UZŅĒMUMA LĪGUMS
Nr.1-15/349
Rīgā

2016. gada 16.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 "Latvijas Fakti" (reģ.nr.40103083424, juridiskā adrese: Brīvības ielā 106-2, Rīgā,
LV-1001) valdes loceklis Aigars Freimanis, kurš 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
Aptaujas veikšana par nodokļu kultūru saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums),
kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir 2 492,60 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro 60 centi)
(ar pievienotās vērtības nodokli) attiecīgi periodiem no 2016.gada 29.februāra līdz 2016.gada
31.martam un no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 9.maijam.
2.2. Par šī līguma 1.punktā norādītā līguma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi
Pasūtītājs aprēķina un samaksā Izpildītājam 2.1.apakšpunktā norādīto līgumcenu pēc darba
izpildes pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un iesniegšanas (līdz 2016.gada 2.martam un
2016.gada 11.maijam attiecīgi) Pasūtītājam.
2.3. Līguma kopējā summa ir 4 985,20 EUR (četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci
euro 20 centi) (ar pievienotās vērtības nodokli).
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā 2016.gada 29.februārī.
3.2. Līguma 1.punktā norādītais līguma priekšmets ir jāizpilda līdz 2016.gada 9.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.
4.4. Izpildītāja tiesības:
Saņemt samaksu par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu līguma priekšmeta izpildi
saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
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5. Autortiesības
5.1. Visas autora un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības, t.sk. tiesības publiskot,
publicēt un publiski izpildīt, izplatīt, padarīt darbu pieejamu sabiedrībai tādējādi, ka tam var
piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, iznomāt, izīrēt vai publiski
patapināt vai kopijas tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt darbu, nodot jebkādā
veidā trešajām personām, veikt tajā labojumus, uz šī līguma izpildes ietvaros radītiem
autortiesību darbiem un blakustiesību objektiem pāriet Pasūtītājam ar nodošanas brīdi.
6. Citi noteikumi
6.1. Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējās attiecības, kas nav noteiktas šajā līgumā, nosaka
Civillikums.
6.2. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām
un viena pielikuma uz 1 (vienas) lapas, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Pušu paraksti
Izpildītājs:

Pasūtītājs:

SIA "Latvijas Fakti"
Juridiskā adrese: Brīvības iela 106-2,
Rīga, LV-1001
Biroja adrese: Bruņinieku iela 8a-5,
Rīga, LV-1010
Reģ.Nr.40103083424
PVN maks.kods:LV40103083424
Banka: AS Swedbank
Norēķinu konts: LV41HABA0001408033638
Bankas kods:HABALV22

Fiskālās disciplīnas padome
Juridiskā adrese: Smilšu iela 1
Rīga, LV-1919
Biroja adrese: Smilšu iela 1-513
Rīga, LV-1919
Reģ.Nr. 90010248231
PVN maks.kods: 90010248231
Norēķinu iestāde: Valsts kase
Norēķinu konts: LV74TREL213068400100B
Iestādes kods: TRELLV22

SIA "Latvijas Fakti"
valdes loceklis:

Fiskālās disciplīnas padomes
sekretāre:

___________________
Aigars Freimanis

___________________
Dace Kalsone

2

1.pielikums
pie līguma Nr.1-15/349
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Aptauja par nodokļu kultūru
1. Pamatuzdevums
Darba pamatuzdevums ir veikt aptauju par nodokļu kultūru - faktoriem, kas ietekmē Latvijas
iedzīvotāju attieksmi pret nodokļiem un nodokļu maksāšanu.
Aptaujas anketas raksturojums:
1.1. Aptaujas anketas melnrakstu izstrādā Fiskālās disciplīnas padome, ievērojot Fiskālās
disciplīnas likumā noteiktos fiskālos nosacījumus, Fiskālās disciplīnas padomes kompetences un
fiskālās politikas pamatprincipus.
1.2. Aptaujā tiks apzināta atsevišķu faktoru ietekme uz attieksmi pret nodokļiem un nodokļu
maksāšanu, t.sk.:
1.2.1. sociāli demogrāfiskās pazīmes;
1.2.2. apmierinātības līmenis ar valsts pakalpojumiem, t.sk., iespēju robežās izmantojot,
konstruētā tirgus metodi vērtējot valsts pakalpojumu atbilstību nodokļu
maksājumiem;
1.2.3. uzticība valsts iestādēm;
1.2.4. uzticība valdībai;
1.2.5. priekšstats par korupcijas izplatību;
1.2.6. priekšstats par nodokļu nemaksāšanas izplatību;
1.3. Aptaujā tiek uzdoti dažāda veida jautājumi (viena atbilde, vairākas atbildes, atvērtie
jautājumi), kā arī sociāli demogrāfiskie jautājumi.
1.4. Aptauja jāveic atbilstoši noteiktajam:
1.4.1. aptaujas metode: tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās;
1.4.2. aptaujas izlase: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem – 1000
respondentu;
1.4.3. aptaujai jāgarantē reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju izlase.
2. Sasniedzamie rezultāti:
2.1. Līdz 2016. gada 29. februārim izpildītājam izvērtēšanai tiks nosūtīts Fiskālās disciplīnas
padomē izstrādātais aptaujas melnrakstu, par kuru izpildītājam līdz 2016. gada 7. martam ir
jāsniedz ieteikumi un eksperta konsultācija.
2.2. Līdz 2016. gada 2. maijam Microsoft Excel formātā tiek iesniegti aptaujas rezultāti un
aptaujas dati.
2.3. Līdz 2016. gada 9. maijam izstrādāts un elektroniskā formātā tiek nodots pārskatāms
informatīvs izdales materiāls ar tabulām un krāsainiem grafikiem par aptaujas rezultātiem.
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