UZŅĒMUMA LĪGUMS
Nr.1-16/1002
Rīgā

2016. gada 11.augustā.

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
Par video par konferenci par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku, kas notika
2016.gada 1.jūnijā izstrādi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums), kas ir līguma
neatņemama sastāvdaļa.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir 506,86 EUR (četri simti sešdesmit divi 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 11.augustā.
3.2. Līguma 1.punktā norādītais līguma priekšmets ir jāizpilda līdz 2016.gada
15.septembrim.
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. 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 vienu pielikumu uz 1 (vienas) lapas, 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.1-16/1002
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Konferences par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku kopsavilkuma video
1. Pamatuzdevums
Darba pamatuzdevums ir izveidot video par konferenci par fiskālo disciplīnu un atbildīgu
budžeta politiku, kas notika 2016.gada 1.jūnijā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28,
Rīgā (turpmāk – konference), galvenos vēstījumus sasaistot ar gadskārtējā valsts budžeta
veidošanu. Konferences materiāli ir pieejami Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapā
http://fdp.gov.lv/konference-par-fiskalo-disciplinu
2. Video vispārīgais apraksts:
2.1. Organizēt video īsfilmas (līdz 10 minūtēm) filmēšanu iesaistot konferences dalībniekus, t.sk.
Padomes un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvjus, iepriekš saskaņojot
tematiskos skriptus latviešu un angļu valodā.
2.2. Video īsfilmai jāparedz subtitri latviešu vai angļu valodā, atkarībā no nofilmētā pārstāvja
sarunas valodas.
2.3. Video saturā jāizmanto aptaujas par budžeta disciplīnu materiāli, kā arī citi konferences
materiāli.
2.4. Video jāietver atsauce latviešu valodā "Video materiālu finansē Eiropas Komisija no
Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta deleģētajiem budžeta līdzekļiem
Komunikāciju ģenerāldirektorātam sabiedrības informēšanai un debašu veidošanai par
Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības nākotni" un angļu valodā "Video is financed
by the European Commission from the budget for communicating on the European
Economic and Monetary Union".
3. Sasniedzamie rezultāti:
3.1. Konferences video skripts izstrādāts un iesniegts Padomē līdz š.g. 1.septembrim, paredzot
filmēšanu līdz š.g. 8.septembrim.
3.2. Konferences video izstrādāts un iesniegts Padomē līdz š.g. 15.septembrim.
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