IL-IKT/27/2018
2017.gada 16. novembra Vispārīgās vienošanās Nr. IL/98/2017
grozījumi Nr. 5
Vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 19.10.2018.
Vienošanās 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 2018.gada 31.janvāra
rīkojumu Nr.1-2/20 “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 atsevišķi “Līdzējs”,
ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktā noteikto un pamatojoties
uz 2017.gada 16.novembra Vispārīgās vienošanos Nr. IL/98/2017 (turpmāk – Vienošanās)
13.4. apakšpunktu, vienojas Izdarīt šādus Vienošanās grozījumus (turpmāk – Vienošanās
grozījumi Nr.5):
1. Izteikt Vienošanās 2.pielikuma “Finanšu un aktivitāšu plāns” 4.pozīcijas
“Komunikācijas pasākumi” 4.1.apakšpozīciju “Valsts mēroga pasākumu
organizēšana un norises nodrošināšana” šādā redakcijā:

1

“
Aktivitāte

Aktivitātes
saturs

Gabals/
Vienības

Gabala/
Vienības
cena

Summa

Nodevums

4.1. Valsts
mēroga
pasākumu
organizēša
na un
norises
nodrošināš
ana: trīs
nacionālie
digitālie
forumi,
dalībnieku
skaits katrā
- vismaz
120
personas

Saturiskais
nodrošinājums,
piemēram,
pasākuma
scenārija /
programmas
izstrāde,
prezentāciju
izstrāde,
reprezentācijas
materiāli, runas
personu un
moderatora
piesaiste,
dalībnieku
saraksta izveide
/ aicināšana /
reģistrācija,
konferences
materiālu
ražošana /
izplatīšana,
mediju
materiālu
ražošana un
izplatīšana,
sociālo mediju
un digitālā
komunikācija,
pēc-pasākuma
novērtējuma
anketēšanas
veikšana.

3.gab.

Kopā

67 640,00

Piemēram,
programma,
dalībnieku
reģistrācijas
lapas,
foto/video,
konferences
materiāli drukātie un
digitālie,
publikācijas
medijos,
prezentācijas

2017
4.cet.

2018
1.cet.

2018
2.cet.

2018
3.cet.

2018
4.cet.

2019
1.cet.

2019
2.cet.

2019
3.cet.

2019
4.cet.

2020
1.cet.

2020
2.cet.

Tehniskais
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nodrošinājums,
piemēram,
telpas nomas un
ēdināšanas
nodrošināšana,
telpas
iekārtošana
(apskaņošana,
apgaismošana,
noformēšana),
foto/video
nodrošināšana,
tiešraides
organizēšana,
tulkošana (ja
nepieciešams)
un transports.

”
2. Izteikt Vienošanās 2.pielikuma “Finanšu un aktivitāšu plāns” 7.pozīcijas “Neparedzētās izmaksas” šādā redakcijā:
“
Aktivitāte
7. NEPAREDZĒTAS
AKTIVITĀTES (tajā
skaitā krīzes
komunikācija)

Aktivitāt
es saturs

Gabals/
Vienības

Gabala/
Vienības
cena

Summa

Nodevu
ms

2017
4.cet.

2018
1.cet.

2018
2.cet.

2018
3.cet.

2018
4.cet.

2019
1.cet.

2019
2.cet.

2019
3.cet.

2019
4.cet.

2020
1.cet.

2020
2.cet.

170 100, 00

”
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Vispārīgās vienošanās grozījumi Nr.5 ir Vispārīgās vienošanās neatņemama sastāvdaļa. Citi
Vienošanās noteikumi netiek mainīti.
Vispārīgās vienošanās grozījumi Nr.5 stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījis pēdējais no
Līdzējiem.
Vienošanās grozījumi Nr.5 ir sastādīti latviešu valodā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu, uz 4 (četrām) lapām.

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV – 1494
Reģ. Nr. 90000028508
Tālr.: 67026533

SIA “Communications & Strategies”

E-pasts: pasts@varam.gov.lv

“Bērzavoti”, k-1, 15A, Lapenieki, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Reģ. Nr. 40103431394
Tālr.: 29404286
E-pasts: birojs@strategies.lv

Valsts sekretāra vietnieks informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

Valdes loceklis

E. Beļskis

V. Deksnis

Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
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