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Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS
Sešu animācijas filmu par ekosistēmu pakalpojumiem izstrāde
projekta LIFE16 NAT/LV/000262
“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros
(ID. Nr. 6.1-2/GL2022-11)
Situācijas apraksts un darba uzdevums:
Projekts GrassLIFE ir ES LIFE programmas finansēts dabas atjaunošanas projekts,
kurā no 2018. līdz 2023. gadam tiek atjaunoti 1320 hektāri dabisko zālāju visā Latvijā.
Nozīmīga loma projektā ir arī izglītošanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem
par dabiskajiem zālājiem un to nozīmi sabiedrībai. Viena no pieejām, kā novērtēt un
aprakstīt dabas nozīmi cilvēka dzīvē, ir ekosistēmu pakalpojumu pieeja, kas ļauj
ekosistēmu funkcijas pārtulkot “dabas sniegtos pakalpojumos”. Vairāk par projektu
www.grasslife.lv.
Projektā ir sagatavotas ekosistēmu pakalpojumu faktu lapas, kurās ir atspoguļoti ar
zālājiem saistītie ekosistēmu pakalpojumi. Tās apskatāmas, sekojot saitei:
https://grasslife.lv/darbi/petijumi-un-zinasanu-parnese/projekta-paveiktais/. Balstoties
uz faktu lapās iekļauto informāciju, nepieciešams izstrādāt sešas animācijas filmas.
Piecas no tām atspoguļos piecus ekosistēmu pakalpojumus, bet sestā būs apkopojums
par ekosistēmu pakalpojumu konceptu kā tādu, sniedzot ievadu visos faktu lapās
atspoguļotajos ekosistēmu pakalpojumos. Piecu ekosistēmu pakalpojumu izvēle, kuri
tiks aplūkoti animācijas filmās, ir izstrādātāja ziņā, tomēr tēmas “Apputeksnēšana” un
“Kultūraugu kaitēkļu regulēšana” ir obligāti jāiekļauj izvēlēto ekosistēmu pakalpojumu
lokā
Animācijas filmu uzdevums ir skaidrot un parādīt, kas ir dabiskās pļavas, kāda ir
to nozīme bioloģiskajai daudzveidībai, kā arī parādīt plašo ekosistēmu pakalpojumu
klāstu, ko sniedz dabiskās pļavas.
Animācijas filmu izveides prasības:
 Nepieciešams sagatavot sešas animācijas filmas ar aizkadra balss tekstu un
subtitriem latviešu valodā un sešas animācijas filmas ar aizkadra balss tekstu un
subtitriem angļu valodā par dabisko zālāju sniegtajiem ekosistēmu
pakalpojumiem, izvēloties piecus ekosistēmu pakalpojumus no GrassLIFE
vērtēto ekosistēmu pakalpojumu klāsta, tostarp tēmas “Apputeksnēšana” un
“Kultūraugu kaitēkļu regulēšana”, kā arī izveidot vienu apkopojošo filmu par
ekosistēmu pakalpojumu konceptu;
 Katras animācijas filmas garums: 2 minūtes;
 Animācijas filmu izstrādē jāievēro projekta GrassLIFE vizuālā identitāte un
LIFE programmas nosacījumi komunikācijas materiālu izstrādei. Pasūtītājs
nodrošina izpildītājam informāciju un vajadzīgos materiālus šī punkta izpildei;
 Animācijas filmu izstrādes termiņš: 31.08.2022;
 Informāciju animācijas filmās nepieciešams atspoguļot plašai sabiedrībai viegli
uztveramā veidā;











Animācijas filmu mērķauditorija – sabiedrība kopumā, taču īpaši cilvēki, kuri
jau šobrīd interesējas par dabas vērtībām;
Animācijas filmu tehniku izvēlas izpildītājs (2D, 3D, ar roku zīmēta animācija
u.c. tehnikas);
Pretendents nodrošina to, ka animācijas filmu izstrādē darbojas mākslinieks;
Pretendents nodrošina filmu scenāriju izstrādi, dizainu, kā arī tekstu izstrādi,
saskaņojot tos ar pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs konsultē
izpildītāju, lai animācijas filmās atspoguļotā informācija ir pareiza un korekti
noformulēta;
Pretendents filmu izstrādē integrē subtitrus un aizkadra balsis, skaņu efektus
un/vai fona muzikālo noformējumu, kā arī citus izpildītāja ieskatā
nepieciešamus audiovizuālus risinājumus kvalitatīva darba izpildei;
Pretendents nodrošina filmu tekstu ierunāšanu un ieskaņošanu, pirms tam ar
pasūtītāju saskaņojot tekstus un aizkadra balsi;
Pretendents nodrošina visu nepieciešamo autortiesību saskaņošanu; Pretendents
īsteno animācijas filmu testēšanu uz GrassLIFE projekta mērķa grupu (projekta
partneri – zemnieki) un, pamatojoties uz iegūtajām atsauksmēm, filmās veic
nepieciešamās korekcijas. Testēšana nav jādokumentē un nav jāiesniedz
atskaites formā;

Gala produkti:
1. Sešas animācijas filmas par ekosistēmu pakalpojumiem latviešu valodā un ar
latviešu subtitriem ievietošanai vietnēs “YouTube”, “Facebook” u.tml. (attēla
kvalitāte: Full HD 1920x1080, audio kvalitāte: vismaz 128 kbit/s STEREO);
2. Sešas animācijas filmas par ekosistēmu pakalpojumiem angļu valodā un ar
angļu subtitriem ievietošanai vietnēs “YouTube”, “Facebook” u.tml. (attēla
kvalitāte: Full HD 1920x1080, audio kvalitāte: vismaz 128 kbit/s STEREO);
3. Divdesmit filmu stop-kadru attēli, kuri tiks izmantoti komunikācijai sociālajos
tīklos “Facebook” un “Instagram”, kā arī LDF un “GrassLIFE” mājaslapās, kuru
pretendents iesniedz atbilstošā kvalitātē (72DPI). Par konkrētu attēlu skaitu
konkrētai komunikācijas platformai un attiecīgo attēla izmēru pasūtītājs informē
izpildītāju, tuvojoties izpildes termiņa beigām.
Filmu veidošanas procesā nepieciešams cieši sadarboties ar Pasūtītāja pārstāvi, lai
nodrošinātu animācijas filmās iekļautās informācijas precizitāti, korektumu un
zinātnisko pamatotību.

