VIENOŠANĀS Nr.2
par grozījumiem līgumā Nr. 26-2014
(Izpildītāja līguma Nr.M24/R4/2014)
Rīgā

2015. gada 20. maijā

Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas Institūts”, Pils ielā 21, Rīgā, LV-1010 (Reģ. Nr.
90009743212), tās direktores Karinas Pētersones personā, kura darbojas uz nolikuma 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,
kopā saukti Puses, pamatojoties uz 2014. gada 10. novembra līguma Nr. 26-2014 (Izpildītāja
līguma Nr.M24/R4/2014 ) (turpmāk – Līgums) 3.4. apakšpunktu, 3.13. apakšpunktu un 10.2.
apakšpunktu noslēdz šādu vienošanos:
1. Puses vienojas par 1 papildu četrdesmit piecu sekunžu garu video „Pagalms” izstrādi
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1):
KLIPS #7 PAGALMS
TEICĒJS:
Kaspars Daugaviņš
TEKSTS (AIZKADRA BALSS) ENG:
For Latvians, courtyards have a great role during childhood. Loud, tasty, friendly, colorful or
simply cosy. The first goal, the first black eye, the first kiss - buddies, teammates and lovers
grow up in courtyards.
Sometimes even the road to Olympic fame begins here. And a journey through the colorful
variety around. But no matter where the road from here will lead - courtyards in Latvia are a
place to always come back to.
SCENĀRIJS – KADRU APRAKSTS:
Bērni pagalmā spārda bumbu. Kāds iesit bumbu pa sienu, uz kuras uzzīmēti improvizēti vārdi,
un ir priecīgs. Bērni lielā ātrumā brauc cauri pagalmam ar veļļukiem. Tie paši bērni turpina
spārdīt bumbu. Viens no tiem paskatās uz turpat blakus čalojošām meitenēm un bravūrīgi
piemiedz ar aci, jo nupat iesitis golu un grib pārliecināties, ka dāmas redzējušas. Onkuļi dārza
pagalmā cep šašlikus. Jauns vīrietis pagalmā remontē motociklu (var būt tas pats pagalms,
kurā cep šašliku). Kalnciema ielas tirdziņā notiek burzma, cilvēki staigā gar tirgotāju galdiem.
Tante pagalmā starp kokiem iekārtā šūpuļtīklā šūpojas ar smaidu. Pārītis zem koka lasa
grāmatas vai pikniko.
Teksts un scenāriji var tikt mainīti un precizēti.
2. Izpildītājs apņemas izpildīt noteiktos Pakalpojumus ne vēlāk kā līdz 2015. gada
15. jūnijam.
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.
Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6. Pušu paraksti un rekvizīti:
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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