LĪGUMS NR.LI2015/03
Rīgā,

2015.gada 17.februārī

Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas institūts”, reģistrācijas Nr.90009743212, tā direktores
Karinas Pētersones personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra
noteikumu Nr.153 „Latvijas institūta nolikums” pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas
puses, un
un SIA „Asketic” (turpmāk – Izpildītājs), reģistrācijas Nr.40003646164, tās valdes priekšsēdētāja
Krišjāņa Jukomsona-Jukumnieka personā, kurš darbojas, saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abi
turpmāk saukti “Puses”, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas
2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkta) un iepirkuma „Portāla www.latvia.eu iesākto sadaļu
tālākās izstrādes, programmēšanas, funkcionalitātes uzlabošanas un attīstības darbi” identifikācijas
Nr.LI2015-02) iepirkuma komisijas 11.februāra lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem, savlaicīgi un atbilstošā
kvalitātē īstenot portāla www.latvia.eu iesākto sadaļu tālākās izstrādes, programmēšanas,
funkcionalitātes uzlabošanas un attīstības darbus (turpmāk – Darbi), atbilstoši Līguma 1.pielikumam
„Tehniskā specifikācija” un 2.pielikumam „Finanšu piedāvājums”, kuri ir šī Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
2. DARBU VEIKŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1.

Izpildītājs nodrošina Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicot Portāla www.latvia.eu iesākto
sadaļu tālākās izstrādes, programmēšanas, funkcionalitātes uzlabošanas un attīstības darbus.

2.2.

Puses vienojas, ka Darbi tiek nodrošināti un citas Līgumā paredzētās saistības tiek pildītas labā
ticībā, kā arī, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības un norādījumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šo
Līgumu un ir savlaicīgi paziņoti Izpildītājam.

2.3.

Pasūtītājs apņemas nodot Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju un materiālus, kuri
Izpildītājam nepieciešami darba uzdevumu izpildei un Darbu savlaicīgai un kvalitatīvai
nodrošināšanai.

2.4.

Veicot Darbus, Izpildītājs rīkojas atbilstoši profesionālajiem standartiem un ētikas normām, kā
arī ar pienācīgu rūpību, kāda ir pamatoti sagaidāma no zinoša un kvalificēta pakalpojumu
sniedzēja.

2.5.

Pildot Līgumā paredzētās saistības, Puses apņemas savstarpēji sadarboties un nodrošināt
savlaicīgu un efektīvu informācijas apmaiņu, lai tādejādi sekmētu Līgumā paredzēto saistību
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
3.

3.1.

DARBU VEIKŠANAS, NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Darbu veikšanas process notiek, saskaņojot darba uzdevumus. Pirms katra darba uzdevuma
veikšanas Pasūtītājs saskaņo ar Izpildītāju darbu saturu, apjomu, nepieciešamo speciālistu
stundu skaitu darba uzdevuma veikšanai un izpildes termiņu, aizpildot darba uzdevuma formu
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atbilstoši Līguma pielikumam Nr. 3 (turpmāk – Darba uzdevums).
3.2.

Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi apstiprina Pušu parakstīts Darbu
nodošanas akts.

3.3.

Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai Darbi tiktu pilnībā veikti saskaņā ar Darba
uzdevumu un Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) ar Pasūtītāju saskaņotos konkrētos
Darbu izpildes termiņos. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā rakstveidā paziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas kavē vai var
kavēt no Līguma izrietošo saistību (tai skaitā - Darbu) savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
Ciktāl tas ir iespējams, un atbilst Pasūtītāja interesēm un vajadzībām, Pasūtītājs apņemas,
rīkojoties labā ticībā, sadarboties ar Izpildītāju, lai šādus apstākļus novērstu vai kā citādi
veicinātu Līgumā paredzēto Izpildītāja saistību izpildi.

3.4.

Attīstības darbiem vai sākotnēji neparedzētām lietām, kuru nepieciešamība atklājas darba
procesā un būtiski maina darba apjomu, nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā
tehnisko piedāvājumu. Tehniskā piedāvājuma izstrāde neietilpst dizainera un programmētāja
stundas likmes apmaksā.

3.5.

Pasūtītājs, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Darba uzdevuma
pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas dienas, paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu
vai iesniedz Izpildītājam pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus. Puses vienojas, ka
gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga nodošanas un pieņemšanas
akta saņemšanas dienas nav parakstījis nodošanas un pieņemšanas aktu vai iesniedzis
Izpildītājam attiecīgu pretenziju, tad nodošanas un pieņemšanas akts uzskatāms par
saskaņotu 6. (sestajā) darba dienā pēc dienas, kad attiecīgo nodošanas un pieņemšanas aktu
Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam.

3.6.

Pakalpojums vai kāda to atsevišķa daļa ir uzskatāma par pieņemtu ar attiecīga nodošanas un
pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi vai brīdi, kad attiecīgais nodošanas un pieņemšanas
akts saskaņots atbilstoši šī Līguma noteikumiem. Vienlaikus Puses vienojas, ka šāda
nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana vai saskaņošana neierobežo Pasūtītāja tiesības
uzdot Izpildītājam novērst Pakalpojumu trūkumus, kurus Izpildītājs konstatējis ne vēlāk kā 6
(sešu) mēnešu laikā pēc attiecīga nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

3.7.

Pušu parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts un, pamatojoties uz to, Izpildītāja sagatavots
rēķins ir nepieciešamais priekšnoteikums attiecīgās maksājuma daļas samaksai Izpildītājam
par veiktajiem Pakalpojumiem.
4.

pieņemšanas-

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1.

Puses vienojas, ka Portāla www.latvia.eu jaunu sadaļu izstrādes, programmēšanas ,
funkcionalitātes uzlabošanas un attīstības darbu veikšanai Web dizainera stundas likme ir
48,38 EUR (četrdesmit astoņi euro un 38 centi) un PVN 10,16 EUR (desmit euro un 16
centi), summa kopā ar PVN ir 58.54 EUR (piecdesmit astoņi euro un 54 centi).

4.2.

Puses vienojas, ka Portāla www.latvia.eu jaunu sadaļu izstrādes, programmēšanas ,
funkcionalitātes uzlabošanas un attīstības darbu veikšanai Programmētāja stundas likme ir
48,38 EUR (četrdesmit astoņi euro un 38 centi) un PVN 10,16 EUR (desmit euro un 16
centi), summa kopā ar PVN ir 58.54 EUR (piecdesmit astoņi euro un 54 centi).

4.3.

Līguma kopējā summa ir līdz 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 santīmi) un
PVN 6300, 00 EUR (seši tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), kopā 36300,00 EUR
(trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), ņemot vērā Pakalpojumu veikšanai
pieejamo finansējumu.

4.4.

Rēķins iesniedzams 5 (piecu) darba dienu laikā pēc abpusējas Darbu
2

nodošanas un

pieņemšanas akta parakstīšanas.
4.5.

Pasūtītājs izdara maksājumus par attiecīgo veikto Darba uzdevumu pārskaitot rēķinā norādīto
summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu kredītiestādē. Par samaksas dienu atzīstama
diena, kad Pasūtītājs Valsts Kasē iesniedz maksājuma uzdevumu par attiecīgā maksājuma
veikšanu. Pasūtītājs samaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā nodošanas un
pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4.6.

Puses vienojas, ka pirms Izpildītājam par veikto Pakalpojumu pienākošās atlīdzības, tās
atsevišķas daļas vai jebkādu citu maksājumu izmaksāšanas, Pasūtītājam ir tiesības no šiem
maksājumiem ieturēt Izpildītājam aprēķinātos līgumsodus, iepriekš Izpildītājam nosūtot
attiecīgu rakstveida paziņojumu, kurā norādīts aprēķinātā un ieturētā līgumsoda pamatojums
un apmērs.

4.7.

Ja Līguma darbības laikā pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos, tiek mainīta
piemērojamā PVN likme, norēķinos tiek piemērota PVN likme atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
5.

PUŠU ATBILDĪBA

5.1.

Ikviena no Pusēm ir mantiski atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
Zaudējumu apmērs jāpierāda Pusei, kurai tie nodarīti.

5.2.

Ikviena no Pusēm ir atbildīga par tās piesaistīto trešo personu nodarītajiem zaudējumiem vai
šajā Līgumā paredzēto saistību nepienācīgu izpildi.

5.3.

Gadījumā, ja Izpildītājs kavē kāda no šajā Līgumā noteiktajiem Pakalpojumiem nodošanas
termiņu ilgāk, kā 5 (piecas) darba dienas (tajā skaitā, ja Izpildītāja veiktie Darbi ir neatbilstoši
vai nekvalitatīvi, kā rezultātā Pasūtītājs nav parakstījis Izpildītāja iesniegto nodošanas un
pieņemšanas akta projektu un šajā Līgumā noteiktajā termiņā iesniedzis pamatotu pretenziju)
un Izpildītājs nav vienojies ar Pasūtītāju par attiecīgoo Darbu termiņa pagarināšanu,
Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu par katru kavējuma dienu 0,1%
(nulle komats vienu procentu) apmērā no līguma summas daļas, kura aprēķināta par attiecīgo
Pakalpojumu. Līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no līguma summas daļas,
kas aprēķināta par attiecīgo Pakalpojumu.

5.4.

Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē maksāšanas termiņu, tam ir pienākums maksāt Izpildītājam
līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru
kavējuma dienu, bet nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no laikā nesamaksātās summas
apmēra.

5.5.

Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

5.6.

Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējās Līguma summas.

5.7.

Puses ir atbildīgas viena otrai par sadarbību informācijas sniegšanā, kas saistīta ar Līguma
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī atbildīgas par Līgumā noteikto saistību izpildi ar
atbilstošu rūpību un kvalitāti.

5.8.

Izpildītājs ir atbildīgs par saskaņā ar šo Līgumu veikto darbu atbilstību tiesību aktiem, un tajā
skaitā par atbilstību intelektuālā īpašuma reglamentējošiem tiesību aktiem.
6.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

6.1. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas mantiskās autortiesības uz portāla www.latvia.eu, kā arī
atļauj Pasūtītājam pēc saviem ieskatiem izdarīt portālā www.latvia.eu, jebkādus
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pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus bez atsevišķas Izpildītāja atļaujas saņemšanas.
Izpildītājs dod tiesības Pasūtītājam publiskot portālu www.latvia.eu, padarīt to pieejamu
sabiedrībai.
6.2. Izpildītājs apliecina un garantē, ka, veicot Darbus šī Līguma ietvaros, tiks nodrošināta
autortiesību subjektu (tajā skaitā - arī citu autoru) tiesību ievērošana, un netiks pieļauti nekādi
autortiesību pārkāpumi. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir pienākums saņemt visas
nepieciešamās atļaujas, piekrišanas un licences šādu autoru vai citu ar intelektuālā īpašuma
tiesībām aizsargātu darbu izmantošanai, un Izpildītājs apliecina, ka šādus autoru vai citus ar
intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātus darbus tas izmantos tikai tad, ja būs saņemtas visas
nepieciešamās atļaujas, piekrišanas un licences.
6.3. Izpildītājs apliecina, ka visu nepieciešamo atļauju, piekrišanu, licenču u.c. tamlīdzīgas
izmaksas, ja tādas radīsies saistībā ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, tiks iekļautas Līgumā
paredzētajā kopējā Līguma summā.
6.4. Izpildītājs apņemas vienoties ar autoru/autoriem, ka netiks izmantotas autora

personiskās tiesības attiecībā uz portālu www.latvia.eu.
6.5. Līguma 6.sadaļa ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī pēc Līguma

izbeigšanās.
7.

GARANTIJA UN PASŪTĪJUMU IZPILDES KVALITĀTE

7.1. Izpildītājs garantē Darbu kvalitāti atbilstoši Līguma pielikumā Nr.1"Tehniskā specifikācija"
izvirzītajām prasībām un nozares standartiem.
7.2. Ja Pasūtītājs atklājis Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem vai, ja Pasūtītājam ir pamatotas
šaubas par Līguma izpildes kvalitāti Līguma termiņa laikā vai pielikuma nr.2 Tehniskā
specifikācija 12. un 13. punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs nosūta Izpildītājam vēstuli,
norādot konstatētos trūkumus un sava viedokļa pamatojumu. Tādā gadījumā Puses sagatavo
un paraksta aktu par trūkumiem, norādot termiņu to novēršanai.
7.3. Izpildītājam bez papildus samaksas jānovērš Pušu parakstītājā aktā norādītie trūkumi.
8.

NEPĀRVARAMĀ VARA

8.1. Par nepārvaramu varu uzskatāmi posta vai nelaimes apstākļi, kurus nebija iespējams ne
paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt. Nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus
Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un
citas stihiskas nelaimes, epidēmijas, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas
neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
8.2. Ja Puses nav spējīgas pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas
iestāšanās rezultātā, Līguma izpilde tiek atlikta līdz attiecīgo apstākļu darbības beigām uz
laiku līdz vienam mēnesim, rakstveidā informējot par to otru Pusi.
8.3. Pēc Līguma 8.2.apakšpunktā minētā termiņa beigām Līgums var tikt vienpusēji izbeigts vai,
savstarpēji vienojoties - pagarināts. Par Līguma izbeigšanu otrai Pusei rakstveidā paziņo 5
(piecas) darba dienas iepriekš. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums tiek izbeigts, Puse
nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā.
8.4. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu laikā
rakstveidā informē otru Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā
laikā nav izdarīts, vainīgā puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.
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9.

LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

9.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses. Līgums ir spēkā līdz Līgumā
noteikto saistību pilnīgai izpildei, izņemot šajā Līgumā atrunātos gadījumus.
9.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc pušu rakstveida vienošanās. Ir pieļaujami
tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Par būtiskiem uzskatāmi grozījumi, kas minēti Publisko
iepirkumu likuma 67.¹ panta trešajā daļā.
9.3. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties, ciktāl šajā Līgumā
nav noteikts citādi.
9.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
9.4.1. pret Izpildītāju tiek ierosināta maksātspējas lieta vai tiek pieņemts lēmums par
likvidāciju vai reorganizāciju, kas traucē Izpildītājam turpināt Līgumā noteikto
saistību izpildi;
9.4.2. Izpildītājs būtiski pārkāpj vai nepilda Līgumā paredzētās saistības vai nav
novērsis konstatētos trūkumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja
atkārtota rakstveida paziņojuma saņemšanas;
9.4.3. Izpildītājs neveic darbus Darbu uzdevumā noteiktajā termiņā un nav saskaņā ar
3.3.punktā noteikto nav paziņojis Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas kavē
vai var kavēt no Līguma izrietošo saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
9.5.

Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs pēc atkārtota
rakstveida pieprasījuma nav veicis samaksu par pieņemtajiem Pakalpojumiem.

9.6.

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš par
to brīdinot Izpildītāju un norēķinoties par sniegtajiem Pakalpojumiem, izņemot gadījumu,
ja šajā Līgumā noteikta cita kārtība.

9.7.

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tas nevar vienoties ar Izpildītāju par
Pakalpojumu ietvaros veicamā darba izmaksu tāmi.

9.8.

Katrai Pusei ir tiesības nomainīt un aizstāt Līguma 11.1.apakšpunktā norādītās
kontaktpersonas, par to iepriekš rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Līdz šāda rakstveida
paziņojuma nosūtīšanai otrai Pusei visi atbilstošie ar Līgumā paredzēto saistību izpildi
saistītie paziņojumi, kā arī cita informācija ir sūtāma Līgumā norādītajai vai otram Pusei
iepriekš paziņotajai kontaktpersonai.

9.9.

Pušu savstarpējie paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi ierakstītā vēstulē uz Līguma
ievaddaļā norādītajām Pušu adresēm.

9.10. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek
reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.
10.

STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina sarunu ceļā.
Vienošanās noformē rakstveidā.
10.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas vispārējās
jurisdikcijas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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11.

KONTAKTPERSONAS

11.1. Līguma izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas:
Līguma izpildes kontaktpersona no
Pasūtītāja puses:

Līguma izpildes kontaktpersona no Izpildītāja
puses:

11.2. Līguma 11.1. punktā norādītā Līguma izpildes kontaktpersona no Pasūtītāja puses atbild
par visu šajā Līgumā noteikto Pasūtītāja pienākumu izpildi un Līguma izpildes
organizēšanu Pasūtītāja vārdā, nodošanas - pieņemšanas akta, atskaites, tehniskās
dokumentācijas un rēķina saskaņošanu un nodošanu parakstīšanai.
11.3. Līguma 11.1. punktā norādītā Līguma izpildes kontaktpersona no Izpildītāja puses atbild
par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu
Izpildītāja vārdā, nodošanas - pieņemšanas akta, atskaites un rēķina sagatavošanu,
saskaņošanu un nodošanu parakstīšanai Izpildītājam, kā arī iesniegšanu Līguma izpildes
kontaktpersonai no Pasūtītāja puses.
12.

CITI NOTEIKUMI

12.1. Ja kādai no pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai
Pusei.
12.2. Puses apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām pilnvaroto personu
sastāvā vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.
12.3. Visus šajā līgumā neatrunātos jautājumus Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
12.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar pielikumiem, kuri ir neatņemama Līguma
sastāvdaļa, uz 15 (piecpadsmit) lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja,
otrs – Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
13.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:
Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas institūts”
Reģ. Nr.90009743212
Pils iela 21, Rīgā, LV-1050
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Konts: LV56TREL2110676001000

IZPILDĪTĀJS:
SIA “Asketic”
Reģ. Nr.:40003646164
Apuzes iela 24, Rīga, LV-1046
Banka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22
Konts:LV56HABA0551004737459

_____________________________
Direktore Karina Pētersone

__________________________
Valdes priekšsēdētājs
Krišjānis Jukums-Jukumnieks
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Līguma nr.LI2015/03
pielikums Nr. 1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Portāla www.latvia.eu iesākto sadaļu tālākā izstrādes, programmēšanas,
funkcionalitātes uzlabošanas un attīstības darbi

1.

2.

Portāla www.latvia.eu programmēšanas atjauninājumi
un funkcionalitātes uzlabošana

Pretendenta piedāvājums

1.1. Portāls ir jāizstrādā un jābāzē uz
Pieejamības
nodrošināšana atvērtā koda tīmekļa tehnoloģijām
(PHP, HTML, CSS, Javascript),
balstoties uz tīmekļa tehnoloģiju
standartiem un to izstrādes labo
praksi.
1.2.
Jānodrošina
portāla
funkcionalitāte mūsdienām atbilstošu
mobilās versijas lietojamību uz
populārākajiem Android, Windows
Phone, Apple iOS, mobilajām
ierīcēm, nodrošinot atbilstošu HTML
koda atbalstu.

1.1 Portāls tiks izstrādāts un bāzēts uz

2.1.Veickt portāla atjauninājumus tā,
Darbība
tie
būturedzami
pilnā
pārlūkprogram lai
funkcionalitātē,
uz
šī
brīža
mās
populārākajām
interneta
pārlūkprogrammām:
- Mozilla Firefox 10.0+ (līdz
jaunākajai versijai), testējot uz Mac
OS
10.8+,
Windows
7+
operētājsistēmām.
- Microsoft Internet Explorer 10+
(līdz jaunākajai versijai), testējot uz
Mac OS 10.8+, Windows 7+
operētājsistēmām.
- Safari 6+ (līdz jaunākajai versijai),
testējot uz Mac OS 10.8+, Windows
7+ operētājsistēmām.
- Opera 12+ (līdz jaunākajai versijai),
testējot uz Mac OS 10.8+, Windows
7+ operētājsistēmām.
- Google Chrome 39+ (līdz jaunākajai
versijai), testējot uz Mac OS 10.8+,
Windows 7+ operētājsistēmām.

2.1.
Portālam
tiks
izstrādāti
atjauninājumi,
pilnā
redzamā
funkcionalitātē,
uz
šī
brīža
populārākajām
interneta
pārlūkprogrammām:
- Mozilla Firefox 10.0+ (līdz
jaunākajai versijai), testējot uz Mac
OS
10.8+,
Windows
7+
operētājsistēmām.
- Microsoft Internet Explorer 10+
(līdz jaunākajai versijai), testējot uz
Mac OS 10.8+, Windows 7+
operētājsistēmām.
- Safari 6+ (līdz jaunākajai versijai),
testējot uz Mac OS 10.8+, Windows
7+ operētājsistēmām.
- Opera 12+ (līdz jaunākajai versijai),
testējot uz Mac OS 10.8+, Windows
7+ operētājsistēmām.
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atvērtā koda tīmekļa tehnoloģijām
(PHP, HTML, CSS, Javascript),
balstoties uz tīmekļa tehnoloģiju
standartiem un to izstrādes labo
praksi.
1.2.
Portālm
tiks nodrošināta
mūsdienīga mobila versija, kas
sniegtu ērtu funkcionalitāti un
lietojamību uz populārākajām mobilo
ierīču operētajsistēmam ; Android,
Windows Phone, Apple iOS,
mobilajām
ierīcēm,
nodrošinot
atbilstošu HTML koda atbalstu.

2.2.Mobilās ierīces:
- iOS 7+
- Android 4.3+
- Windows Phone 8+
2.3.Jānodrošina portāla funkcionalitāti
arī
uz
vecākām
interneta
pārlūkprogrammām un mobilo ierīču
operētājsistēmu versijām atbilstoši
tehniskajām iespējām.

- Google Chrome 39+ (līdz jaunākajai
versijai), testējot uz Mac OS 10.8+,
Windows 7+ operētājsistēmām.
2.2. Mobilās ierīces:
- iOS 7+
- Android 4.3+
- Windows Phone 8+
2.3.
Portāla
tiks
nodrošināta
funkcionalitāte arī uz vecākām
interneta pārlūkprogrammām un
mobilo
ierīču
operētājsistēmu
versijām
atbilstoši
tehniskajām
iespējām.

3.

Portāla
atbilstība
meklētājserver
iem

3.1.Portāla
atjauninājuma
programmēšanas kodam ir jāatbilst
vispārpieņemtajiem meklēšanas tīklu
optimizācijas kvalitātes standartiem.

3.1.
Portāla
atjauninājuma
programmēšanas
kods,
tiks
izstrādātas
atbilstoši
vispārpieņemtajiem meklēšanas tīklu
optimizācijas kvalitātes standartiem.

4.

Drošība/Sader 4.1. Portāla lietotajiem drīkst būt
ība
pieejama tikai tā funkcionalitāte un
tikai tādai lietošanai, kā atrunāts
tehniskajās prasībās un Izpildītāja
izstrādātā tehniskajā specifikācijā.
4.2.Jānodrošina standarta portāla
aizsardzības procedūra, liela apjomam
lietotāju plūsmai un kibernoziegumu
uzbrukuma gadījumā.
4.3.
Mobilās
portāla
versijas
risinājumam jābūt saderīgam ar esošā
portāla administrācijas sistēmu.
4.4. Jānodrošina saderību ar esošo
portāla administrācijas sistēmu.
4.5. Jānodrošina mobilas versijas
administrēšanu izmantojot esošo
administrācijas sistēmu, nezaudējot
esošo funkcionalitāti;

4.1. Portāla lietotajiem būs pieejama
tikai tā funkcionalitāte un tikai tādas
lietošanas iespējas, kuras atrunātas
tehniskajās prasībās un izstrādātājā
tehniskajā specifikācijā.
4.2. Tiks nodrošināta standarta
portāla aizsardzības procedūra, liela
apjomam lietotāju plūsmai un
kibernoziegumu
uzbrukuma
gadījumā.
4.3.
Mobilās
portāla
versijas
risinājumam būs saderīgs ar esošā
portāla administrācijas sistēmu.
4.4. Tiks nodrošināta saderību ar
esošo portāla administrācijas sistēmu.
4.5. Tiks nodrošināta mobilas versijas
administrēšana, izmantojot esošo
administrācijas sistēmu, nezaudējot
esošo funkcionalitāti.

5.

Struktūra

5.1. Jānodrošina portāla satura 5.1. Tiks nodrošināta Portāla satura
pielāgotspēju tās mobilajai versijai.
pielāgotspēja, tās mobilajai versijai.
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6.

Aizpildāmās
formas

6.1. Jānodrošina iespēja
atsauksmju un citas formas.

7.

Lapas karte

7.1. Portālā jānodrošina lapas karte.
7.2. Lapas kartē vizuāli jāataino
portāla
struktūra,
lapas
karte,
neietverot nepublicētas (izslēgtas)
sadaļas.

7.1. Tiks nodrošināta Portālā lapas
karte.
7.2. Lapas kartē būs vizuāli atainota
portāla struktūra, lapas karte,
neietverot nepublicētas (izslēgtas)
sadaļas.

8.

Meklēšana

8.1. Portālā jānodrošina jebkura satura
ātra atrašana pēc jebkura lietotajam
zināma parametra, šim nolūkam
izmantojot integrētā veida meklēšanas
serveri.

8.1. Portālā tiks nodrošināta jebkura
satura ātra atrašana pēc jebkura
lietotajam zināma parametra, šim
nolūkam izmantojot integrētā veida
meklēšanas serveri.

9.

Kontakti

9.1. Jānodrošina kontaktinformācijas
atainošana portālā;
9.2. Jānodrošina iespēju zvanīt uz
konkrētiem numuriem ar speciālas
pogas palīdzību mobilajā versijā.

9.1.
Tiks
nodrošināta
kontaktinformācijas
atainošana
portālā;
9.2.Tiks nodrošināta iespēju zvanīt uz
konkrētiem numuriem ar speciālas
pogas palīdzību mobilajā versijā.

10.

Dizaina
prasības

10.1. Dizains jāizstrādā saskaņā ar
esošo portāla stilu, ievērojot LI
vizuālās
vadlīnijas
http://latinst.lv/latvijas-institutavizualas-identitates-vadlinijas/;
10.2.
Jāievēro
laba
prakse
izmantojamības un vizuālajās jomās;
10.3. Saskaņošanai jāiesniedz vismaz
2 dizaina koncepti.

10.1. Dizains tiks izstrādāts saskaņā
ar esošo portāla stilu, ievērojot LI
vizuālās
vadlīnijas
http://latinst.lv/latvijas-institutavizualas-identitates-vadlinijas/;
10.2. Izstrādajot Portālu, tiks ievērota
laba prakse izmantojamības un
vizuālajās jomās;
10.3. Saskaņošanā tiks iesniegti
vismaz 2 dizaina koncepti.

11.

Dokumentācij
as
Prasības un
nodevumi

11.1.
Nododot
atjauninājumus,
nepieciešams
sagatavot
administrēšanas lietošanas instrukciju
.pdf un .doc failu formātos. Tajā jābūt
iekļautai:
- Sistēmas specifikācija;
- Satura vadības sistēmas lietotāja
rokasgrāmata;
- Pretendentam ir jānodrošina
apmācība
Pasūtītāja
noteiktajam

11.1. Nododot atjauninājumus, tiks
sagatavota administrēšanas lietošanas
instrukcija .pdf un .doc failu
formātos. Tajā būs iekļauta:
- Sistēmas specifikācija;
- Satura vadības sistēmas lietotāja
rokasgrāmata;
Tiks
nodrošināta
apmācība
Pasūtītāja noteiktajiem cilvēkiem
(līdz 3 pers.) darbam ar portāla satura
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aizpildīt 6.1. Tiks nodrošināta iespēja aizpildīt
atsauksmju un citas formas.

-

-

-

-

-

-

-

cilvēku skaitam (līdz 3 pers.) darbam
ar portāla satura vadības sistēmu
valsts valodā.
11.2.
Administrācijas
daļai
ir
jānodrošina šādas portāla elementu
administrēšanas iespējas. Katras lapas
izveidei/rediģēšanai
jānodrošina
satura
administrēšanas
iespējas
(funkcionalitātei jābūt pieejamai bez
programmēšanas zināšanām):
Teksta ievadei jānodrošina vizuāls
teksta redaktors ar
iebūvētām
funkcijām:
formatēt tekstu bold;
formatēt tekstu italic;
veidot atzīmējumu (bulleted) sarakstu;
veidot apakšvirsrakstus (h2) un apakš
apakšvirsrakstus (h3);
iekopēt tekstu no citiem teksta
redaktoriem
un
elektroniskiem
informācijas resursiem;
jānodrošina tabulu izveide;
jānodrošina attēlu pievienošana;
jānodrošina automātiska attēlu izmēra
maiņa atbilstoši dizainā paredzētajam
izmēram;
jānodrošina iespēja pārlūkot un
izvēlēties attēlu no attēliem, kas
atrodas uz servera;
jānodrošina iespēja attēlus uz servera
strukturēt mapēs;
jānodrošina iespēja saturā ievietot
saiti;
jānodrošina iespēja jebkurā vietā
saturā ievietot failu lejupielādei kā
saiti uz tekstu;
jānodrošina iespēja pievienot failus
lejupielādēšanai, kas portālā tiek
atainoti speciālā blokā atsevišķi no
pārējā satura;
jānodrošina iespēja pārlūkot uz
servera esošos failus un izvēlēties no
10

vadības sistēmu valsts valodā.
11.2. Administrācijas daļa tiks
nodrošināta šādas portāla elementu
administrēšanas iespējas. Katras lapas
izveidei/rediģēšanai
jānodrošina
satura
administrēšanas
iespējas
(funkcionalitātei jābūt pieejamai bez
programmēšanas zināšanām):
- Teksta ievadei tiks nodrošināts
vizuāls teksta redaktors ar
iebūvētām funkcijām:
- formatēt tekstu bold; formatēt
tekstu italic; veidot atzīmējumu
(bulleted)
sarakstu;
veidot
apakšvirsrakstus (h2) un apakš
apakšvirsrakstus (h3); iekopēt
tekstu
no
citiem
teksta
redaktoriem un elektroniskiem
informācijas
resursiem;
tiks
nodrošināta tabulu izveide; tiks
nodrošināta attēlu pievienošana;
tiks nodrošinātā automātiska
attēlu izmēra maiņa atbilstoši
dizainā paredzētajam izmēram;
tiks nodrošināta iespēja pārlūkot
un izvēlēties attēlu no attēliem,
kas atrodas uz servera; tiks
nodrošināta iespēja attēlus uz
servera strukturēt mapēs;
- tiks nodrošināta iespēja saturā
ievietot saiti, jebkurā vietā saturā
ievietot failu lejupielādei kā saiti
uz tekstu, iespēja pievienot failus
lejupielādēšanai, kas portālā tiek
atainoti speciālā blokā atsevišķi
no pārējā satura; iespēja pārlūkot
uz servera esošos failus un
izvēlēties no tiem pievienojamos
failus;
11.3. Tiks nodrošināta reklāmas
karogu pievienošana: paredzēta vieta
3- 5 reklāmas karogu (baneru)

tiem pievienojamos failus;
11.3. Reklāmas karogu pievienošana:
Jāparedz vieta 3- 5 reklāmas karogu
(baneru)
ievietošanai
(izvēloties
izmēru, kāds biežāk tiek izmantots
valsts pārvaldes iestāžu mājas lapās).
Administrācijas sistēmai jānodrošina
šāda
portāla
apmeklētības
un
lietošanas statistika - publiskās daļas
apmeklētāju apmeklēto lapu skaits pa
dienām izvēlētā laika periodā;
Pieļaujams statistikai izmantot trešo
pušu programmatūru, ja tā pilnībā
atbilst prasībām;
11.4. Jānodrošina ārējā satura
pievienošanu
portāla
sadaļās,
piemēram, iframe u. c. mūsdienu
standartiem atbilstošos formātos;
Jānodrošina iespēju radīt jaunas
portāla sadaļas un apakšsadaļas, tai
skaitā, „Widget” elementus.

ievietošanai (izvēloties izmēru, kāds
biežāk tiek izmantots valsts pārvaldes
iestāžu mājas lapās).
Administrācijas sistēma nodrošinās
šāda portāla apmeklētības un
lietošanas statistiku- publiskās daļas
apmeklētāju apmeklēto lapu skaitu pa
dienām izvēlētā laika periodā;
Pieļaujams, ka
statistikai tiks
izmantota trešo pušu programmatūru,
ja tā pilnībā atbildīs prasībām;
11.4. Tiks nodrošināta ārējā satura
pievienošana
portāla
sadaļās,
piemēram, iframe u. c. mūsdienu
standartiem atbilstošos formātos;
Tiks nodrošināta iespēja radīt jaunas
portāla sadaļas un apakšsadaļas, tai
skaitā, „Widget” elementus.

12.

Garantijas
periods

12.1. Pretendentam jānodrošina 2
gadus
ilgs
garantijas
periods,
attiecīgajam izstrādātajam kodam. Ja
garantijas laikā paradās problēmas &
kļūdas, kas attiecas uz izstrādāto
kodu, tad pretendentam bez maksas
jānodrošina
kļūdu
labojumi.
Jānodrošina
atbilstošu
lapas
funkcionalitāti uz līguma periodā
radītām jaunām operētājsistēmu un
interneta pārlūkprogrammu versijām.

12.1. Tiks nodrošināts 2 gadus ilgs
garantijas
periods,
attiecīgajam
izstrādātajam kodam. Ja garantijas
laikā paradās problēmas & kļūdas,
kas attiecas uz izstrādāto kodu, tad
bez maksas tiks nodrošināti kļūdu
labojumi. Tiks nodrošināta atbilstošu
lapas funkcionalitāti uz līguma
periodā
radītām
jaunām
operētājsistēmu
un
interneta
pārlūkprogrammu versijām.

13.

Apkalpošanas
ietvaros
sniedzamie
pakalpojumi
un
periods

13.1. Veiktajiem atjauninājumiem
jānodrošina kvalitātes garantija 24
(divdesmit četru) mēnešu periodā,
kopš nodošanas. Ja garantijas laikā
paradās problēmas vai kļūdas, kas
attiecās uz izstrādāto kodu un to
cēlonis ir nepilnības nodotajā kodā,
kas radušās Pretendenta vainas dēļ,

13.1. Veiktajiem atjauninājumiem
tiks nodrošināta kvalitātes garantija
24 (divdesmit četru) mēnešu periodā,
kopš nodošanas. Ja garantijas laikā
paradās problēmas vai kļūdas, kas
attiecās uz izstrādāto kodu un to
cēlonis ir nepilnības nodotajā kodā,
kas radušās Pretendenta vainas dēļ,
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tad Pretendentam bez maksas
jānodrošina kļūdu labojumi.
13.2. Pretendentam jānodrošina 24
(divdesmit četrus) mēnešus ilgs
apkalpošanas periods, kura laikā
Pretendentam par papildus samaksu,
jānodrošina sistēmas izmaiņu un
papildināšanas
darbu
izpilde,
pamatojoties uz Pretendenta vai
Pasūtītāja sagatavotiem un savstarpēji
saskaņotiem Izmaiņu pieprasījumiem.

tad bez maksas tiks veikti kļūdu
labojumi.
13.2. Tiks nodrošināts 24 (divdesmit
četrus) mēnešus ilgs apkalpošanas
periods, kura laikā Pretendentam par
papildus
samaksu,
nodrošinās
sistēmas izmaiņu un papildināšanas
darbu izpilde, pamatojoties uz
Pretendenta
vai
Pasūtītāja
sagatavotiem
un
savstarpēji
saskaņotiem Izmaiņu pieprasījumiem.

Portāla www.latvia.eu iesākto sadaļu tālākā izstrāde un esošo sadaļu atjaunināšana,
funkcionalitātes uzlabošana un attīstība
Informatīvie materiāli sagatavoti HTML kodā
1.

Tehniskā
specifikācija

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Portāla satura vadības sistēmas
atjauninājuma veikšana uz
Drupal 7 versijas, kā arī datu
migrācija no Drupal 6 versijas
lapas.
Portāla struktūras un lietotāju
analīze, izmantojot “Google
analytics” datus.
Portāla stratēģisko plānošana,
izvirzot
mērķus
portāla
funkcionalitātes uzlabošanā.
Jaunu interaktīvu “Widget”
elementu vizuālā un tehniskā
izstrāde,
balstoties
uz
izstrādātās “Discover” lapas
dizainu un funkcionalitāti.
Elementiem jābūt izstrādātiem
programmēšanas
valodas
HTML5 & JavaScript.
Pakāpeniska
atjauninājumu
veikšana portāla iekšējām
sadaļām “Photo gallery”,
„Brochures”, “News”, “Blog”.
Kā arī jaunu sadaļu izstrāde un
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1.1. Tiks

veikta Portāla satura
vadības sistēmas atjauninājuma
veikšana uz Drupal 7 versijas, kā
arī datu migrācija no Drupal 6
versijas lapas.
1.2. Tiks veikta Portāla struktūras un
lietotāju analīze, izmantojot
“Google analytics” datus.
1.3. Tiks veikta Portāla stratēģisko
plānošana,
izvirzot
mērķus
portāla
funkcionalitātes
uzlabošanā.
1.4. Tiks veikta Jaunu interaktīvu
“Widget” elementu vizuālā un
tehniskā izstrāde, balstoties uz
izstrādātās “Discover” lapas
dizainu
un
funkcionalitāti.
Elementiem jābūt izstrādātiem
programmēšanas
valodas
HTML5 & JavaScript.
1.5. Tiks
veikta
Pakāpeniska
atjauninājumu veikšana portāla
iekšējām
sadaļām
“Photo
gallery”, „Brochures”, “News”,
“Blog”. Kā arī jaunu sadaļu
izstrāde
un
uzlabojumi

1.6.

uzlabojumi
eksistējošās
sadaļās.
Portāla “Terms of condition”
un “Privacy policy” sadaļu
izstrādi.

eksistējošās sadaļās.
1.6. Tiks veikta Portāla “Terms of
condition” un “Privacy policy”
sadaļu izstrādi.

PASŪTĪTĀJS:
Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas institūts”
Reģ. Nr.90009743212
Pils iela 21, Rīgā, LV-1050
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Konts: LV56TREL2110676001000

IZPILDĪTĀJS:
SIA “Asketic”
Reģ. Nr.:40003646164
Apuzes iela 24, Rīga, LV-1046
Banka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22
Konts:LV56HABA0551004737459

_____________________________
Direktore Karina Pētersone

__________________________
Valdes priekšsēdētājs
Krišjānis Jukums-Jukumnieks
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Līguma nr.LI2015/03
pielikums Nr. 2
Finanšu piedāvājums

Portāla www.latvia.eu iesākto sadaļu
tālākā
izstrāde,
programmēšana,
funkcionalitātes uzlabošanas
un
attīstības darbi:

Summa bez
PVN
(EUR)

PVN (EUR)

Summa kopā
(EUR)

Dizainera stundas likme

48.38

10.16

58.54

Programmētāja stundas likme

48.38

10.16

58.54

PASŪTĪTĀJS:
Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas institūts”
Reģ. Nr.90009743212
Pils iela 21, Rīgā, LV-1050
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Konts: LV56TREL2110676001000

IZPILDĪTĀJS:
SIA “Asketic”
Reģ. Nr.:40003646164
Apuzes iela 24, Rīga, LV-1046
Banka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22
Konts:LV56HABA0551004737459

_____________________________
Direktore Karina Pētersone

__________________________
Valdes priekšsēdētājs
Krišjānis Jukums-Jukumnieks
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Līguma nr.LI2015/03
pielikums Nr. 3
Darba uzdevuma saskaņošanas veidlapa
Pasūtītājam
pakalpojuma Darba uzdevuma apraksts
līguma
ietvaros,
nepieciešams veikt šādu
darba uzdevumu:

Izpildītājam
darba Dizainera darba stundu skaits
uzdevuma
realizēšanā ....h
nepieciešams šāds darba
stundu apjoms
Summa EUR bez PVN

Programmētāja darba stundu skaits
.....h

Summa EUR ar PVN
Summa EUR kopā

Darba uzdevuma kopējā tāme ir _____ EUR

Izpildītājs apņemas darba uzdevumu veikt līdz __.__.____. (ieskaitot)

Pasūtītājs

Izpildītājs

PASŪTĪTĀJS:
Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas institūts”
Reģ. Nr.90009743212
Pils iela 21, Rīgā, LV-1050
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Konts: LV56TREL2110676001000

IZPILDĪTĀJS:
SIA “Asketic”
Reģ. Nr.:40003646164
Apuzes iela 24, Rīga, LV-1046
Banka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22
Konts:LV56HABA0551004737459

_____________________________
Direktore Karina Pētersone

__________________________
Valdes priekšsēdētājs
Krišjānis Jukums-Jukumnieks
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