UZŅĒMUMA LĪGUMS
Nr.1-15/264
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
Preses konferences organizēšana un vadīšana, skaidrojošo prezentāciju un video rullīšu
izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums), kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir 1 815,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit euro) (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 3 630,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro) (ar
pievienotās vērtības nodokli).
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā 2016.gada 15.augustā.
3.2. Līguma 1.punktā norādītais līguma priekšmets ir jāizpilda līdz 2016.gada
15.oktobrim.
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.1-15/264
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).
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. Izsūtīt 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 Rīgā1 organizēt un vadīt preses konferenci
piesaistot kompetentos Padomes pārstāvjus.
2.8. Organizēt tematisko interviju vai/un viedokļa rakstu ar Padomes pārstāvi saistībā ar
Uzraudzības ziņojumu.
2.9. Sagatavot mediju publicitātes ziņojumu pēc preses konferences.
2.10. Sagatavot skaidrojošo prezentāciju (-as) par Uzraudzības ziņojumu.
3. Sasniedzamie rezultāti:
3.1. Preses konferences skripta projekts izstrādāts un iesniegts Padomē līdz š.g. 5.septembrim.
3.2. Preses konferences skripts saskaņots ar Padomi līdz š.g. 12.septembrim.
3.3. Uzaicināmo mediju saraksts iesniegts Padomē līdz š.g. 12.septembrim.
3.4. Nedēļu pirms preses konferences izsūtīts uzaicinājums mediju pārstāvjiem.
3.5. Nedēļu pirms preses konferences sagatavotas Uzraudzības ziņojuma divas tematiskas
video īsfilmas ar Padomes pārstāvju komentāriem.
3.6. Preses konferencē piedalās vismaz divi nacionālo 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 nodrošināta publicitāte vismaz divos nacionālajos medijos.
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 š.g. 15.oktobrim.

1

Padome precizēs telpu līdz 2016.gada 12.septembrim.
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2.pielikums
pie līguma Nr.1-15/264
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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