LĪGUMS Nr. PTAC2018/06MI
Rīgā

2018. gada 26. novembrī

Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra organizētā valsts iepirkuma „Patērētāju
tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par lietoto auto iegādi un
patērētāju strīdu risināšanu” turpinājums - radošā risinājuma izstrāde, realizācija un
popularizēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.PTAC2018/06MI) rezultātiem, Patērētāju
tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas numurs 90000068854, kā vārdā saskaņā ar Ministru
kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.632 „Patērētāju tiesību aizsardzības centra
nolikums” rīkojas direktore Baiba Vītoliņa (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses,
un SIA „IDEA RIGA”, reģistrācijas numurs 40003428059, kā vārdā saskaņā ar statūtiem
rīkojas izpilddirektore Līga Kajaka (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses (abi kopā
turpmāk tekstā – PUSES), noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS) par sekojošo:
1. LĪGUMA priekšmets
PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PASŪTĪTĀJA Patērētāju tiesību
aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par lietoto auto iegādi un patērētāju
strīdu risināšanu” turpinājumu - radošā risinājuma izstrādi, realizāciju un popularizēšanu
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums)
(turpmāk tekstā – DARBS). Visi priekšlikumi, dokumenti, audiovizuālie materiāli un
informācija, kas radīta PASŪTĪTĀJA uzdevumā, pāriet pilnīgā PASŪTĪTĀJA īpašumā,
ieskaitot visas autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības.
2. PUŠU pienākumi
2.1. IZPILDĪTĀJS:
2.1.1. apņemas veikt DARBU saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem, Tehnisko specifikāciju
(1.pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), LĪGUMĀ noteiktajā termiņā un apjomā;
2.1.2. apņemas, atrodoties PASŪTĪTĀJA telpās, ievērot PASŪTĪTĀJA iekšējos darba drošības
un darba kārtības noteikumus;
2.1.3. apņemas nekavējoties rakstiski brīdināt PASŪTĪTĀJU par jebkurām grūtībām, kas
varētu kavēt DARBA savlaicīgu izpildi, bet tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no LĪGUMA saistību
izpildes;
2.1.4. ja DARBA izpildes laikā rodas būtiski apstākļi un DARBA tālāka izpilde nav iespējama
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, iepriekš rakstiski saskaņojot to ar
PASŪTĪTĀJU, pārtrauc DARBA izpildi. Vienlaicīgi pirms DARBA pārtraukšanas
IZPILDĪTĀJS rakstiski informē PASŪTĪTĀJU par DARBA izpildes pārtraukšanas iemesliem,
iespējamām sekām, kas var rasties, ja DARBA izpilde tiks turpināta un sniedz risinājumus, kas
atbilst PASŪTĪTĀJA interesēm;
2.1.5. apņemas novērst par saviem līdzekļiem visus PASŪTĪTĀJA pamatotus iebildumus par
DARBĀ pieļautajām kļūdām, kas radušās IZPILDĪTĀJA vainas vai neuzmanības rezultātā;
2.1.6. apņemas sniegt PASŪTĪTĀJAM rakstiskas atskaites par DARBA gaitu un izpildi piecu
darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA rakstveida pieprasījuma, kā arī pēc LĪGUMA darbības
termiņa beigām 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā sagatavot un iesniegt gala atskaiti par
kampaņas laikā veiktajām aktivitātēm, to rezultātiem, sasniegtajām auditorijām un
rekomendācijas tālākām komunikācijas aktivitātēm.
2.1.7. apņemas DARBU veikt atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas normām, t.sk.,
autortiesību, patērētāju tiesību aizsardzības, ētikas un citām normām;
2.1.8. apņemas DARBA izpildes laikā neveikt darbības, kas varētu kaitēt PASŪTĪTĀJA tēlam
un reputācijai;
2.1.9. pēc rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU DARBA izpildes nodrošināšanai par
saviem līdzekļiem noslēdz līgumus ar trešajām personām.
2.2. PASŪTĪTĀJS:
2.2.1. nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBA izpildei nepieciešamo informāciju;

2.2.2. pieņem lēmumu par IZPILDĪTĀJA LĪGUMA ietvaros sniegto pakalpojumu rezultātu
izmantošanu savā darbībā;
2.2.3. LĪGUMA izpildes gaitā ir tiesīgs veikt LĪGUMA grozījumus, precizējot DARBA apjomu
10% ietvaros no līgumcenas.
2.3. Realizējot savas tiesības un pildot savus pienākumus, PUSĒM ir jārīkojas atbilstoši labai
ticībai un godīgai praksei.
3. DARBA saskaņošanas kārtība
3.1. DARBA saskaņošana starp IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU notiek 3.daļās, kur katra ir
sadalīta sekojošos izpildes posmos:
1.daļa Kampaņas radošais risinājums, taktika un aktivitāšu plāns.
1. posms. Kampaņas radošais risinājums (kampaņas grafiskā identitāte, sauklis, nodefinēta un
saskaņota precīza racionālā ziņa, kam jābūt iekļautam kampaņas vēstījumos),
2. posms. Kampaņas taktika (saskaņota precīza kampaņas taktika, t.sk. apzinot trešās puses –
mediji, kampaņas partneri, tēli, u.c. kas tiešā veidā saistīti ar kampaņas realizāciju, atbalstu un
izplatību),
3. posms. Aktivitāšu plāns (Izstrādāts un saskaņots ar PASŪTĪTĀJU un trešajām pusēm
detalizēts kampaņas realizācijas laika un aktivitāšu plāns),
2.daļa. Kampaņas komunikācijas materiālu izstrāde, saskaņā ar saskaņoto aktivitāšu plānu
1. posms. Kampaņas vizuālās identitātes izstrāde (saskaņošana ar PASŪTĪTĀJU),
2. posms. Kampaņas video izstrāde (animāciju izveide, video dziesmas ieraksts, pēcapstrāde,
saskaņošana ar PASŪTĪTĀJU);
3.daļa. Kampaņas izpaltība
1. posms. Infografiku izstrāde (3 info grafiki, saskaņā ar kampaņas nodefinēto racionālo ziņu).
2. posms. Kampaņas video izplatība (Saskaņā ar kampaņas taktiku un kampaņas partneriem),
3. posms. Sociālo mediju komunikācija, mediju izvietošana (Infografiki, kampaņas uzturošie
ieraksti).
3.2. IZPILDĪTĀJS apņemas iesniegt DARBU PASŪTĪTĀJAM Līguma 3.1. punktā norādītajā
kārtībā, nosūtot katru DARBA izpildes posmu PASŪTĪTĀJAM ar elektroniskā pasta
starpniecību.
3.3. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt katra DARBA posma saskaņošanu, pēc nepieciešamības
iesniedzot savus komentārus, faktu kļūdu labojumus un ieteikumus ne vēlāk kā piecu darba dienu
laikā no tā brīža, kad DARBA daļas posms ir saņemts no IZPILDĪTĀJA.
3.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ne vairāk kā divas reizes iesniegt IZPILDĪTĀJAM komentārus,
faktu kļūdu labojumus un ieteikumus katrā no LĪGUMA 3.1.punktā minētajiem DARBA daļas
posmiem, katrā reizē ievērojot piecu darba dienu termiņu labojumu iesniegšanai.
3.5. Ja netiek izpildīti nosacījumi, kas minēti 3.3.punktā, tad tiek pieņemts, ka PASŪTĪTĀJAM
nav iebildumu par paveikto DARBA daļas posmu un paveiktais DARBA daļas posms tiek
uzskatīts par saskaņotu un izmantojamu nākošā DARBA daļas posma izpildei. DARBA daļu
posmu vēlāka rediģēšana nav pieļaujama.
4. DARBA pieņemšanas – nodošanas kārtība
4.1. IZPILDĪTĀJS nodod, un PASŪTĪTĀJS pieņem DARBU, parakstot pieņemšanas –
nodošanas aktu (turpmāk tekstā – AKTS) pēc katras Līguma 4.pielikumā minētās daļas izpildes.
4.2. Ar katra AKTA abpusējas parakstīšanas brīdi DARBA daļa (4.pielikums) tiek uzskatīta par
izpildītu un pieņemtu, ja vien AKTĀ PUSES nav vienojušās citādi.
4.3. Pēc katra AKTA abpusējas parakstīšanas IZPILDĪTĀJS izraksta rēķinu.
5. Līgumcena un norēķinu kārtība
5.1. Līgumcena par DARBA izpildi ir 7464,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit četri
euro un 00 centi) un PVN 21% 1567,44 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit četri euro
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un 44 centi) (3.pielikums).
5.2. PASŪTĪTĀJS samaksu par katru daļu, kas minēts Līguma 4.pielikumā, apņemas veikt 10
(desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas sekojošā apmērā:
 I daļa – 860,00 EUR un PVN 21% 180,60 EUR;
 II daļa – 3250,00 EUR un PVN 21% 682,50 EUR;
 III daļa – 3354,00 EUR un PVN 21% 704,34 EUR.
5.3. Apmaksa uzskatāma par veiktu, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā maksājuma
uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
6. Konfidencialitāte
6.1. PUSES apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust
trešajām personām pilnīgi vai daļēji LĪGUMA saturu, citu ar tā izpildi saistītu dokumentu
saturu, informāciju, kas iegūta LĪGUMA noteikumu izpildīšanas procesā, kā arī PUŠU rīcībā
esošo tehnisko, komerciālo un citu informāciju par otru PUSI un tās darbību, izņemot Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
6.2. PUSES apņemas nodrošināt iepriekš minētās informācijas neizpaušanu no savu darbinieku,
pilnvaroto pārstāvju un pieaicināto konsultantu puses. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par
LĪGUMĀ paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanas rezultātā radīto zaudējumu
atlīdzināšanu.
6.3. IZPILDĪTĀJS apņemas bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nekādā
veidā nekopēt vai citādi pavairot PASŪTĪTĀJA iesniegto informāciju, kā arī pēc
PASŪTĪTĀJA pieprasījuma atdot visus dokumentus un citus materiālus (arī to kopijas un
norakstus), kas satur konfidenciālu informāciju un kuri tikuši izsniegti IZPILDĪTĀJAM
LĪGUMA saistību izpildei.
6.4. Konfidencialitātes noteikumi darbojas LĪGUMA darbības laikā un divus gadus pēc
LĪGUMA darbības beigām.
6.5. Saņemtos personas datus PUSES izmanto, apstrādā un uzglabā saskaņā ar Latvijas
Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām fizisko personas datu aizsardzības
jomā.
7. PUŠU atbildība
7.1. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktos DARBA izpildes termiņus, IZPILDĪTĀJS
maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
10% no galvenās saistības apmēra. Līgumsods netiek piemērots, ja DARBA aizkavēšanās nav
IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un IZPILDĪTĀJS par to rakstiski ir informējis PASŪTĪTĀJU.
7.2. Ja PASŪTĪTĀJS 5.2.punktā norādītajā termiņā neveic rēķina apmaksu, tad PASŪTĪTĀJS
maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pamatparāda.
7.3. LĪGUMA 7.1. un 7.2. punktos noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību
izpildes.
7.4. PUSES ir atbildīgas par to darbības vai bezdarbības rezultātā otrai PUSEI nodarītajiem
zaudējumiem.
7.5. PUSES vienojas, ka no AKTA parakstīšanas brīža par DARBA veikšanas rezultātā radīto
mantisko un personisko tiesību (t.sk, autortiesību) īpašnieku saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem uzskatāms PASŪTĪTĀJS, kuram ir tiesības izmantot DARBU pēc
saviem ieskatiem.
8. Nepārvarama vara
8.1. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde
vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu PUSES
uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas
Republikas tiesību aktos, valsts institūciju PUSĒM saistošos lēmumus un citus nepārvaramas
varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt LĪGUMU un kas nav izveidojušies kā PUŠU
darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kuras PUSES nav paredzējušas un nav
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varējušas paredzēt, noslēdzot LĪGUMU.
8.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ko nebija iespējams paredzēt un kas tiešā veidā
ietekmē LĪGUMA izpildi, PUSES pie pirmās iespējas informē viena otru un veic visus
nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu zaudējumu rašanos LĪGUMA izpildes laikā.
9. LĪGUMA termiņš un tā darbības izbeigšanās
9.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2018.gada
31.decembrim. DARBA izpildes termiņš ir sadalīts sekojošās daļās (saskaņā ar 4.pielikumu):
 I daļa – līdz 2018.gada 30. novembris;
 II daļa – līdz 2018.gada 7. decembris;
 III daļa – līdz 2018.gada 21.decembrim.
9.2. LĪGUMA darbības izbeigšanās neatbrīvo PUSES no pielīgto norēķinu, informācijas
sniegšanas, konfidencialitātes un citu ar PUŠU sadarbības pienācīgu izbeigšanu saistītu saistību
attiecīgas izpildes.
9.3. PUSĒM ir tiesības izbeigt LĪGUMU pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot otrai PUSEI
vismaz vienu mēnesi iepriekš.
10. Strīdu izskatīšanas kārtība
Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties LĪGUMA izpildes gaitā, PUSES risina
savstarpēju sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11. Citi noteikumi
11.1. Atbildīgā persona par DARBA izpildes kontroli no PASŪTĪTĀJA puses ir Patērētāju
informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Santa Zarāne, tālrunis: 67388622 vai 22006628,
e-pasts: Santa.Zarane@ptac.gov.lv.
11.2. Atbildīgā persona par DARBA izpildi no IZPILDĪTĀJA puses ir projektu direktore Anita
Umbraško, tālrunis: 26552710, e-pasts: Anita.Umbrasko@ideagroup.lv.
11.3. Tās PUŠU attiecības, kuras nav noteiktas LĪGUMA tekstā, tiek regulētas saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.4. PUSĒM vienojoties, LĪGUMĀ var tikt izdarīti labojumi un papildinājumi. Jebkuras
LĪGUMA izmaiņas, papildinājumi un pielikumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir abu PUŠU parakstīti.
Tie kļūst par neatņemamu LĪGUMA sastāvdaļu.
11.5. Par LĪGUMA izpildei būtisku rekvizītu maiņu PUSES rakstiski informē viena otru 10
(desmit) darba dienu laikā no izmaiņu spēkā stāšanās dienas.
11.6. LĪGUMS sastādīts divos eksemplāros, latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai
PUSEI. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
12. PUŠU rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Reģ. Nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010

IZPILDĪTĀJS:
SIA „IDEA RIGA”
Reģ. Nr. 40003428059
Kr.Barona iela 36-31, Rīga, LV-1011

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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