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Metu konkursa „Latvijas valsts simtgades vēstījuma „Es esmu Latvija”
veicināšanas kampaņas izstrāde un īstenošana” (ID Nr. KM/2018/7)
norises ziņojums
Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti: Latvijas Republikas Kultūras ministrija,
reģistrācijas Nr.90000042963, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 11A, Rīga, LV –
1364, tālrunis +371 67 330 200, fakss +371 67 330 293, tīmekļvietne:
www.km.gov.lv, e- pasts: pasts@km.gov.lv.
Konkursa mērķis: ir izvēlēties augstvērtīgāko risinājumu metu Latvijas valsts
simtgades vēstījuma „Es esmu Latvija” veicināšanas īstenošanai.
Iepirkuma priekšmets: Latvijas valsts simtgades vēstījuma „Es esmu Latvija”
veicināšanas kampaņas izstrāde un īstenošana, ievērojot Tehniskajā specifikācijā
noteiktās prasības.
Ziņas par dalībniekiem, kas piedalījās metu konkursā: Metu konkursa ietvaros
iesniegti 3 (trīs) meti:
Meta
Iesniegšanas Iesniegšanas laiks
Meta devīze
reģistrācijas datums
Nr.
KM/2018/7/1 26.07.2018.
Plkst.13:33
LVN10

KM/2018/7/2 27.07.2018.

Plkst.10:39

TDG18

KM/2018/7/3 27.07.2018.

Plkst.10:50

TBC37

Vidējais iegūtais žūrijas komisijas piešķirtais punktu skaits:
N.p.k.
Meta devīze
Vidējais iegūtais punktu skaits
1.
LVN10
13,5
2.
TDG18
10,75
3.
TBC37
57,5
Metu konkursa ietvaros iesniegto metu devīžu atšifrējums:
Meta
Meta devīze Iesniedzēja nosaukums
Iesniedzēja
reģistrācijas
reģistrācijas Nr.
Nr.
KM/2018/7/1 LVN10
SIA „PR Kvadrāts”
440003845601
KM/2018/7/2 TDG18

TDG18

KM/2018/7/3 TBC38

SIA „Triple Bounce”

SIA „MMS
Communications Latvia”
40003955598
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Žūrijas komisijas sastāvs (izveidota ar 2018.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.2.5.-1-115
„Par iepirkuma un žūrijas komisijas izveidi iepirkuma „Latvijas valsts simtgades
vēstījuma „Es esmu Latvija” veicināšanas kampaņas izstrāde un īstenošana”
nodrošināšanai”) :
Žūrijas komisijas priekšsēdētāja:
Selga Laizāne Valsts sekretāra vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos
Žūrijas komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Linda Pavļuta Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja
Žūrijas komisijas locekļi:
Līga Gaisa
Latvijas valsts simtgades biroja projektu vadītāja
Ingūna Elere Dizaina biroja H2E mākslinieciskā direktore
Inga Oliņa
Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja vietniece – mārketinga
projekta vadītāja
Zigurds Zaķis Komunikācijas un zīmolvedības stratēģis.
Atbildīgā sekretāre:
Daina Āboliņa Latvijas valsts simtgades biroja juriskonsulte
Žūrijas komisijas atzinums:
1.1.par metu, kam piešķiramas tiesības tikt uzaicinātam dalībai sarunu procedūrā,
atzīt iesniegto metu ar devīzi TBC37, kam Žūrijas komisijas locekļi piešķīruši
augstāko vidējo piešķirto punktu skaitu - 57,5 punktus;
1.2. nepiešķirt otro un trešo vietu, ņemot vērā, ka neviens pārējiem metiem nav
ieguvis vidējā vērtējumā vismaz 50 punktus;
1.3.izslēgt no dalības metu konkursā metu, kas apzīmēts ar devīzi TDG18, ņemot
vērā, ka uz tā caurauklošanas apstiprinājuma norādīts pretendenta pilnvarotā
pārstāvja (per procura) vārds un uzvārds;
1.4.gadījumā, ja meta ar devīzi TBC37 iesniedzējs atsakās no dalības sarunu
procedūrā vai neiesniedz piedāvājumu, žūrijas komisija nerekomendē
pasūtītājam uz sarunu procedūru uzaicināt nākošo augstāko vidējo vērtējumu
ieguvušo metu, ņemot vērā, tā zemo kvalitāti un tas nav ieguvis vismaz 50
punktu;
1.5. ieteikumi par meta ar devīzi TBC37 turpmāko izmantošanu:
1.5.1. mets ir realizējams, ja sarunu procedūras ietvaros tiek iekļauti šādi
nosacījumi meta attīstībai:
1.5.1.1.attīstīt alfabēta burtu koncepta ideju, integrējot to arī citos komunikācijas
instrumentos;
1.5.1.2.žūrijas komisija aicina detalizētāk izstrādāt jau piedāvājumā prezentēto
video klipa ideju, precizējot radošo komandu, rūpīgāk izstrādāt grafiskā
dizaina elementus un paredzot alfabēta idejas integrēšanu arī video
konceptā;
1.5.1.3.piedāvājumā
papildināt
paredzētajiem
materiāliem
svešvalodu
nodrošinājumu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, sarunu
procedūrā precizējot tulkojamo materiālu izvēli;
1.5.1.4.izsvērt vai visi piedāvātie digitālie risinājumi ir nepieciešami;
1.5.1.5.sociālo mediju iesaistes risinājuma piedāvājumu attīstīt to sasaistot tieši ar
plānoto 2018.gada 18.novembra programmu.
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