IL-IKT/35/2019
Vienošanās par 2018.gada 10.septembra Līguma Nr. IL-IKT/16/2018 izbeigšanu

Vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 03.10.2019.
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 p.i. Uģa Bisenieka
personā, kurš darbojas saskaņā ar Pasūtītāja 2017.gada 14.jūlija iekšējiem noteikumiem Nr.1
– 4/14 “Kārtība, kādā ministrija veic publiskos iepirkumus” un 2019.gada 1.februāra rīkojumu
Nr.1-2/18 “Par budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu vadītājiem un
izpildītājiem 2019.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 –
Vispārīgā vienošanās) 10.3. apakšpunkta, 2019.gada 30.septembra Vispārīgās vienošanās
grozījumu Nr.7 9.apakšpunkta un 2018. gada 10.septembra Līguma Nr. IL-IKT/16/2018
(turpmāk – Līgums) 4.punkta nosacījumiem, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk –
Vienošanās):
1.

Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājs līdz 2019.gada 30.septembrim ir izpildījis Līgumā
noteikto pienākumu un vajadzības gadījumā bija gatavs sniegt Līguma 1.punktā
noteikto Pakalpojumu - krīzes vadību un krīzes komunikācijas nodrošināšanas
aktivitātes neparedzamās situācijās vai notikumos sabiedrisko attiecību jomā, kas varēja
negatīvi ietekmēt Vispārīgās vienošanās īstenošanu un kavētu Piedāvājuma 2.punktā
noteikto mērķu veiksmīgu sasniegšanu, ja šādi apstākļi būtu iestājušies. Izpildītājam nav
pretenziju pret Pasūtītāju, bet Pasūtītājam nav iebildumu pret Izpildītāju – ņemot vērā,
ka Līguma izpildes nosacījums - krīze neiestājās, līdz ar to Pakalpojuma aktivitātes
nebija nepieciešamas, kā arī nebija vajadzība Pasūtītāja runas personām īstenot Līgumā
paredzētos mediju treniņus krīzes situācijā.

2.

Līgums tiek izbeigts iestājoties Līguma termiņam.

3.

Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu, uz 2 (divām) lapām.

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

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

SIA “Communications & Strategies”
Tērbatas iela 37-3, Rīga, LV-1011Reģ. Nr.
40103431394
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Tālr.: 67026533
E-pasts: pasts@varam.gov.lv

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

Valsts sekretāra vietnieks informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju jautājumos p.i.

Valdes loceklis

U. Bisenieks

V. Deksnis

Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
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