
 
 

CENU APTAUJAS Nr. SVVA/2019/IP-1 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Par raidījumu sērijas “IDEJU TAKA” uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidi, vietējās 

attīstības strātēģijas publicitātes nodrošināšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un 

teritorijas aktivizēšana” aktivitātes „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un 

teritorijas aktivizēšana” ietvaros (projekts Nr.16-00-A019.400-000003). 

 

1. Pasūtītājs: Biedrība „SATEKA” 

2. Reģistrācijas numurs: 40008115541 

3. Pasūtītāja adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads,  

LV-4401 

4. Pasūtītāja kontaktinformācija Valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne  

mob.t. +371 29177019 

e-pasts: daiga@sateka.lv    

 

5. iepirkuma priekšmeta nosaukums: Raidījumu  sērijas “IDEJU TAKA” 

uzņemšana, sagatavošana un pārraide 

 

6. Piegādes vieta: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads,  

LV-4401 

7. Piegādes laiks: 21.06.2019. 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30.04.2021. 

9. Cenu veidošanās rādītāji: Summa (EUR) bez PVN  

21% PVN (EUR) 

Kopā (EUR) 

10. Piedāvājuma izvēles nosacījumi Zemākā cena 

 

Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 
Raidījumu uzņemšana un 

sagatavošana par biedrības 

“SATEKA” ELFLA (LEADER) 

projektiem:  

Nofilmēt un izveidot 12 (divpadsmit) raidījumu  sēriju 

“Ideju taka”. 

Katrā raidījumā iekļaut vispārējo informāciju par biedrības 

darbību un Gulbenes novada teritorijā realizētajiem ELFLA 

LEADER projektiem saskaņā ar biedrības SATEKA 

izstrādāto sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

2015.-2020. gadu periodam.  

Tiek veidoti raidījumi par tēmām:   

- Uzņēmējdarbības projekti - raidījumā jāiekļauj 

informācija līdz 6 projektiem; 

vai 

- Sabiedriskā labuma projektiem-  raidījumā jāiekļauj 

informācija līdz 7 projektiem; 

Katra raidījuma  garums:  līdz 24 minūtēm, bet ne mazāk kā 22 minūtes  

Apraidīšanas nosacījumi:  Nodrošināt Vislatvijas virszemes bezmaksas apraidi vismaz 

3 reizes katram raidījumam  
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Raidījumu tehniskie 

parametri:  

• Raidījuma tehniskie parametri jānodrošina atbilstoši 

TV prasībām, kā arī lietošanai internetā, 

populārākajos  failu formātos un dažādos kvalitātes 

(failu lieluma) līmeņos. 

• Sagatavot raidījumus izmantošanai un ievietošanai 

Powerpoint prezentācijās, mājaslapā, sociālajos 

tīklos un USB atmiņas kartēs/DVD 
Raidījuma grafikas daļas 

izstrāde, ievietošana video sižetā:  
Katram raidījumam izstrādātas sižeta grafikas (kartes, 

diagrammas), 1-2 minūšu garumā, iepriekš to saskaņojot ar 

Pasūtītāju.  
Izveidoto raidījumu ievietošana 

vietnē www.youtube.com  
Raidījumi pieejami www.youtube.com  

Uzfilmēto raidījumu nodošana 

pasūtītājam:  
Nodot sagatavoto materiālu ārējā datu nesēja formātā (DVD 

vai citā formātā), biedrības “SATEKA” īpašumā pēc darba 

izpildes (pēc katra raidījuma sagatavošanas).  

Cita informācija:  Darba izpildītājam nodrošināt filmēšanas scenāriju un visu 

video saturisko pusi pēc biedrības “SATEKA” prasībām.  

Katra raidījuma beigās jānodrošina ELFLA publicitātes 

prasības:  tiek izvietoti obligātie logo un atsauces vadoties 

pēc vizuālās identitātes vadlīnijām un biedrības 

“SATEKA” logo. 

Vadlīnijas pieejamas: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-

identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/   
 

Papildus iesniedzamie 

dokumenti: 

Apliecinājums par līdzšinējo pieredzi raidījumu uzņemšanā, 

sagatavošanā un pārraidē 

Kā arī norādīt vai pretendents ir PVN maksātājs. 

Cenas veidojošie rādītāji:  Cenu norādīt bez PVN, 21% PVN (ja attiecināms), kopējā 

summa 

Plānotais darba izpildes laiks 21.06.2019. – 30.04.2021.  

Prasības piedāvājuma 

noformējumam:  
Atbilstoši piedāvājuma tabulai pielikumā Nr.1.  
 

 

11.1. Piedāvājums parakstīts, ieskenēts jāiesūta elektroniski uz e-pastu sateka@sateka.lv   

līdz 2019.gada 17.jūnijam plkst. 16.00.  

11.2. Piedāvājuma oriģināleksemplārs jāsūta uz adresi: Ābelu iela 17, Gulbene, Gulbenes 

novads, LV-4401 līdz 2019.gada 17.jūnijam (pasta zīmogs).  
 

2019.gada 03.jūnijā  

Biedrības valdes priekšsēdētāja     D. Gargurne 
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Pielikums Nr.1.  

Piedāvājums 

„ Raidījumu sērijas “IDEJU TAKA” uzņemšana, sagatavošanu un pārraide” 

Pretendenta nosaukums:   

 

Reģistrācijas numurs:  

 

 

Adrese: 

 

 

Kontaktpersona:  

 

 

Kontaktinformācija:  

 

 

Iepirkuma priekšmets: 

Raidījumu sērijas “IDEJU TAKA” uzņemšana, 

sagatavošana un pārraide,  

 Vismaz 12 raidījumu sērijas, katrs līdz 24 minūtes  

Piegādes vieta: 
 

Biedrība "SATEKA", Ābeļu iela 17, Gulbene, 

Gulbenes novads, LV-4401 

Pakalpojuma sniegšanas 

termiņš:  

21.06.2019. – 30.04.2021. 

 

Informācija par piedāvājumu: 

 Pasūtītāja prasības Piedāvājums 

Raidījumu  skaits  12  

Viena raidījuma garums līdz 24 minūtes  

Raidījuma  formāts MPG vai cits formāts, kas 

atbilst TV apraides 

prasībām  

 

Raidījuma ievietošanas iespējas sociālajos 

tīklos, mājas lapās, prezentacijās 

Jānodrošina   

Apraidīšanas skaits vienam raidījumam 3 reizes  

Apraides teritorija  Vislatvijas virszemes 

bezmaksas apraidi 

 

Sižeta grafikas daļas izstrāde, ievietošana 

raidījumā 

12  

Raidījumu pieejamība www.youtube.com  Jānodrošina   

Sagatavotā raidījuma Pasūtītājam  Jānodrošina, DVD vai citā 

ārējā datu nesējā  

 

Piedāvātā cena atbilstoši tehniskajai specifikācijai:  

Cena, 1 raidījumam 
Kopējā cena (12 raidījumi), bez PVN, 

EUR 

  

21% PVN, ja attiecināms, EUR   

Summa kopā, EUR    

Vieta:   

Datums: 2019.gada “____”.__________________ 

Piedāvājumu sastādīja:  

http://www.youtube.com/

