONTAKTPERSONAS
12.1. Līguma izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas:
Līguma izpildes kontaktpersona no
Pasūtītāja puses:

Līguma izpildes kontaktpersona no
Izpildītāja puses:

Vārds uzvārds: Sandra Īriste

Vārds, uzvārds: Madara Ramane

Amats: informācijas projektu koordinatore

Amats: Projektu vadītāja

Tālrunis: 67503639

Tālrunis: 29 263 438; 67 228 218

e- pasts: sandra.iriste@li.lv

e- pasts: madara@mooz.lv

Līguma izpildes kontaktpersona no
Pasūtītāja puses:
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Vārds uzvārds: Madara Miezīte-Bagātā
Amats: administratīvo projektu koordinatore
Tālrunis: 67503663
e- pasts: madara.miezite-bagata@li.lv
12.2. Līguma 12.1. punktā norādītā Līguma izpildes kontaktpersona no Pasūtītāja puses atbild
par visu šajā Līgumā noteikto Pasūtītāja pienākumu izpildi un Līguma izpildes
organizēšanu Pasūtītāja vārdā, nodošanas - pieņemšanas akta un rēķina saskaņošanu un
nodošanu parakstīšanai.
12.3. Līguma 12.1. punktā norādītā Līguma izpildes kontaktpersona no Izpildītāja puses atbild
par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu
Izpildītāja vārdā, nodošanas - pieņemšanas akta un rēķina sagatavošanu, saskaņošanu un
nodošanu parakstīšanai Izpildītājam, kā arī iesniegšanu Līguma izpildes kontaktpersonai
no Pasūtītāja puses.
13. CITI NOTEIKUMI
13.1. Ja kādai no pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai
Pusei.
13.2. Puses apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām pilnvaroto personu
sastāvā vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.
13.3. Visus šajā līgumā neatrunātos jautājumus Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
13.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 36 (trīsdesmit sešām) lapām, ieskaitot
Līguma pielikumus. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – Izpildītāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas institūts”
Reģ. Nr.90009743212
Pils ielā 21, Rīgā, LV-1050
Valsts kase, TRELLV22
KONTS: 56TREL:2110676001000

IZPILDĪTĀJS:
SIA „MOOZ!”
Reģ. Nr. 40003272411
13.janvāra iela 33, Rīgā, LV-1050
A/S SEB Banka, Kods: UNLALV2X
Konts: LV32 UNL0002060467148

____________________________
Direktore Karina Pētersone

____________________________
Valdes priekšsēdētājs Ēriks Stendzenieks
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Pielikums Nr.1
Līgumam Nr.26-2014

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Situācijas apraksts:
Latvijas institūta video kampaņas „Latvijas stāsti” ietvaros 2013.gadā ir veikta video
izstrāde Latvijas pozitīvas atpazīstamības veicināšanai kā vizītkarte jebkuram Latvijas
iedzīvotājam, kurš vēlas par Latviju stāstīt ārzemniekiem (http://www.latvia.eu/latviaplace-come-back). Video kampaņas koncepcija ir jau izstrādāta (Nolikuma pielikums
Nr.7), šī iepirkuma ietvaros nepieciešama 3 jaunu video un 1 ievada video
producēšana, uzņemšana un sagatavošana, un 3 papildu video uzņemšana (ja tādi
tiks pasūtīti no pasūtītāja puses). Prezidentūras vadlīnijas paredz, ka prezidentūras laiks
ir iespēja pozitīvi pārsteigt un iedvesmot, celt valsts reputāciju, kā arī stiprināt Latvijas kā
uzticama sadarbības partnera lomu starptautiskajā vidē. Prezidentūras laiks sniedz iespēju
apliecināt, ka Latvija ir konkurētspējīgas profesionalitātes, kultūras izcelsmes un
iedvesmas centrs.
2. Darba uzdevums:
3 jaunu video (katrs 45 sekundes garš) un 1 ievada video (1 minūti garš), kas balstīti uz
iepriekš izstrādātu koncepciju (skat. Pielikumu nr. 7), producēšana, uzņemšana un
sagatavošana.

2.1.

2.2.

jaunu papildu video, atbilstoši 2.1.punktam, producēšana, uzņemšana un sagatavošana, ja
tādi tiks pasūtīti no pasūtītāja puses.

2.3.

Video jābūt veidotiem vienotā konceptā ar iepriekš veidotajiem kampaņas video. Gan
iepriekš izstrādātajiem, gan jaunajiem video būtu jābūt vienotā stilā ar iespēju tos savietot
kopējā video ģeneratorā.

2.4.

Video jāveido par Latviju un tās iedzīvotājus raksturojošām tēmām, kā arī saistībā ar
Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē.

Fokuss: Latvija kā tehnoloģiski attīstīta, sakārtota, atbildīga, zaļi domājoša, politiski
reformēta un droša valsts ar talantīgiem, radošiem, uz sadarbību vērstiem, izglītotiem,
uzņēmīgiem un profesionāliem cilvēkiem. Progress, ekonomikas izaugsme, konkurētspēja,
inovācijas, veiksmīga uzņēmējdarbība, ilgtspēja.
2.6. Video sižetiem jābūt dabiskiem, patiesiem un pašironiskiem. Saskaņā ar Latvijas Institūta
vadlīnijām video kampaņai jāveido vienota izpratne par to, kas esam, ko vēlamies pateikt
pasaulei, kā izskatāmies un kurp dodamies. Latvija netiek parādīta klišejiski un garlaicīgi,
bet jāmeklē jauni veidi, kā parādīt esošās vērtības skaistos un svaigos risinājumos,
interesantos skatu punktos, detaļās, kadrējumos.
2.7. Video kampaņai jāveido priekšstats, kas pozitīvi pārsteidz un pārsniedz gaidīto, atspoguļo
valsts izaugsmes potenciālu, uzsver mūsdienīgumu un nākotnes orientāciju, rada interesi
par Latviju, veicina uztveri par Latviju kā tūrisma (īpaši kultūras tūrisma) galamērķi, kā
arī prezentē Latvijas veiksmes stāstus.
2.8. Video jāveido kā stāsts, ko stāstīt tālāk.
2.5.
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2.9. Video jāveido atbilstoši Latvijas Institūta vadlīnijām
http://brandbook.asketic.com/latvijas-instituts/ un Latvijas prezidentūras ārējās
komunikācijas un publiskās diplomātijas, un kultūras programmas realizēšanas
vadlīnijām:
http://www.es2015.lv/images/dokumenti/vadlinijas_areja_komunikacija.pdf
2.10. Video jābūt atskaņotiem angļu valodā.
3.
Nr.p.k

Tēmas
Video tēmas (pretendents
redzējuma/vīzijas izstrādei
izraugās 3 tēmas no 1-6, kā
arī ievada video)

1.

Grāmata

2.

Darbs

3.

Inovācijas

4.

Pagalms (kā vieta, kur
pavadīta
bērnība,
iegūti
pirmie draugi, trenējušies
sportisti, attīstās radošās
iniciatīvas, eko-tirdziņi).

5.

Latviešu svētki un tradīcijas

6.

Sēņošana,
konservēšana,
tecināšana utt.

7.

Ievada video:

Netieši saistīti ar Latvijas kā ES Padomes
prezidējošās valsts izvēlēto komunikācijas tematiku,
ilustrējot to ar piemēriem vai asociācijām.

ogošana,
sulu
Līdz 1 minūtei garš video par kampaņas būtību (skatīt
ievadtekstu un konstruktoru*) ar īsu pamācību video
konstruktora izmantošanai. Radīts no iepriekš
izstrādātajiem un jaunizveidotajiem video. Video
izskaidro skatītājam:
1) kampaņas mērķi un vēstījumu – kādēļ
kampaņa veidota, ka iekļauti daudzi Latviju
un latviešus raksturojoši simboli, par
populārajām personībām - vārdu teicējiem, un
kāpēc lietotājs aicināts piedalīties;
2) pamācību, kā pašam izveidot savu Latvijas
video stāstu video konstruktorā – izmantojot
ekrānšāviņus video formātā.
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*Video konstruktors un ievadteksts atrodas
šeit: http://latvia.eu/latvia-place-come-back

4.

Tehniskās prasības
Tehniskais piedāvājums
Izpildītājs garantē:

4.1.Filmēšanas
formāts

Full HD

Izpildītājs garantē filmēšanas
formātu nodrošināt Full HD

4.2. Tehnika

Montāžā jāizmanto grafiskie
elementi - titri, kas nodrošina
filmēšanas objektu atpazīstamību
vai izceļ emocijas.

Izpildītājs garantē montāžā
izmantot grafiskos elementus titrus, kas nodrošina filmēšanas
objektu atpazīstamību vai izceļ
emocijas.

4.3.Iesniedzamie
formāti

1) Ievietošanai Interneta vidē.

4.4. Orģinālmūzika

Ar noformētām tiesībām mūziku
izmantot bez laika un formas
ierobežojuma.

Izpildītājs garantē sagatavot
orģinālmūziku video ar
noformētām tiesībām mūziku
izmantot bez laika un formas
ierobežojuma

4.5.Video ilgums

Katrs līdz 45 sek.

Izpildītājs garantē izstrādāt
katru video 45 sek. garumā

4.6. Video
noformējums

Video noformēts ar ievada un
noslēguma animāciju/kadriem, kas
veidoti atbilstoši Latvijas Institūta
vizuālās identitātes vadlīnijām.
http://brandbook.asketic.com/latvija
s-instituts/

Izpildītājs garantē gatavo video
materiālu noformēt ar ievada un
noslēguma animāciju/kadriem,
kas veidoti atbilstoši Latvijas
Institūta vizuālās identitātes
vadlīnijām

Izpildītājs garantē iesniedzamo
2) Demonstrēšanai dažādās ārvalstu video nodrošināt sekojošos
TV- Full HD un citos atbilstošajos formātos – ievietošanai Interneta
vidē un demonstrēšanai dažādās
formātos.
ārvalstu TV- Full HD un citos
atbilstošajos formātos.

http://brandbook.asketic.com/lat
vijas-instituts/

5.

Produkts/nodevumi

5.1. 3 video, 1 ievada video un video arhīvs (melnais materiāls 120 min) jānodod līdz
2014.gada 23.decembrim.
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5.2. 3 video, katrs līdz 45 sek. garš, atbilstoši tehniskās specifikācijas 3.punktā noteiktajām
tēmām;
5.3. 1 ievada video, 1 minūti garš, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.punktā noteiktajām
prasībām;
5.4. 3 papildu video, ja tādi tiks pasūtīti no pasūtītāja puses, līdz 2015.gada 22.decembrim.
5.5. Video arhīvs (melnais materiāls 120 min.). Filmēšanas rezultātā radīto video materiālu
arhīvs par Latviju, ko iespējams izmantot dažādu video formātu veidošanai.
5.6. Nodevumi jānodod DVD formātā un elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi:
sandra.iriste@li.lv.
6. Izpildītāja redzējums/vīzija (3 video) par to, kā sasniegt video mērķi un
mērķauditoriju un izpildīt video uzdevumu, aptverot video tēmas (aptuveni 1800
rakstu zīmes katram video):
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Pielikums Nr.2
Līgumam Nr.26-2014

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena ietver visus ar pakalpojuma „Video „Latvijas stāsti” uzņemšana
un sagatavošana Latvijas pozitīvas atpazīstamības veicināšanai”
sniegšanu saistītos izdevumus, nepieciešamo pakalpojumu, piegādes, transporta izdevumus, visa veida
sakaru izmaksas un citas izmaksas, kas saistītas ar augstu pakalpojumu kvalitātes nodrošinājumu.
Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas.

Video „
Latvijas
stāsti”

Piedāvātā
cena EUR
(bez PVN)
(1)

PVN
(2)

Video Nr.1

7000.00

1470.00

Piedāvātā
cena
EUR
ar PVN
(3)
8470.00

Video Nr.2

7000.00

1470.00

8470.00

Video Nr.3

7000.00

1470.00

8470.00

Video
Nr.4
(ievada
video)

2875.00

603.75

3478.75

Cenu veido:
Radošā izstrāde – tekstu un scenārija
izstrāde.
Materiāla atlase, video un audio montāža,
grafika, balss ieraksts – angļu valodā,
mūzikas komponēšana. Video materiāla
sagatavošana nepieciešamajos formātos,
titru montāža
Projekta vadība un uzraudzība.

Video Nr.5*

6000.00

1260.00

7260.00

Cenu veido:
Radošā izstrāde – tekstu, scenārija un
kadru plānu izstrāde.
Video ražošana –filmēšana, režisors,
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Piezīmes
(4)

Cenu veido:
Radošā izstrāde – tekstu, scenārija un
kadru plānu izstrāde.
Video ražošana –filmēšana, režisors,
operators, video, skaņas un gaismas
tehnikas
īre,
filmēšanas
laukuma
personāls, dekorators, aktieri, stilists,
grimētāja,
lokācijas,
administratīvie
izdevumi.
Video un audio montāža, grafika, balss
ieraksts
angļu valodā, mūzikas
komponēšana.
Video
materiāla
sagatavošana nepieciešamajos formātos,
titru montāža
Projekta vadība un uzraudzība.

Video Nr.6*

6000.00

1260.00

7260.00

Video Nr.7*

6000.00

1260.00

7260.00

Kopā:

41875.00

8793.75

50668.75

operators, video, skaņas un gaismas
tehnikas
īre,
filmēšanas
laukuma
personāls, dekorators, aktieri, stilists,
grimētāja,
lokācijas,
administratīvie
izdevumi.
Video un audio montāža, grafika, balss
ieraksts
angļu valodā, mūzikas
komponēšana.
Video
materiāla
sagatavošana nepieciešamajos formātos,
titru montāža
Projekta vadība un uzraudzība.

*Šie video tiks pasūtīti no Pasūtītāja puses, ja šim mērķim būs pieejami līdzekļi

PASŪTĪTĀJS:
Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas institūts”
Reģ. Nr.90009743212
Pils ielā 21, Rīgā, LV-1050
Valsts kase, TRELLV22
KONTS: 56TREL:2110676001000

IZPILDĪTĀJS:
SIA „MOOZ!”
Reģ. Nr. 40003272411
13.janvāra iela 33, Rīgā, LV-1050
A/S SEB Banka, Kods: UNLALV2X
Konts: LV32 UNL0002060467148

____________________________
Direktore Karina Pētersone

____________________________
Valdes priekšsēdētājs Ēriks Stendzenieks
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