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Rīgā,                   2020.gada 10. jūnijā 

 

Īsfilmu izveide projekta OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS/CENU APTAUJAS NOLIKUMS 

 

1. Pasūtītājs  

Biedrība „Baltijas krasti”,  

Juridiskā adrese: Kr. Barona iela 31b-19, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003 

Reģ. Nr. 40008116782  

Tālrunis: 67212148 

e-pasts: info@baltijaskrasti.lv 

Kontaktpersona: Olga Dmitrijeva; e-pasts: info@baltijaskrasti.lv 

 

2. Cenu aptaujas priekšmets un apjoms  

Veikt reprezentatīvo īsfilmu izveidi LIFE programmas projekta “Klimata pārmaiņu 

samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un 

Somijā”, (Nr. LIFE18CCM/LV/001158) (turpmāk - LIFE OrgBalt) ietvaros, atbilstoši 

Nolikuma prasībām. 

 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks  

3.1.Piedāvājumus var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski līdz 2020.gada 

26.jūnijam, plkst. 10:00 biedrības “Baltijas krasti” biroja telpās, Maskavas iela 127, 

Rīga, LV-1003. 

3.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri 

saņemti līdz 2020.gada 26.jūnijam, plkst. 10:00. 

3.3.Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā veidā (ar drošu elektronisko parakstu), tam jābūt 

nosūtītam uz kontaktpersonas elektronisko pasta adresi: info@baltijaskrasti.lv 

3.4.Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks 

vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.  

 

4. Piedāvājumu iesniegšana 

4.1.Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tam ir jābūt cauršūtam un tas jāiesniedz 2 

(divos) atsevišķos sējumos (oriģināls un kopija), kas norādīts uz sējuma pirmās lapas. 

Aploksnei ir jābūt aizzīmogotai un uz tās jānorāda iepirkuma priekšmets, pretendenta 

nosaukums un juridiskā adrese, kontakttālruņa numurs. 

4.2.Ja piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā, tam jābūt *.pdf vai *.doc formātā un 

parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.  

4.3.Piedāvājuma dokumentācijai jābūt izstrādātai un noformētai atbilstoši 2010.gada 

28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”. 

 

5. Piedāvājuma derīguma termiņš  

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

mailto:info@baltijaskrasti.lv


  Biedrība Baltijas krasti 
  Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003 
  Tel.: +371 67212148,  
  info@baltijaskrasti.lv 

                                                                                                         www.baltijaskrasti.lv  

 

 2 

6. Piedāvājuma apjoms.  

Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz par pilnu darbu apjomu.  

 

7. Iesniedzamie dokumenti 

7.1.Pieteikums cenu aptaujai (Pielikums Nr. 2); 

7.2.Finanšu piedāvājums atbilstoši piedāvājuma formai (Pielikums Nr. 3); 

7.3.Pilnvara, ja pretendentu pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesības. 

 

8. Līguma izpildes termiņš 

Līguma izpildes termiņš ir 2023.gada 31.jūlijs. 

 

9. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

9.1. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām 

prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti. 

9.2. Pasūtītājs pārbauda Pretendenta atbilstību 10.2. punktā minētiem izslēgšanas 

nosacījumiem. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

9.3. Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu 

vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir 

atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no 

šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās 

sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai 

piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība 

kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu 

pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, 

pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi 

vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 

šā punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 

mazāk kā trīs gadi; 

9.3.1.Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai 

eksperts ir saistīts ar pretendentu vai ir ieinteresēts kāda kandidāta vai 

pretendenta izvēlē, un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams 

novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem. 

9.3.2.Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, 

jo tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta 

iepirkuma procedūras sagatavošanā, un to nevar novērst ar mazāk 
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ierobežojošiem pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to 

saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā 

neierobežo konkurenci; 

9.3.3.Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa 

vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros 

kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās 

institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem 

pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši mazāk kā 12 

mēneši; 

9.3.4.Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba 

atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī (no 

dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, 

prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums saistībā ar šā punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši mazāk kā trīs gadi); 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju 

par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (no 

dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 

kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā 

minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 

mazāk kā 12 mēneši); 

9.3.5.Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību 

Nolikuma 10.2.1. – 10.2.5.punktā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar 

šajā Nolikumā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai nav 

sniedzis prasīto informāciju. 

9.4.Ja Pasūtītājs minēto informāciju nevarēs atrast publiskajās datu bāzēs, Pretendentam 

būs nepieciešams iesniegt minēto informāciju 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc 

pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja. 

9.5.Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 

a) pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b) Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās. 

9.6.Komisija pārbauda Pretendenta iesniegtās dokumentācijas atbilstību nolikuma 

prasībām. 

9.7.Ja piedāvājumā nav ietvertas visa prasītā dokumentācija, komisija lemj par pretendenta 

turpmāko dalību iepirkumā. 
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9.8.Pasūtītajam ir tiesības pārbaudīt pretendenta un piedāvāto ekspertu pieredzi un 

negatīvas atsauksmes gadījumā, noraidīt pretendentu. 

9.9.Ja būs nepieciešama papildus informācijas par iesniegto piedāvājumu, tad tā būs 

jāsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja. 

9.10. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tas tiek izslēgts no 

turpmākās vērtēšanas. 

 

10. Prasības un apjoms īsfilmu izveidei projekta OrgBalt ietvaros 

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 1). 

 

11. Piedāvājuma cena un valūta 

11.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un 

PVN summu.  

11.2. Piedāvājumā cenā jāiekļauj: 

• pakalpojumu cena; 

• visi likumdošanā noteiktie nodokļi; 

• citi izdevumi, ja tādi paredzami.  

 

12. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

12.1. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri var nodrošināt pilnīgi visas 

uzaicinājumā norādītās prasības. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti. 

12.2. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko 

cenu.  

12.3. Lēmums tiks pieņemts, veicot sekojošu aprēķinu: 

 

 

 

                          

kur: 

                      Cmin – Zemākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem.  

                      Cp  – Pretendenta piedāvātā cena. 

 

12.4. Lēmums tiks pieņemts 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja būs nepieciešama papildus 

informācijas pieprasīšana no pretendentiem, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var 

tikt pagarināts līdz 5 (piecām) darba dienām. 

12.5. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska 

informācija par pieņemto lēmumu. 

12.6. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiek iesniegti 

piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus. 

  

C= 
Cmin 

*100 
Cp 
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Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam “Īsfilmu izveide projekta OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros” 

 

Iepirkuma priekšmets: Reprezentatīvo īsfilmu izveide projekta OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) 

ietvaros: kopā 4 īsfilmas (~6-8 minūtes katrs), kas ieskaņotas angļu valodā ar subtitriem igauņu, latviešu, 

lietuviešu, somu, vācu valodā (katra valoda atsevišķā failā, nodrošinot skatītājam subtitru izvēli).  

 

 

Kopējie nosacījumi: 

• Īsfilmu mērķis ir paaugstināt sabiedrības informētību par projekta mērķiem un rezultātiem; 

• Īsfilmu galvenā mērķauditorija ir dažādu vecumu cilvēki bez iepriekšējām zināšanām par klimata 

pārmaiņām, klimata pārmaiņu samazināšanas iespējām, auglīgu organisko augšņu jēdzienu, 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un līdzīgām tēmām; 

• Filmām jābūt viegli uztveramām un vizuāli saistošām, katrā no īsfilmām jāizmanto infografikas 

elementi, lai nodrošinātu to izmantošanu dažādu vecumu mērķauditoriju vidū tēmas izpratnes 

veicināšanai 

• Pasūtītājs nodrošina īsfilmu scenāriju melnrakstus, ieskaitot īsfilmu tēmu saturisko izklāstu, t.sk. 

izmantojot projekta LIFE OrgBalt ietvaros izstrādātos dokumentus. Izpildītājs nodrošina scenārija 

rediģēšanu, izteic priekšlikumus par saturiskā izklāsta veiksmīgāku sasaisti ar tehnisko izpildījumu 

u.tml. Scenārija gala versija tiek izstrādāta cieši sadarbojoties Pasūtītajam un Izpildītājam; 

• Tiek ievērota projekta LIFE OrgBalt stilistika un grafiskie elementi; 

• Īsfilmas jāveido par noteiktām projekta LIFE OrgBalt tēmām (Tehniskā specifikācija, 1.tabula). 

Īsfilmu tēma, saturs un interviju skaits var mainīties, precizējot katras īsfilmas scenāriju; 

• Īsfilmu nodevumu termiņi var tikt precizēti, izņemot 1. filmas iesniegšanas termiņu (sk. Tehniskās 

specifikācijas 2. tabulu); 

• Izpildītājs veic īsfilmu video materiālu filmēšanu, montāžu, izstrādā datorgrafiku, veic skaņas 

pēcapstrādi un gatavā materiāla sagatavošanu ar atbilstošajiem profesionālajiem standartiem tālākās 

izmantošanas risinājumiem – īsfilmu izvietošanai interneta vidē, paredzot to demonstrēšanu TV un 

citos pasākumos. Nododamo materiālu formāti un skaits precizēti Tehniskās specifikācijas 3. tabulā; 

• Īpašumtiesības, t.sk. autora mantiskās tiesības, uz iepirkuma ietvaros paredzētajiem darbiem pāriet 

Pasūtītāja īpašumā ar faktisku pakalpojuma saņemšanu pie nosacījuma, ka ir parakstīts pieņemšanas 

– nodošanas akts un Pasūtītājs ir veicis samaksu, saskaņā ar noslēgto līgumu. Pasūtītājs turpmāk 

īsfilmas var brīvi izmantot reprezentatīvām vajadzībām un izplatīt interneta un TV vidē bez papildus 

saskaņojuma ar īsfilmu autoriem. 

 

 

Īsfilmu izveidē iekļaujamie darbi: 

• Cieši sadarboties ar Pasūtītāju, izstrādājot scenāriju gala versijas, saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā ietverto īsfilmu satura aprakstu (1. tabula), nodrošināt īsfilmu scenāriju 

pielāgošanu faktiskajam filmēšanas procesam. 

• Katru īsfilmu veido loģiski saistītas sērijas veidā.  

• Saskaņot ar Pasūtītāju īsfilmu tekstus angļu valodā; 

• Nodrošināt īsfilmu audio transkripcijas MS Word formātā turpmākai tulkošanai pēc īsfilmu 

teksta saskaņošanas ar Izpildītāju. Pasūtītājs nodrošina kvalitatīvu tulkojumu.  

• Izstrādāt subtitrus un integrēt tos videomateriālā, izmantojot Pasūtītāja nodrošinātos 

tulkojumus. Pasūtītājs nodrošina audio transkripciju tulkošanu no angļu valodas uz EE, LV, LT, 

FI, DE valodām MS Word formātā.  
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• Pasūtītājs nodrošina tulkojumus uz angļu valodu, ja īsfilmā iesaistīti eksperti runā EE, LV, LT, 

FI vai DE valodās. Iesaistīt īsfilmu izveidē ekspertus, kas runā citās valodās, nav paredzēts. Ja 

ir nepieciešams tulkojums uz angļu valodu, Izpildītājs nodrošina attiecīgā teksta transkripciju.  

• Nodrošināt īsfilmu veidošanai nepieciešamās fotogrāfijas, video grafikas/animācijas un 

muzikālo materiālu, kā arī veikt tā saskaņošanu ar Pasūtītāju; 

• Nodrošināt īsfilmu veidošanai nepieciešamo komerciālo foto, video grafiku/animāciju un 

muzikālo materiālu visu attiecīgo īstermiņa un ilgtermiņa autortiesību ievērošanu un to 

nodošanas formalitātes Pasūtītājam; 

• Nodrošināt īsfilmu veidošanai nepieciešamus darba braucienus, ieskaitot braucienu Somijā (1-

2 darba dienas), ņemot vērā plānotās īsfilmu filmēšanas lokācijas (sk. 1. tabulu).   

• Veikt īsfilmu materiālu ievākšanu, to pēcapstrādi, t.sk. krāsu korekciju; 

• Intervējot ekspertus, projekta partneru pārstāvjus un citas personas, tajā skaitā, ja nepieciešams, 

personas līdz 18 gadiem. Izpildītājs ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, ka arī citu 

normatīvo aktu, prasības, tajā skaitā nodrošina mazgadīgu respondentu vecāku piekrišanas 

rakstisko apliecinājumu. Izpildītājs ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu, ka arī citu 

saistītus normatīvos aktus, un uzņemas atbildību par iespējamiem pārkāpumiem. 

• Īsfilmām pievienojami oriģinālmūzikas skaņu celiņi vai cita veida skaņu un fona mūzika, 

ievērojot Autortiesību likumā minētos nosacījumus. Izpildītājs ievēro Autortiesību likumu un 

uzņemas atbildību par iespējamiem pārkāpumiem. 

• Iekļaut īsfilmu titros LIFE programmas, ka arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Latvijas 

Valsts mežzinātnes institūta Silava, biedrības Baltijas krasti, Lithuanian Research Centre for 

Agriculture and Forestry, Latvijas Lauksaimniecības univesitātes, Natural Resource Institute 

Finland, Latvijas Zemkopības ministrijas, Michael Succow Foundation un Univeristy of Tartu 

logo, ka arī projekta LIFE OrgBalt logo. 

• Iekļaut īsfilmu titros informāciju, ka īsfilmas tapušas ar ES LIFE programmas un LVAFA 

finansiālu atbalstu projekta LIFE OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros.  

• Iekļaut īsfilmu beigu titros atsauci “The film has been produced with the financial support of 

the LIFE Programme of the European Union and the State Regional Development Agency of 

Latvia within the Project "Demonstration of climate change mitigation potential of nutrient rich 

organic soils in Baltic States and Finland" (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158).  

• Iekļaut īsfilmu beigu titros atsauci “Developed materials reflect only the LIFE OrgBalt project 

beneficiaries' view and the European Commission's Executive Agency for Small and Medium-

sized Enterprises is not responsible for any use that may be made of the information they 

contain”.  

• Nodrošināt katras gatavas īsfilmas pārsūtīšanu mp4 formātā, ka arī subtitru failus piecās 

valodās, 3 dienu laikā pēc katras īsfilmas galaversijas apstiprināšanas, izmantojot vietni 

failiem.lv vai ekvivalentu.  

• Nodrošināt gatavo īsfilmu ierakstīšanu un iesniegšanu QuickTime (vai ekvivalents) un 4 MXF 

Op1a formātos, ka arī subtitru failus piecās valodās,  pasūtītāja cietajā diskā, kopā ar 4. īsfilmas 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu vai pirms tam pēc pieprasījuma.  

 

Īsfilmu izveides tehniskās prasības: 

Video formāts: Full HD 1920*1080 XDCAM HD422 MPEG2 long-GOP 50Mb/s (MPEG-

2 4:2:2P@HL) vai līdzvērtīgs/kvalitatīvāks 

Krāsu telpa:  4:2:2 

Audio formāts: 48 kHz 24-bit LPCM 

Audio celiņa valoda: Angļu 

Subtitri: 5 valodās: EE, LV, LT, FI, DE 

Īsfilmas garums: 1 īsfilmas garums ~ 6-8 minūtes 
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Īsfilmu apraksts  

1.tabula 

Īsfilma Tēma 
Speciālās filmēšanas 

lokācijas un termiņš 
Intervijas Galvenās nododamās ziņas 

1. 

The Orgbalt 

project: 

combination of 

research and land 

management as 

effective approach 

to reduce GHG 

emissions  

• Igaunija - Tartu 

(National Workshop 

venue, measuring 

sites, Kaido laboratory 

- University of Tartu) 

30.06.2020. 

• Latvija (SILAVA, 

Ministry of 

Agriculture)  

TBC 

1) One representative from 

Latvia (Silava / Ministry 

of Agriculture) 

2) One representative from 

Estonia 

3) One representative 

/researcher from Finland 

4) Interviews with 

researchers (LV, EE, FI) 

during the measuring  

demonstration/ Tartu 

National Workshop 

1) Intro about the project (What is it about? Aims and objectives, how did 

we came up with this idea. Why it is important for everyone). 

2) Main project components explained (general overview of the main 

concepts of the project - CCM, GHG, emission factors, measuring 

parameters, role of demos-sites, types of territory). 

3) Why are these results useful? What's their added value? Why is it 

exciting to be on the project, what’s the added value of the project for the 

partners involved and for the whole society? 

4) What’s the added value of the international cooperation/the importance 

of developing the project within the context of the LIFE programme?  
5) Synergy with the REstore project (images from RESTORE could be 

employed). 

6) A small hint to introduce the next video and make a smooth transition. 

2. 

GHG emissions 

fromnutrient-rich 

organic soils: what 

do we know about 

it and why do we 

need to do 

something 

• Latvija - Educational 

event at LU or LLU 

TBC 

 

1) Students during 

Educational event / site 

visit organized within the 

educational event 

2) One/two representatives 

from Latvia (Ministry of 

Agriculture) 

3) 2 interviews with 

researchers from Silava / 

Ministry of Agriculture / 

LLU 

1) What do we know about nutrient-rich organic soils and GHG 

emissions? 

2) Why do we need to make further research in this field? 

3) Which are the main challenges that the agriculture and forest sectors 

face concerning GHG emissions? 

4) What do we plan to measure? (types of territory, measuring 

parameters, emissions). 

5) Why are we planning to take these measures? 

6) How do we plan to take these measures (innovation measuring 

systems)? 

7) How do we analyse results? (Kaido - University of Tartu laboratory). 

8) A small hint to introduce the next video and make a smooth transition. 
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3. 

Role of forest and 

agriculture land 

management on 

organic soils in 

climate change 

mitigation: practical 

management 

examples  

• Somija, 1 demosite in 

southern Finland- 

Paroninkorpi / 

Lettosuo site 

Tammela) 

TBC 

• Latvija (3 demosites 

in Latvia from three 

different land use 

secotrs - forest, 

cropland, grassland) 

TBC 

1) One/two intervievs 

with the project 

representatives (SILAVA, 

Ministry of Agriculture) 

2) One/two interviews 

with Natural Resources 

Institute of Finland 

representatives and/or 

other representatives from 

Finland 

2) 4 interviews from 

researchers/business 

representatives/site owners 

from demosites 

1) CCM actions - what are they? What’s their role in reducing the 
sources or enhancing the sinks of greenhouse gases?  

2) CCM actions - how do we plan to  implement these measures and 

monitor their impact? 

3) CCM actions  - how can they improve land use management? 

4) The role of demosites - Why demosites are important in this project 

and how did we select them? 

5) Presentation of the different types of demosite (forest and agricultural 

sector) 

a) Important facts about demosites (description, initial land use, final land 

use, etc.) 

b) Detailed description of the CCM actions implemented (in different 

types of land use) 

c) Description of the importance from and environmental point of view 

(GHG reduction, increased land quality etc.) 

d) Description of the importance from a socio-economic point of view 

(increase in productivity, implementation of new technologies, etc.) 

e) Comparison of demosites visited in Finland and Latvia. 

6) A small hint to introduce the next video and make a smooth transition. 

4. 

Toward the end of 

the project: 

achieved results 

and future 

opportunities 

• Latvija LLU 

University / Ministry 

of Agriculture 

TBC  

 

1) One/two intervievs with 

the project representatives 

(SILAVA, Ministry of 

Agriculture, LLU) 

2) One/two interviews 

with researchers 

/specialists/ policy makers 

(LLU, Ministry of 

Agriculture, SILAVA) 

1) Which are the main results obtained in the project? Why are they 

important for the society as a whole? 

2)Networking opportunities given by the project 

3) What’s next after the end of the project?  

4) Which are the actors that were involved in the project? (underline 

heterogeneity) What did they gain from the project? (capacity building / 

training / etc. 

5) What's the importance of the project in policy planning? 

6) Which are the replicability tools/potentials of the project? 
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Iepirkuma nodevumi un termiņi 

2.tabula 

Posms Darbu nodevumi Termiņš 

1. Saskaņots 1. īsfilmas scenārijs (izstrādāts ciešā sadarbībā ar Pasūtītāju), 

MS Word formātā  

1. īsfilmas audio celiņa transkripcija MS Word formātā 

1. īsfilma angļu valodā ar subtitriem EE, LV, LT, FI un DE valodās 

Pasūtītāja norādītajos formātos (Tehniskās specifikācijas 3.tabula) 

15/10/2020 

2. Saskaņots 2. īsfilmas scenārijs (izstrādāts ciešā sadarbībā ar Pasūtītāju), 

MS Word formātā  

2. īsfilmas audio celiņa transkripcija MS Word formātā 

2. īsfilma angļu valodā ar subtitriem EE, LV, LT, FI un DE valodās 

Pasūtītāja norādītajos formātos (Tehniskās specifikācijas 3.tabula) 

30/06/2021 

3. Saskaņots 3. īsfilmas scenārijs (izstrādāts ciešā sadarbībā ar Pasūtītāju), 

MS Word formātā  

3. īsfilmas audio celiņa transkripcija MS Word formātā 

3. īsfilma angļu valodā ar subtitriem EE, LV, LT, FI un DE valodās 

Pasūtītāja norādītajos formātos (Tehniskās specifikācijas 3.tabula) 

20/06/2022 

4.  Saskaņots 4. īsfilmas scenārijs (izstrādāts ciešā sadarbībā ar Pasūtītāju), 

MS Word formātā  

4. īsfilmas audio celiņa transkripcija MS Word formātā 

4. īsfilma angļu valodā ar subtitriem EE, LV, LT, FI un DE valodās 

Pasūtītāja norādītajos formātos (Tehniskās specifikācijas 3.tabula) 

30/06/2023 

 

 

Īsfilmu nodošanas pasūtītājam tehniskās prasības 

3.tabula 

Īsfilmu materiāls Parametri Nododamo materiālu skaits 

un formāts 

Īsfilmu oriģināla Master 

materiāls 

QuickTime fails (1920x1080 DNxHD 

185 X video un 48 kHZ 24-bit stereo 

audito) vai ekvivalents 

4, QuickTime vai līdzvērtīgs; 

subtitru faili 4 (īsfilmas) X 5 

(valodas) 

Īsfilmu televīzijas 

Master materiāls 

MXF Op1a fails (HD 1920x1080 50i 

MPEG2 XDCAM HD 422 Long GOP 

50 Mb/s (MPEG-2 4:2:2) video ar 48 

kHz 24-bit stereo LCPM audio vai 

ekvivalents 

4, MXF Op1a; 

subtitru faili 4 (īsfilmas) X 5 

(valodas) 

Materiāli prezentācijas 

vajadzībām  

h.264 (mp4 konteiners) formātā ar 

1920x1080 Full HD izšķirtspēju vai 

ekvivalents 

4, video materiāls; subtitru 

faili 4 (īsfilmas) X 5 

(valodas) 
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Norēķinu kārtība: 

• Norēķini tiek veikti kā pēcapmaksa pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 

un rēķina saņemšanas no Izpildītāja par katru Darba posmu saskaņā ar 2. tabulā 

atrunātajiem termiņiem un darba apjomu. 

 

Pasūtītājs: 

• Nepieciešamības gadījumā nodrošina Pasūtītājam pieejamos foto materiāls no Pasūtītāja 

arhīva elektroniskā formātā; 

• Nodrošina noformējumam nepieciešamos Pasūtītāja, projekta finansētāju, sadarbības 

partneru un paša projekta vizuālās identitātes elementus elektroniskā formātā; 

• Nodrošina projekta pārstāvju konsultācijas. 

• Iespēju robežās palīdz ar interviju organizēšanu ar projekta pārstāvjiem, tajā skaitā ar 

ekspertiem.  

 

 

 

  



  
 

 11 

Pielikums Nr.2 

 

Pieteikums cenu aptaujai 

 
Īsfilmu izveide projekta OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros 

 

Projekts: “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās 

augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” 
 

Pretendents, 

___________________________________________________, 

(pretendenta nosaukums) 

___________________________________________________, 

(nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs) 

___________________________________________________,  

(juridiskā adrese) 

 

tā____________________________, _________________________________personā 

  (amats)   (vārds, uzvārds) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā „Īsfilmu izveide projekta 

OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros” projekta "Klimata pārmaiņu samazināšanas 

iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā”, (Nr. 

LIFE18CCM/LV/001158) ietvaros. 

 

1. Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta nekavējoties pēc līguma parakstīšanas dienas. 

Apliecinam gatavību iesaistītes materiālu filmēšanā Tartu 2020. gada 29.-30. jūnijā 

LIFE OrgBalt Estonian 1st National Workshop laikā.  

2. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt Nolikumā noteiktās 

prasības atbilstoši līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem. 

3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies slēgt iepirkuma līgumu kā 

paraugu izmantojot Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma 

3.pielikumam). 

4. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  

5. Pretendents apliecina, ka uz viņu nav attiecināmi Nolikuma 10.2.apakšpunktā 

noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi; 

6. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 

7. Pretendenta rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai veiktu darbus. 

 

 

Pretendenta kontaktinformācija: 

Kontaktpersona:  

e-pasts:  

Kontakttālrunis:   

 

 

_______________________________ _____________________ 

(vārds, uzvārds) (paraksts) 

  

 

 2020.gada __._____________  
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Pielikums Nr.3 

Finanšu un tehniskais piedāvājums 

Īsfilmu izveide projekta OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros 

 

Projekts: “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās 

augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” 
 

 

SIA ________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs ____________, 

juridiskā adrese _________________________________,  

tā_______________________, _________________________________personā,  

piedāvā veikt pakalpojumus atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un apjomiem: 

 

 

 

 

Piedāvājums ir izteikts euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu, 

ja attiecināms. 

 

Piedāvājuma cena iekļauj: 

• pakalpojumu; 

• visi normatīvajos aktos noteiktie nodokļi; 

• citi izdevumi, ja tādi paredzami. 

 

_______________________________ 

 _____________________ 

(vārds, uzvārds)  (paraksts) 

   

 

2020.gada __._____________ 

 
 

 

 

KOPĒJĀS PAKALPOJUMA IZMAKSAS bez PVN 
 

PVN 
 

IZMAKSAS KOPĀ 
 


