UZŅĒMUMA LĪGUMS
Nr.1-15/263
Rīgā

2016. gada 3.februārī.

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 stratēģijas izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums), kas ir
līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir 1 754,50 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit četri euro 50
centi) (ar pievienotās vērtības nodokli) mēnesī.
2.2. Par šī līguma 1.punktā norādītā līguma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi reizi
mēnesī Pasūtītājs aprēķina un samaksā Izpildītājam 2.1.apakšpunktā norādīto līgumcenu pēc
darba izpildes pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un iesniegšanas Pasūtītājam.
2.3. Līguma kopējā summa ir 5 263,50 EUR (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro
50 centi) (ar pievienotās vērtības nodokli).
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā 2016.gada 1.martā.
3.2. Līguma 1.punktā norādītais līguma priekšmets ir jāizpilda līdz 2016.gada 31.maijam.
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 (2.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.
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4.4. Izpildītāja tiesības:
Saņemt samaksu par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu līguma priekšmeta izpildi
saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
5. Citi noteikumi
5.1. Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējās attiecības, kas nav noteiktas šajā līgumā, nosaka
Civillikums.
5.2. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām
un diviem pielikumiem uz 2 (divām) lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Pušu paraksti
Izpildītājs

Pasūtītājs

___________________
Vita Savicka

___________________
Dace Kalsone
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1.pielikums
pie līguma Nr.1-15/263
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Komunikācijas stratēģija
1. Pamatuzdevums
Darba pamatuzdevums ir izstrādāt Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk – Padome)
komunikācijas stratēģiju (turpmāk – komunikācijas stratēģija).
2. Apakšuzdevumi:
2.1. Izstrādāt komunikācijas stratēģiju atbilstoši noteiktajam
2.1.1. Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) Padomes mandātam (FDL III nodaļa) un
korekcijas mehānismam (FDL 11.pants), t.sk. Centrālās statistikas pārvaldes
Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācijas laika grafikam1.
2.1.2. Ministru kabineta ikgadējā sagatavošanas laika grafikā vidēja termiņa budžeta ietvara
likumprojektam un valsts budžeta likumprojektam2.
2.1.3. Eiropas Komisijas Eiropas semestra laika plānos, cik tālu tie attiecas uz Padomes
mandāta apmēru3.
2.2. Komunikācijas stratēģijā paredzēt galvenos komunikācijas mērķus un vēstījumus,
komunikācijas kanālus un pasākumu kalendāru ievērojot 2.1.punktā noteikto.
2.3. Komunikācijas stratēģijā paredzēt tās rezultātu novērtēšanas principus.
2.4. Komunikācijas stratēģijā paredzēt sadarbības veidošanas principus ar partneriem, piemēram,
no nevalstiskajām organizācijām, akadēmiskajām institūcijām, valsts pārvaldes iestādēm,
uzņēmējiem, iedzīvotājiem.
2.5. Izstrādāt un saskaņot ar Padomi komunikācijas stratēģijas priekšlikumu.
3. Sasniedzamie rezultāti:
3.1. Ar mērķi saņemt precizējošu informāciju, pēc līguma noslēgšanas, 2016.gada 1.martā
organizēt informatīvu tikšanos ar Padomi par komunikācijas stratēģijas izstrādi.
3.2. Līdz 2016.gada 31.martam izstrādāts pirmais komunikācijas stratēģijas priekšlikums un
prezentēts Padomē. Atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem no Padomes veikta komunikācijas
stratēģijas pilnveidošana līdz 2016.gada 30.aprīlim un iesniegta Padomē.
3.3. Līdz 2016.gada 10.maijam Padome sniedz galējos komentārus un līdz 2016.gada
31.maijam tiek iesniegta pilnveidotā un pabeigtā komunikācijas stratēģija.
3.4. Līdz 2016.gada 31.decembrim jānodrošina partnerība ar Padomi komunikācijas stratēģijas
īstenošanā, t.sk. atbilstoši precizējot komunikācijas stratēģiju un sagatavojot gala variantu
turpmāko gadu lietošanai un publiskošanai Padomes mājaslapā.

Vairāk informācijas pieejams: http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/valdibas-finanses-jaunumi-29995.html
Skatīts: 20.01.2016.
2
Piemēram, par pagājušo gadu: Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam"
un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas grafiku. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/272895par-likumprojekta-par-videja-termina-budzeta-ietvaru-2016-2017-un-2018-gadam-un-likumprojekta-par-valstsbudzetu-2016-gadam-sag... Skatīts: 20.01.2016.
3
Vairāk informācijas pieejams:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm Skatīts:
20.01.2016.
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2.pielikums
pie līguma Nr.1-15/263
APLIECINĀJUMS
Es, Vita Savicka, Dace Plato, 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)

__________________
(paraksts)
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