Vispārīgā vienošanās Nr. IL/98/2017

Līgums Nr. IL/12/2018
Līguma sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 14.02.2018.
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga
datums.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Pasūtītājs), valsts sekretāra
vietnieka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunda Beļska personā, kurš
darbojas saskaņā ar Pasūtītāja 2017. gada 14. jūlija iekšējiem noteikumiem Nr.1 – 4/14 „Kārtība,
kādā ministrija veic publiskos iepirkumus” un Pasūtītāja 2018.gada 31.janvāra rīkojumu Nr.12/20 „Par budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu vadītājiem un izpildītājiem 2018.
gadā”, no vienas puses, un
SIA “Communications & Strategies” (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģ. Nr. 40103431394,
kā vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Viesturs Deksnis, no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti “Līdzēji”, bet katrs atsevišķi “Līdzējs”, pamatojoties uz 2017. gada 16.
novembra Vispārīgās vienošanās Nr. IL/98/2017 (turpmāk – Vienošanās) nosacījumiem, to
skaitā Vienošanās 2., 3. un 5.punktu, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par:
1.

Līguma priekšmets: atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam (turpmāk – Piedāvājums)
Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt šādus pakalpojumus (Piedāvājuma
8.punkts):
1.1. Reģionālo partneru pasākuma organizēšana un īstenošana;
1.2. Pasākumu organizēšana un īstenošana “Digitālās nedēļas 2018” ietvaros.
(turpmāk – Pakalpojums).

2.

Līgumcena: Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Vienošanās 2.pielikumā “Finanšu un
aktivitāšu plāns” norādītajai līgumcenai, ko veido
2.1. 4.2. pozīcija – 2000 EUR (divi tūkstoši euro un nulle centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa;
2.2. 4.3. pozīcija – 7570 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro un nulle
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

3.

Līguma finansējuma avots: Līgumu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa Nr.2.2.1.
“Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes
un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1 pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT
platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projekta
Nr.2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
arhitektūras pārvaldības sistēma”.

4.

Līguma termiņš: 2018. gada 29. marts
Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no Līdzējiem, un ir spēkā līdz
Līdzēju saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk, kā līdz Vispārīgās vienošanās termiņa
beigām.
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5.

Pakalpojuma rezultātā veikto aktivitāšu izpildes un pieņemšanas kritēriji:
Pakalpojuma rezultātā veiktās aktivitātes un to izpildes un pieņemšanas kritēriji ir noteikti
Līguma 1.pielikumā “Pakalpojuma rezultātā veikto aktivitāšu izpildes un pieņemšanas
kritēriji” (turpmāk – Līguma 1.pielikums).

6.

Pakalpojuma rezultātā veiktās aktivitātes un nodevumu iesniegšanas termiņš:
Pakalpojuma rezultātā veiktās aktivitātes un nodevumu iesniegšanas termiņi ir noteikti
Līguma 1.pielikumā.

7.

Izpildītāja pārstāvis Līguma ietvaros: Viesturs Deksnis, komunikācijas eksperts.

8.

Citi Pakalpojuma sniegšanā iesaistītie speciālisti (Vienošanās 6.1.apakšpunktā norādīto
speciālistu, kuri piedalīsies Pakalpojuma izpildē, uzskaitījums):
8.1. Viesturs Deksnis, komunikācijas eksperts;
8.2. Signe Briķe, projekta vadītāja;
8.3. Evija Ansonska, komunikācijas vadītāja;
8.4. Māris Vēveris, radošais direktors;
8.5. Māris Staris, radošais direktors.

9.

Visi no Līguma izrietošie noteikumi un nosacījumi, kā arī Līdzēju pienākumi un tiesības,
kas nav iekļauti šajā Līgumā, nosaka Vienošanās, izņemot šādus nosacījumus, kuri ir
piemērojami tikai šim Līgumam:
9.1. Atbilstoši Vienošanās 5.4.apakšpunktam, Izpildītājam, īstenojot Līguma 1.punktā
minēto Reģionālo partneru pasākumu un “Digitālās nedēļas 2018” ietvaros
plānotos pasākumus, ir jāņem vērā nosacījumi un nostādnes, kas tiks iekļauti
Izpildītāja izstrādātajā Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas
veicināšanas stratēģijā, Projekta radošajā konceptā un Vienotās grafiskās
identitātes dokumentā. Projekts šī Līguma izpratnē ir Vienošanās rezultātā sniegto
aktivitāšu kopums, lai sasniegtu Vienošanās 1.pielikumā “Meta piedāvājuma
precizējums” 2.punktā noteiktos mērķus (turpmāk – Projekts).

10. Pakalpojums vai tā daļas ir īstenotas pilnā apmērā un to izpildes termiņš ir datums, kad
Pakalpojuma aktivitātes izpilde ir apstiprināta ar abu Līdzēju parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu (Līguma 2.pielikums). Aktam Izpildītājs pievieno atskaiti, kas ietver
informāciju par aktivitāti, ar tās īstenošanu saistītās izmaksu pozīcijas un faktiski izlietoto
finansējumu, kas nepārsniedz Līguma 1.pielikuma 1.punktā noteikto, kā arī statistiku par
tiešraides dalībniekiem.
11. Norēķinus Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta
abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina vai pavadzīmes saņemšanas, maksājumu
pārskaitot uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
12. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros, katrs uz 2 (divām) lapām
ar 2 (diviem) pielikumu, kopā uz 7 (septiņām) lapām, katram Līdzējam pa vienam
eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
13. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV – 1494
Reģ. Nr. 90000028508

SIA “Communications & Strategies”
„Bērzavoti”, k-1, 15A, Lapenieki, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Reģ. Nr. 40103431394
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Tālr.: 67026533
E-pasts: pasts@varam.gov.lv

Tālr.: 29404286
E-pasts: birojs@strategies.lv

Norēķinu konts:
Valsts kase
Konts: LV10TREL221049650500B
Kods: TREL LV22

Norēķinu konts:
AS Swedbank
Konts
LV51HABA0551030745965
Kods
HABALV22

Valsts sekretāra vietnieks informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

Valdes loceklis

Drošs elektroniskais paraksts ar laika
zīmogu

Drošs elektroniskais paraksts ar laika
zīmogu

E. Beļskis

V. Deksnis

Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
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1. pielikums līgumam Nr. IL/12/2018
1. Pakalpojuma rezultātā veikto aktivitāšu izpildes un pieņemšanas kritēriji:
Kritēriju uzskaitījums
1.

Pakalpojuma izpildes pierādījumi un darbu pieņemšanas
kritēriji

Reģionālo pasākumu organizēšana un norises nodrošināšana.

Izpildītājam sadarbībā ar Pasūtītāju 2018.gada 16.februārī
Reģionālo partneru pasākuma
Pasūtītāja telpās jānodrošina Reģionālo partneru
organizēšana un īstenošana
pasākuma organizēšana un īstenošana, lai informētu par
”Digitālā nedēļa 2018” norisi, iespējamām aktivitātēm un
plānotajiem pasākumiem, kas ietver:
1. Saturisko nodrošinājumu (izmaksas ne vairāk kā 600 EUR
bez PVN):
1.1. Tēžu, prezentāciju, vizuālo u.c. nepieciešamo
materiālu un tekstu izstrāde;
1.2. Neskaidro
jautājumu
apkopošana,
atbilžu
sagatavošana neklātienē;
1.3. Kopsavilkuma (piemēram, foto, video, turpmākie
darbi) sagatavošana;
1.4. Vismaz 1 (vienas) preses relīzes sagatavošana,
saskaņošana un izplatīšana masu medijiem,
publicitātes nodrošināšana (vismaz 10 publikācijas
plašsaziņas līdzekļos).
2. Tehnisko nodrošinājumu (izmaksas 1400 EUR bez PVN):
2.1. Prezentāciju, vizuālo u.c. nepieciešamo materiālu
maketēšana;
2.2. Pasākuma dalībnieku reģistrācijas nodrošināšana;
2.3. Kafijas pauzes nodrošināšana (vismaz divas – viena
pasākuma sākumā un viena pārtraukumā), tai skaitā
dzeramais ūdens runas personām (ne vairāk kā 550
EUR);
2.4. Tiešraides
organizēšana
un
nodrošināšana
www.eprasmes.lv un www.varam.gov.lv (ne vairāk
kā 590 EUR).
3. Plānotais pasākuma dalībnieku skaits – ne mazāk kā 80
personas no kurām:
3.1. ne mazāk kā 60 dalībnieku klātienē un
3.2. ne mazāk kā 30 unikālie dalībnieki tiešsaistē;
4. Plānotais sanāksmes ilgums – līdz 4 stundām;
5. Sanāksmes vieta – Pasūtītāja telpās Rīgā, Peldu ielā 25,
(409. telpa).
2.

Dalības nodrošināšana partneru pasākumos

”Digitālā nedēļa 2018” ietvaros Izpildītājam sadarbībā ar Pasūtītāju ”Digitālā nedēļa 2018”
atklāšanas
pasākuma
un ietvaros 2018.gada 19.martā jānodrošina Atklāšanas
diskusijas
organizēšana
un pasākuma organizēšana un īstenošana, kas ietver:
īstenošana

1. Saturisko nodrošinājumu (izmaksas ne vairāk kā 2500 EUR
bez PVN):
1.1. Atklāšanas pasākuma scenārija un programmas
izstrāde;
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2.

3.
4.
5.

1.2. Runas personu un moderatora apzināšana un
piesaiste;
1.3. Tēžu, prezentāciju, vizuālo materiālu u.c.
nepieciešamo materiālu un tekstu izstrāde;
1.4. Atklāšanas pasākuma dalībnieku prezentāciju
apkopošana;
1.5. Ielūguma masu medijiem sagatavošana, saskaņošana
un izplatīšana, un žurnālistu individuālā informēšana
veicot tālruņa zvanu;
1.6. Komunikācijas ar masu medijiem organizēšana pirms
un pēc pasākuma, kā arī pasākuma dienā (intervijas
televīzijām, radiokanāliem u.c.), tēžu sagatavošana
runaspersonai/-ām;
1.7. Informācijas par Atklāšanas pasākumu izvietošana
pirms, pēc un pasākuma dienā Projekta profilos
sociālajos tīklos;
1.8. Vismaz 3 (trīs) preses relīzes (pirms un pēc
Atklāšanas pasākuma, kā arī Atklāšanas pasākuma
dienā) sagatavošana, saskaņošana un izplatīšana
masu medijiem, publicitātes nodrošināšana (vismaz
30 publikācijas par pasākumu plašsaziņas līdzekļos).
Tehniskais nodrošinājums (izmaksas ne vairāk kā 2000
EUR bez PVN):
2.1. Prezentāciju, vizuālo u.c. nepieciešamo materiālu
maketēšana;
2.2. Dalībnieku reģistrācijas nodrošināšana;
2.3. Moderatora pakalpojuma izmaksas (honorārs);
2.4. Telpas sakārtošana pirms un pēc Atklāšanas
pasākuma;
2.5. Reprezentācijas materiāli (galda noformēšana vai
tml.);
2.6. Fotogrāfa nodrošināšana (Pasūtītājam tiks nodotas ne
mazāk kā 60 bildes, apstrādātas un piedāvātas divos
dažādos veidos - piemērotas drukai un publicēšanai
Interneta vietnēs ar atbilstošām izmantošanas
tiesībām);
2.7. Vismaz vienas kafijas pauzes nodrošināšana, tai
skaitā dzeramais ūdens runas personām (ne vairāk kā
350 EUR);
2.8. Tiešraides
organizēšana
un
nodrošināšana
www.eprasmes.lv (ne vairāk kā 450 EUR);
2.9. Tiešraides rezultātā ierakstītā
video materiāla
montāža (izveidojot katram runātājam atsevišķu datni
MPEG4, AVI formātā);
2.10. Video tiešraides (live video) nodrošināšana Sociālā
tīklā Facebook Projekta profilā.
Plānotais pasākuma dalībnieku skaits – līdz 30 personām;
Plānotais pasākuma ilgums – līdz 2 stundām;
Pasākuma vieta - Microsoft Inovāciju centrs.

Atbilstoši Vienošanās 3.2.apakšpunktam, visus ar šo aktivitāti
saistītos izdevumus jāsedz Izpildītajam.

”Digitālā nedēļa 2018” ietvaros Izpildītājam sadarbībā ar Pasūtītāju ”Digitālā nedēļa 2018”
ietvaros 2018.gada 20.martā jānodrošina Digitālās
Digitālās
drošības
dienas
drošības dienas organizēšana un īstenošana, kas ietver:
organizēšana un īstenošana
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Saturiskais nodrošinājums (izmaksas ne vairāk kā 1020
EUR bez PVN):
1.1. Ielūguma masu medijiem sagatavošana, saskaņošana
un izplatīšana, žurnālistu individuālā informēšana
veicot tālruņa zvanu;
1.2. Informācijas, par Digitālās drošības dienu
izvietošana pirms un pēc, kā arī pasākuma dienā
Projekta sociālajos tīklos;
1.3. Dalībnieku reģistrācijas nodrošināšana;
1.4. Masu mediju interviju organizēšana Digitālās
drošības dienas laikā;
5.1. Vismaz 1 (vienas) preses relīzes sagatavošana,
saskaņošana un izplatīšana masu medijiem,
publicitātes nodrošināšana (vismaz 10 publikācijas
plašsaziņas līdzekļos).
2. Tehniskais nodrošinājums (izmaksas ne vairāk kā 2050
EUR bez PVN):
2.1. Telpu iekārtošana Digitālās drošības dienas norises
vietā;
2.2. Reprezentācijas materiāli (galda noformēšana vai
tml.);
2.3. Fotogrāfa nodrošināšana (Pasūtītājam tiek nodotas
ne mazāk kā 60 bildes, kuras apstrādātas un
piedāvātas divos dažādos veidos - piemērotas drukai
un publicēšanai interneta vietnēs ar atbilstošām
izmantošanas tiesībām);
2.4. Vismaz vienas kafijas pauzes nodrošināšana, tai
skaitā dzeramais ūdens runas personām (ne vairāk kā
350 EUR);
2.5. Tiešraides
organizēšana
un
nodrošināšana
www.eprasmes.lv (ne vairāk kā 660 EUR);
2.6. Tiešraides rezultātā ierakstītā video materiāla
montāža (izveidojot katram runātājam atsevišķu
datni MPEG4, AVI formātā );
2.7. Sociālā konta Facebook Projekta profilā video
tiešraides (live video) nodrošināšana;
3. Plānotais Digitālās drošības dienas dalībnieku skaits – līdz
50 personām;
4. Plānotais Digitālās drošības dienas pasākuma ilgums – līdz
5 stundām;
5. Digitālās drošības dienas īstenošanas vieta - Microsoft
Inovāciju centrs.
Atbilstoši Vienošanās 3.2.apakšpunktam, visus ar aktivitāti
saistītos izdevumus jāsedz Izpildītajam.
1.

2. Pakalpojuma rezultātā veicamās aktivitātes un nodevumu iesniegšanas termiņš:
Pakalpojuma aktivitātes nosaukums

Vienība

Vienību
skaits

Summa
Nodevumu iesniegšanas
EUR bez termiņš
(starptermiņu
PVN
uzskaitījums, ja tas izriet
no
Vienošanās
pielikumiem
vai
iepirkuma
priekšmeta
rakstura)

Reģionālo pasākumu organizēšana un norises nodrošināšana:
1
2 000
1) Reģionālo
partneru Gabals
pasākuma organizēšana un

16.02.2018.
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īstenošana
Dalības nodrošināšana partneru pasākumos:
2) ”Digitālā nedēļa 2018” ietvaros Gabals
atklāšanas
pasākuma
organizēšana un īstenošana
3) ”Digitālā nedēļa 2018” ietvaros Gabals
Drošības dienas organizēšana
un īstenošana

1

4 500

19.03.2018.

1

3 070

20.03.2018.

Kopā:
9 570
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2. pielikums līgumam Nr. IL/12/2018

PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS Nr.__

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās ministrija, tās valsts sekretāra
vietnieka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunda Beļska personā
(turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA „ Communications & Strategies”, juridiskā adrese: „Bērzavoti”, k-1, 15A, Lapenieki,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, Reģ. Nr. 40103431394, tās valdes locekļa Viestura
Dekšņa personā, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, ar šī nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanu apstiprina, ka:
1. Izpildītājs saskaņā ar 201_.gada __. ________ līgumā Nr.___________ izvirzītajām prasībām

201_.gada
__.
_________
ir
nodrošinājis
pakalpojumu
__________________________________________________________________.
2. Pasūtītājam nav iebildumu pret sniegtā Pakalpojuma kvalitāti, un Pasūtītājs pieņem

Pakalpojuma izpildi.1
Pieņemšanas - nodošanas akts ir sastādīts uz vienas lapas, divos eksemplāros pa vienam katram
Līdzējam ar vienādu juridisku spēku.

Izpildītājs

Pasūtītājs

_________________________

________________________

(___________)
Rīgā, 201__.gada____________

1

(___________)
Rīgā, 201__.gada__________

Ja Pakalpojums netiek nodrošināts pilnā apmērā saskaņā ar Līguma nosacījumiem, pieņemšanas - nodošanas aktā
tiek norādīts kādā apmērā pakalpojums ir nodrošināts.
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