UZŅĒMUMA LĪGUMS
Nr.1-15/519
Rīgā

2016. gada

31. martā.

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 "Ernst&Young Baltic" (reģ.nr. 40003593454, juridiskā adrese:
Muitas ielā 1A, Rīgā, LV-1010) direktore Renāte Strazdiņa, kura darbojas
saskaņā ar 2015. gada 27. jūnija pilnvaru, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras
puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Puse(ēm), noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā atbilstoši Fiskālās
disciplīnas padomes likuma 28.pantā un tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)
noteiktajam.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir 1 936 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši
euro) (ar pievienotās vērtības nodokli).
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 Pasūtītājam.
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā 2016.gada 31.martā.
3.2. Līguma 1.punktā norādītais līguma priekšmets jāizpilda līdz
2016.gada 30.aprīlim.
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.
4.4. Izpildītāja tiesības:
Saņemt samaksu par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu līguma
priekšmeta izpildi saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
4.5. Izpildītāja atbildība nepārsniegs kopējo maksimālo līgumcenu.

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:

SIA "Ernst & Young Baltic"
Juridiskā adrese: Muitas ielā 1A,
Rīga, LV-1010
Reģ.Nr. 40003593454
PVN maks.kods: LV40003593454
Banka: A/S "Swedbank"
Norēķinu konts:
LV73HABA0551002716061
Bankas kods: HABALV22

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

SIA "Ernst & Young Baltic"
direktore:

Fiskālās disciplīnas padomes
sekretāre:

___________________
Renāte Strazdiņa
Izpildītājs

___________________
Dace Kalsone
Pasūtītājs

1.pielikums
pie līguma Nr.1-15/519
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā
1. Pamatuzdevums

Darba pamatuzdevums ir veikt vispārēju fiskālo risku apzināšanas un vadības
novērtējumu Latvijā, specifiski novērtējot simetrijas principa piemērošanu
fiskālo risku vadībā valdības finansēs.
2. Apakšuzdevumi:

Ievērojot Fiskālās disciplīnas likumā un Noteikumos par fiskālo risku vispārējo
vadību un par fiskālās nodrošinājuma rezerves apjoma noteikšanas metodoloģiju
noteikto, darba ietvaros jāsniedz konsultācijas šādos jautājumos:
2.1.Novērtēt vispārējo risku vadību Fiskālo risku deklarācijās, kuras pievienotas
vidēja termiņa budžeta ietvara likumiem 2015.-2017.gadiem un 2016.2018.gadiem.
2.2.Fiskālo risku simetrijas principa lietojuma atbilstība izvērtēšana gadskārtējā
valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanā 1;
2.3.Ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību sektoru saistīto kvantificējamo
fiskālo risku rādītāju atlase.
3. Pakalpojumu sniegšanā izmantojamās metodes, rīki un valoda:

3.1.Eksperts izmanto metodes, kas ir efektīvākās un lietderīgākās pakalpojuma
pamatuzdevuma sasniegšanai;
3.2.Pakalpojuma sniegšanā jāparedz vismaz 2 (divi) klātienes konsultatīvie
semināri.
4. Sasniedzamie rezultāti:

4.1. Fiskālo risku vispārējās vadības novērtējumā jāietver:
4.1.1. Piemērotāko risku principu apraksts budžeta risku novērtēšanā;
4.1.2. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību kvantificējamo fiskālo
rādītāju izvēles pamatojums.
4.2. Līdz 2016.gada 30.aprīlim jāīsteno konsultācijas un 4.1. punktā minētais
nodevums iesniedzams Pasūtītājam elektroniski uz datu nesēja.

1

Simetrjias riska koncepts tiek lietots Fiskālo risku deklarācijā. Pieejama par 2014.gadu:
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/86B019E63E787422C2257DA9004B5EFF?OpenDocument
un par 2015.gadu:
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/cb29d7134ce804dac2257ed0003bd28a/$FILE/Fisk_Risk_De
kl.pdf. Skatīts: 04.02.2016.

2.pielikums
pie līguma Nr.1-15/519
APLIECINĀJUMS
Es, ______________________________________________, apņemos
(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 iepazīstināta/-s.
Esmu brīdināta/-s, ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu,
nozaudēšanu un citiem šis informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem
tikšu saukta/-s pie atbildības.

___________________
(datums)

__________________
(paraksts)

