VIENOŠANĀS Nr.1
par grozījumiem līgumā Nr. 14-19
Rīgā

2015. gada 21. aprīlī

Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas Institūts”, Pils ielā 21, Rīgā, LV-1010 (Reģ. Nr.
90009743212), tās direktores Karinas Pētersones personā, kura darbojas uz nolikuma
pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un
SIA „Inspired digital”, adrese: Tērbatas iela Nr.30, Rīga, LV-1011, reģ.nr.40103187728,
valdes locekļa Artūra Medņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk –
Izpildītājs), no otras puses,
kopā saukti Puses, pamatojoties uz 2014. gada 4. augusta līguma Nr. 14-19 (turpmāk –
Līgums) 2.6. apakšpunktu, 2.14. apakšpunktu un 9.2. apakšpunktu noslēdz šādu vienošanos:
1.

Puses vienojas par 1 papildu interaktīvā šķirkļa „4.maijs. Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas 25. gadadiena” izstrādi:

Interaktīvā šķirklis „4.maijs.
pasludināšanas 25. gadadiena”:

Latvijas

Republikas

Neatkarības

deklarācijas

Interaktīvā risinājums Latvijas oficiālajā Facebook interneta vietnes lapā „If You Like Latvia,
latvia Likes You” koncepts veltīts lapas sekotāju zināšanu pārbaudei par vēsturiskiem faktiem,
kas notikuši 4.maija datumos laika periodā no 1990.gada līdz 2015.gadam. Facebook šķirklis
piedāvā 25 atraktīvus un asprātīgus jautājumus, veltot katram gadam vienu jautājumu un
piedāvājot divus iespējamos atbilžu variantus. Jautājumi un atbildes konceptuāli izvēlēti ar domu,
lai uzsvērtu faktu, ka Latvija jau 25 gadus ir brīva valsts un iespēju izvērtēt Latvijas sasniegumus
dažādās jomās šajā salīdzinoši neilgajā laika posmā. Pēc katra jautājuma arī ietverta papildu
informāciju ar interesantiem faktiem par notikumiem pasaulē attiecīgajā gadā. Šķirklis piedāvā
mēroties ar zināšanām par Latvijas vēsturi, kā arī publicēt savu rezultātu un piesaistot Facebook
vietnes lietotāju uzmanību Latvijas oficiālajai lapai „If You Lincepcija var tikt mainīta.
2. Izpildītājs apņemas izpildīt noteiktos Pakalpojumus ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.aprīlim.
3. Papildu interaktīvā šķirkļa izstrādes cena ir 2800.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti eiro un
nulle centi) un 21% pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir 588.00 EUR (pieci simti
astoņdesmit astoņi eiro un nulle centi). Papildu interaktīvā šķirkļa izstrādes cena kopā ar
PVN ir 3388.00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi eiro un nulle centi).
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
5. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem
vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7. Pušu paraksti un rekvizīti:
PASŪTĪTĀJS:
Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas institūts”
Reģ. Nr.90009743212
Pils ielā 21, Rīgā, LV-1050
Valsts kase, TRELLV22
KONTS: LV56TREL2110676001000
____________________________
Direktore Karina Pētersone

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Inspired digital”
Reģ.Nr.40103187728
Tērbatas iela Nr.30, Rīgā, LV-1011
Swedbank, HABALV22
LV44HABA05510220751164
__________________________
Valdes loceklis Artūrs Mednis

