UZŅĒMUMA LĪGUMS
Nr. 1-15/1869
Rīgā

2017. gada 12. decembrī

Fiskālās disciplīnas padomes (reģ.nr.90010248231, juridiskā adrese: Smilšu ielā 1,
Rīgā, LV-1919) sekretāre Dace Kalsone, kura darbojas saskaņā ar Fiskālās disciplīnas
padomes 2015.gada 1.decembra "Fiskālās disciplīnas padomes nolikumu", turpmāk saukts
Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA "Baltic Communication Partners" (reģ.nr.40003661144, juridiskā adrese:
Mūkusalas iela 51, Rīgā, LV-1004) valdes priekšsēdētāja Vita Savicka, kura darbojas uz
Statūtu pamata, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti
par Puse(ēm), noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Komunikācijas pakalpojumu sniegšana (turpmāk – pakalpojums), saskaņā ar "Fiskālās
disciplīnas padomes komunikācijas stratēģiju 2017.-2019.gadam"1 un atbilstoši tajā
noteiktajiem ikgadējiem pasākumiem (8.nodaļa) un publicitātes plānam (9.nodaļa)
(1.pielikums), kā arī tehnisko specifikāciju (2. pielikums un 3. pielikums), kas ir līguma
neatņemama sastāvdaļa.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir 30 250 euro (trīsdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro), t.i.
2018.gadam 6 050 euro (seši tūkstoši piecdesmit euro), 2019.gadam 6 050 euro (seši tūkstoši
piecdesmit euro), 2020.gadam 6 050 euro (seši tūkstoši piecdesmit euro), 2021.gadam 6 050
euro (seši tūkstoši piecdesmit euro) un 2022.gadam 6 050 euro (seši tūkstoši piecdesmit euro)
(ar pievienotās vērtības nodokli).
2.2. Atbilstoši darba uzdevumu finanšu plānam (4.pielikums), kas ir līguma
neatņemama sastāvdaļa, par darba uzdevumu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi atbilstoši mēnesī
paveiktajam, Pasūtītājs aprēķina un samaksā Izpildītājam finanšu plānā noteikto līgumcenu 10
(desmit) darba dienu laikā pēc darba izpildes pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un
iesniegšanas Pasūtītājam.
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
3.2. Līguma 1.punktā norādītais līguma priekšmets jāīsteno līdz 2022.gada
31.decembrim.
3.3. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.2.punktā minēto maksājumu veikšanas termiņu,
tas maksā līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no
termiņā nesamaksātās summas, saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu par līgums sodu.
Pasūtītājam piemēroto līgumsodu summa nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no līgumā
norādītās līgumcenas.

Fiskālās disciplīnas padomes komunikācijas stratēģija 2017.-2019.gadam. Pieejama:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_03_1180_20161005_Rikojums_komunikacijas_strategija_groz_2017_20
19_Piel1.pdf. Skatīts: 01.12.2017.
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3.4. Par katru nokavēto pakalpojuma sniegšanas dienu (saskaņā ar laika grafiku) sākot
ar nākamo dienu no laika grafikā noteiktajiem termiņiem, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1%
(nulle komats viens procents) apmērā. Izpildītājam piemēroto līgumsodu summa nevar
pārsniegt 10% (desmit procenti) no līgumā norādītās līgumcenas.
3.5. Līgumā noteiktā līgumsoda nomaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes un
papildu zaudējumu atlīdzināšanas, ja tādi ir radušies Izpildītāja prettiesiskas rīcības rezultātā
un viņa vaina ir konstatēta un dokumentāli pierādīta.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja pienākumi:
Veikt samaksu saskaņā ar līguma nosacījumiem.
4.2. Pasūtītāja tiesības:
Pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līguma izpildes gaitu.
4.3. Izpildītāja pienākumi:
4.3.1. Veikt līguma priekšmetu pilnā apjomā un līgumā paredzētajā termiņā saskaņā ar
spēkā esošajām tehniskajām normām.
4.3.2. Pirms šī līguma 1.punktā norādītā līguma priekšmeta izpildes parakstīt
apliecinājumu par darbu ar ierobežotas pieejamības informāciju (5.pielikums).
4.3.3. Ja līguma izpildes gaitā tiek piesaistīti citi eksperti, tad pirms šī līguma 1.punktā
norādītā līguma priekšmeta izpildes arī viņi paraksta apliecinājumu par darbu ar ierobežotas
pieejamības informāciju, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.4. Izpildītāja tiesības:
Saņemt samaksu par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu līguma priekšmeta izpildi
saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puse nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas,
katastrofas, ugunsgrēks, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses
pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un
kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
6. Citi noteikumi
6.1. Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējās attiecības, kas nav noteiktas šajā līgumā,
nosaka Civillikums.
6.2. Ievērojot ikgadējā budžeta likuma tiesības precizēt vidēja termiņa budžeta ietvara
likuma nosacījumus, Pasūtītājs informē, ka līgums tiek noslēgts uz piecu gadu periodu, ar
atrunu par Pušu tiesībām ikgadēji vienoties par sadarbības turpināšanas nosacījumiem.
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6.3. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām
un pieciem pielikumiem uz 6 (sešām) lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem
līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7. Pušu paraksti
Izpildītājs:
SIA "Baltic Communication Partners"
Juridiskā adrese: Antonijas ielā 24-6
Rīga, LV-1010
Reģ.Nr. 40003661144
Banka: AS "Swedbank"
Norēķinu konts: LV41HABA0551006365777
Valdes priekšsēdētāja:

Pasūtītājs:
Fiskālās disciplīnas padome
Juridiskā adrese: Smilšu iela 1,
Rīga, LV-1919
Reģ.Nr. 90010248231
Norēķinu iestāde: Valsts kase
Norēķinu konts: LV74TREL213068400100B
Padomes sekretāre:

___________________
Vita Savicka

___________________
Dace Kalsone
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1.pielikums
līgumam Nr. 1-15/1869
Fiskālās disciplīnas padomes ikgadējo pasākumu saraksts un publicitātes plāns
Pasākumi
Brīfings

Jan. Feb. Mar.

Finanšu ministrijas izstrādāto makroekonomisko
rādītāju prognožu analīze
Brīfings
Starpziņojums par Latvijas Stabilitātes programmu
Publiska debate: paneļdiskusija Aktualizēta tematika
Diskusiju raidījums
Aktualizēta tematika
sabiedriskajā masu medijā
Preses konference
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums
Jan. Feb. Mar.
Publicitātes plāns
Viedokļu raksts
Padomes redzējums par aktuālo fiskālās disciplīnas
jomā valstī
Preses relīze un brīfings
Padomes viedoklis par Finanšu ministrijas
izstrādātajām makroekonomisko rādītāju
prognozēm
Preses relīze un brīfings
Par Padomes starpziņojumu par Latvijas
Stabilitātes programmu
Preses relīze
Padomes viedoklis par Centrālās statistikas
pārvaldes veikto valsts budžeta deficīta un parāda
notifikāciju un tās rezultātiem, vēršot uzmanību uz
riskiem, kas iepriekš nav tikuši ņemti vērā
Preses relīze
Par publisko debati ar nevalstisko organizāciju
sadarbības partneriem
Viedokļa raksts vai intervija
Iespējamie temati: kā Latvija izpilda fiskālos
nosacījumus; viedoklis par valdības fiskālo risku
deklarāciju
Preses relīze
Par fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu
Preses relīzes

Par pētījumiem, t.sk., kas veikti sadarbībā ar
partneriem
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Apr. Maijs Jūn. Jūl.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Apr. Maijs Jūn. Jūl.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

2.pielikums
līgumam Nr. 1-15/1869
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Publiskās debates (paneļdiskusijas) par fiskālās disciplīnas aktuālu tematiku organizēšana
1. Pamatuzdevums
Darba pamatuzdevums ir 2018. (2019., 2020., 2021. un 2022.gada) maija vai jūnija mēnesī
organizēt un vadīt publisku debati (paneļdiskusiju) par fiskālās disciplīnas aktuālu tematiku,
starp dažādām nevalstiskajām organizācijām Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28,
Rīgā (turpmāk – paneļdiskusija).
2. Apakšuzdevumi
2.1. Izstrādāt un saskaņot ar Fiskālās disciplīnas padomi (turpmāk – Padome) paneļdiskusijas
programmu (skriptu).
2.2. Organizēt elektronisku reģistrāciju uz paneļdiskusiju.
2.3. Nodrošināt konferences dalībnieku reģistrāciju.
2.4. Nodrošināt paneļdiskusijas video tiešraidi, t.sk. pieļaujama youtube tiešraide, Padomes
mājaslapā.
3. Sasniedzamie rezultāti
3.1. Paneļdiskusijas skripta projekts izstrādāts un iesniegts Padomē divus mēnešus pirms
paneļdiskusijas.
3.2. Paneļdiskusijas skripts saskaņots ar Padomi pusotru mēnesi pirms paneļdiskusijas.
3.3. Dalībnieku reģistrācija nodrošināta mēnesi pirms paneļdiskusijas.
3.4. Paneļdiskusijai nodrošināta publicitāte vismaz divos nacionālajos medijos.
3.5. Nodrošināta paneļdiskusija, risinot valsts budžeta dažādu interešu grupu diskusiju fiskālās
disciplīnas kontekstā, norise (izpildītas tehniskās prasības pasākuma organizēšanai).
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3.pielikums
līgumam Nr. 1-15/1869
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Preses konferences organizēšanai un vadīšanai, skaidrojošo prezentāciju un video rullīšu
izstrādei
1. Pamatuzdevums
Darba pamatuzdevums ir organizēt un vadīt Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma (turpmāk
– Uzraudzības ziņojums) preses konferenci (turpmāk – preses konference). Preses konferences
laika grafiks var mainīties Saeimas vēlēšanu gadā.
2. Apakšuzdevumi:
2.1.Izstrādāt un saskaņot ar Fiskālās disciplīnas padomi (turpmāk – Padome) preses konferences
programmu (skriptu).
2.2.Nodrošināt plānoto (uzaicināmo) mediju sarakstu.
2.3.Organizēt divu video īsfilmu (līdz 10 minūtēm) filmēšanu iesaistot Padomes pārstāvjus, t.sk.
iepriekš saskaņojot tematiskos skriptus latviešu un angļu valodā.
2.4.Sagatavot uzaicinājumu mediju pārstāvjiem.
2.5.Izstrādāt un saskaņot ar Padomi preses relīzi.
2.6.Publicēt video īsfilmas Padomes youtube kanālā.
2.7.Uzraudzības ziņojuma iesniegšanas dienā Rīgā2 organizēt un vadīt preses konferenci
piesaistot kompetentos Padomes pārstāvjus.
2.8.Nodrošināt preses konferences video tiešraidi, t.sk. pieļaujama youtube tiešraide, Padomes
mājaslapā.
2.9.Organizēt tematisko interviju vai/un viedokļa rakstu ar Padomes pārstāvi saistībā ar
Uzraudzības ziņojumu.
2.10. Sagatavot mediju publicitātes ziņojumu pēc preses konferences.
2.11. Sagatavot skaidrojošo prezentāciju (-as) par Uzraudzības ziņojumu.
3. Sasniedzamie rezultāti:
3.1.Preses konferences skripta projekts izstrādāts un iesniegts Padomē līdz 2018. (2019., 2020.,
2021. un 2022.) gada 5.septembrim.
3.2.Preses konferences skripts saskaņots ar Padomi līdz 2018. (2019., 2020., 2020. un 2022.)
gada 12.septembrim.
3.3.Uzaicināmo mediju saraksts iesniegts Padomē līdz 2018. (2019., 2020., 2021. un 2022.) gada
12.septembrim.
3.4.Nedēļu pirms preses konferences sadarbībā ar Padomi izsūtīts uzaicinājums mediju
pārstāvjiem.
3.5.Nedēļu pirms preses konferences sagatavotas un iesniegtas Padomē Uzraudzības ziņojuma
divas tematiskas video īsfilmas ar Padomes pārstāvju komentāriem.
3.6.Preses konferencē piedalās vismaz septiņi masu mediju pārstāvji.
3.7.Uz preses konferenci nodrošināta saskaņota ar Padomi preses relīze un divas video īsfilmas
publicētas Padomes youtube kanālā.
3.8.Preses konferences dienā organizēt tematisko interviju vai/un viedokļa rakstu ar Padomes
pārstāvi saistībā ar Uzraudzības ziņojumu.
3.9.Preses konferencei nodrošinātas vismaz septiņas publikācijas, ko ģenerējuši žurnālisti, kas
piedalījušies preses konferencē un vismaz septiņas mediju ģenerētas (pārpublicētas) ziņas par
preses konferenci.
3.10. Trīs dienu laikā pēc preses konferences Padomei iesniegts mediju publicitātes ziņojums par
preses konferenci/Uzraudzības ziņojumu.
3.11. Skaidrojošā prezentācija(-as) izstrādātas un iesniegtas Padomē līdz 2018. (2019., 2020.,
2021. un 2022.) gada 12.oktobrim.
2

Padome precizēs telpu līdz 2018. (2019., 2020., 2021. un 2022.) gada 12.septembrim.

6

4.pielikums
līgumam Nr. 1-15/1869
Finanšu plāns 2018.-2022.gadam
Pasākumi

Jan. Feb. Mar. Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug.

Finanšu ministrijas izstrādāto
makroekonomisko rādītāju prognožu analīze
Brīfings
Starpziņojums par Latvijas Stabilitātes
programmu
Publiska debate: paneļdiskusija Aktualizēta tematika
Diskusiju raidījums
Aktualizēta tematika
sabiedriskajā masu medijā
Preses konference
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums
Jan. Feb. Mar. Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug.
Publicitātes plāns
Viedokļu raksts
Padomes redzējums par aktuālo fiskālās
disciplīnas jomā valstī
Preses relīze un brīfings
Padomes viedoklis par Finanšu ministrijas
izstrādātajām makroekonomisko rādītāju
prognozēm
Preses relīze un brīfings
Par Padomes starpziņojumu par Latvijas
Stabilitātes programmu
Preses relīze
Padomes viedoklis par Centrālās statistikas
pārvaldes veikto valsts budžeta deficīta un
parāda notifikāciju un tās rezultātiem, vēršot
uzmanību uz riskiem, kas iepriekš nav tikuši
ņemti vērā
Preses relīze
Par publisko debati ar nevalstisko
organizāciju sadarbības partneriem
Viedokļa raksts vai intervija
Iespējamie temati: kā Latvija izpilda fiskālos
nosacījumus; viedoklis par valdības fiskālo
risku deklarāciju
Preses relīze
Par fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu

Sept. Okt. Nov.

Dec.

Brīfings
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Piedāvātā
cena (bez
PVN)
400,00
200,00
400,00
400,00
500,00

Sept. Okt. Nov.

Dec.
300,00
400,00

200,00
400,00

400,00
300,00

200,00

Preses relīzes

Par pētījumiem, t.sk., kas veikti sadarbībā ar
partneriem

100,00

Kontentanalīze

Sadarbības partneru aptauja par Padomes
darbu

300,00

Papildus
Video translācija
Videografikas
Infografikas
Papildu pakalpojumi
Krīzes komunikācija
Staratēģiskās konsultācijas
Komunikācijas stratēģijas
izstrāde 2020.-2022.
Kopā

300,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
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5.pielikums
līgums Nr.1-15/1869
APLIECINĀJUMS
Es, Vita Savicka, Dace Plato, Sandra Baltruka, Vladislavs Podvinskis apņemamies
(vārds, uzvārds)
1) neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas man tiks uzticēta vai kļūs zināma,
pildot līgumā noteiktos pienākumus;
2) bez iebildumiem un precīzi izpildīt ar ierobežotas pieejamības informācijas
aizsardzību saistīto rīkojumu un citu normatīvo aktu prasības, ar kurām esmu iepazīstināts.
Esmu brīdināts, ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, nozaudēšanu un
citiem šis informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tikšu saukts pie atbildības.

___________________
(datums)

__________________
(paraksts) / Vita Savicka/

__________________
(paraksts) / Dace Plato

__________________
(paraksts) / Sandra Baltruka

__________________
(paraksts) / Vladislavs Podvinskis
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