
Rīgā 2016. gada ___. aprīlī  

 

LĪGUMS 

Nr.  LB-07/2016/137 

 

Par socioloģiskajām aptaujām 
(iepirkums LB/2016/19) 

 
Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 

R. Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija 

kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas puses, un  

SIA "LATVIJAS FAKTI" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa A. Freimaņa 

personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (PASŪTĪTĀJS un 

IZPILDĪTĀJS kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), 

noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 

veikt socioloģiskās aptaujas (tālāk tekstā – aptaujas; katra atsevišķi tālāk tekstā arī – 

aptauja), apkopot un iesniegt aptauju rezultātus, kā arī veikt aptauju rezultātu 

prezentēšanu PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar iepirkuma LB/2016/19 noteikumiem, tehnisko 

specifikāciju (līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu iepirkumā 

LB/2016/19 (līguma 2. pielikums). 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs uzdot IZPILDĪTĀJAM veikt aptaujas laika posmā no līguma 

spēkā stāšanās dienas līdz 2016. gada 31. decembrim. 

2.2. IZPILDĪTĀJS apkopo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM aptaujas rezultātus 

45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījumā norādītās 

aptaujas veikšanas uzsākšanas dienas. 

2.3. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, kas var tikt iesniegts 3 (trīs) mēnešu 

laikā pēc attiecīgās aptaujas rezultātu iesniegšanas dienas, prezentē PASŪTĪTĀJAM 

attiecīgās aptaujas rezultātus PASŪTĪTĀJA norādītajā laikā un vietā. 

2.4. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma saistību 

pilnīgai izpildei.  

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms katras aptaujas 

sākšanas informē IZPILDĪTĀJU par nepieciešamību veikt aptauju un tās tēmu, nosūtot 

IZPILDĪTĀJAM rakstisku pieprasījumu veikt aptauju (tālāk tekstā – pieprasījums) uz  

e-pasta adresi […].  

3.2. IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo 

aptaujas anketu un nosūta uz PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas e-pasta adresi. 

PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darbadienu laikā izvērtē IZPILDĪTĀJA sagatavoto aptaujas anketu. 

Ja PASŪTĪTĀJAM nav iebildumu par anketas atbilstību līguma noteikumiem, 

PASŪTĪTĀJS atļauj IZPILDĪTĀJAM uzsākt respondentu aptauju, par to nosūtot 

paziņojumu uz IZPILDĪTĀJA kontaktpersonas e-pasta adresi. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē 

anketai trūkumus, PASŪTĪTĀJS anketu nepieņem un nosūta motivētu atteikumu uz 
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IZPILDĪTĀJA kontaktpersonas e-pasta adresi. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma 

saņemšanas gadījumā, IZPILDĪTĀJS novērš anketas trūkumus un atkārtoti to nosūta uz 

PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas e-pasta adresi. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs uzsākt 

respondentu aptauju pirms PASŪTĪTĀJA atļaujas saņemšanas. 

3.3. Pēc aptaujas pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM aptaujas 

nodošanas un pieņemšanas aktu un aptaujas rezultātus līguma 1. pielikumā noteiktajā 

attiecīgajai aptaujai atbilstošajā formā. 

3.4. Aptaujas izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

aptaujas rezultātus un aptaujas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis aptauju līguma 3.5. punktā minētajā kārtībā. 

3.5. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc aptaujas rezultātu un aptaujas 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda aptaujas rezultātu atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem aptaujas rezultātus, parakstot aptaujas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt aptauju. 

3.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā aptaujas izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos 

trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM aptaujas rezultātus un aptaujas 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis aptauju līguma 3.5. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

3.7. Par nepieciešamību klātienē prezentēt aptaujas rezultātus PASŪTĪTĀJS nosūta 

rakstisku pieprasījumu uz līgumā norādīto IZPILDĪTĀJA kontaktpersonas e-pasta adresi.   

 

4. MAKSA PAR APTAUJU IZPILDI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Par katru pienācīgi izpildītu aptauju IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu, 

kurā norāda maksu par aptaujas veikšanu, balstoties uz līguma 2. pielikumā norādītajām 

aptaujas veikšanas izmaksām.  

4.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam pieprasījumam un līguma 

nosacījumiem atbilstošo summu par aptaujas izpildi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

atbilstoša rēķina saņemšanas un attiecīgās aptaujas rezultātu pieņemšanas.  

4.3. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to 

uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 

nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto e-pasta adresi. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS kavē līguma 4.2. punktā minēto termiņu, PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

5.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.2.  punktā minēto termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecu desmitdaļu procenta) apmērā no attiecīgajai 

aptaujai atbilstošās kopējās samaksas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne 

vairāk kā 10% (desmit procentu) no attiecīgajai aptaujai atbilstošās kopējās samaksas. 
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5.3. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

5.4. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc noteiktā saistības izpildes termiņa un 

ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

6.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

 

7. AUTORTIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA 

7.1. Gadījumā, ja, īstenojot līgumu, tiek radīts darbs, kurš ir autortiesību objekts, 

IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci un piešķir visas mantiskās 

tiesības uz visiem līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību un blakustiesību 

objektiem. 

7.2. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot līguma 7.1. un  

7.3. – 7.7. punktā minētās tiesības PASŪTĪTĀJAM.  

7.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir ieguvis atbilstošas tiesības no visiem līguma izpildes 

rezultātā radīto vai izmantoto autortiesību un blakustiesību objektu subjektiem. 

IZPILDĪTĀJS apņemas atbildēt un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus par 

jebkuriem autortiesību vai blakustiesību subjektu prasījumiem saistībā ar līguma izpildes 

rezultātā radīto vai izmantoto autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu, ja to 

izmantošana notiek saskaņā ar šo līgumu. 

7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot līguma izpildes rezultātā radītos autortiesību un 

blakustiesību objektus neierobežotas reizes Latvijā un citās valstīs, t.sk. tieši vai netieši, 

īslaicīgi vai pastāvīgi tos reproducēt, publiskot vai padarīt pieejamus sabiedrībai un 

izmantot atbilstoši saviem ieskatiem, t.sk. izvietojot dažādās interneta vietnēs un citviet 

tīmeklī. 

7.5. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi līguma izpildē izmantoto autortiesību un blakustiesību 

objektu subjekti ir nodevuši tiesības ievietot attiecīgos autortiesību un blakustiesību 

objektus interneta vietnēs un izmantot visos šajā līgumā paredzētajos gadījumos, 

nemaksājot par to papildu atlīdzību autoriem vai blakustiesību subjektiem.  
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7.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības līguma izpildes 

rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu aizsardzībai to nelikumīgas un 

neatļautas izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

7.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez papildu samaksas un bez IZPILDĪTĀJA rakstiskas 

piekrišanas lietot un izmantot visus materiālus, kurus saistībā ar līguma izpildi ir 

izstrādājis IZPILDĪTĀJS vai tā apakšuzņēmēji.  

7.8. Veicot līguma izpildi, IZPILDĪTĀJS izmanto tikai licencētu vai citādi likumīgi 

iegūtu programmatūru. Ja kāda trešā persona ceļ prasību par autortiesību pārkāpumu pret 

PASŪTĪTĀJU par līguma izpildes ietvaros izmantoto programmatūru, IZPILDĪTĀJS 

uzņemas visu atbildību par trešās personas prasību pret PASŪTĪTĀJU un atlīdzina 

PASŪTĪTĀJAM visus šādas prasības rezultātā radušos zaudējumus.  

7.9. Līguma 7.1. – 7.8. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma 

vai līgums izbeidzas citādi. 

 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. PUSE nedrīkst izpaust tādu informāciju par otru PUSI un līgumu, kura nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

8.2. Līguma 8.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas 

citādi. 

 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

9.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to 

IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

9.1.1. ja IZPILDĪTĀJS vairāk nekā 2 (divas) reizes pārkāpj līgumā minētās saistības; 

9.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.2. punktā minēto termiņu vairāk nekā 5 (piecas) 

kalendārās dienas; 

9.1.3. ja IZPILDĪTĀJS neveic aptaujas rezultātu prezentēšanu atbilstoši līguma 

nosacījumiem; 

9.1.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1., 9.1.2. vai 

9.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

1,000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā. 

9.3. PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai 

PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. Šādā 

gadījumā PUSES līdz līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus par pienācīgā 

kvalitātē un termiņā izpildītajām aptaujām. 

 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 
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10.2. Līgums sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI  

11.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJA kontaktpersona, kā arī persona, kura tiek pilnvarota  

PASŪTĪTĀJA vārdā nosūtīt līguma 3.1. punktā minēto aptaujas veikšanas pieprasījumu 

un tās tēmu, saskaņot līguma 3.2. punktā minēto aptaujas anketu vai iesniegt motivētu 

atteikumu pieņemt izstrādāto aptaujas anketu, parakstīt līguma 3.5. punktā minēto 

aptaujas nodošanas un pieņemšanas aktu vai motivēto atteikumu pieņemt aptauju, kā arī 

nosūtīt līguma 3.7. punktā minēto pieprasījumu veikt aptaujas rezultātu prezentēšanu – 

PASŪTĪTĀJA Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītāja vietnieks, 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Kristaps Otersons (tālr. […], e-pasta adrese: […]). 

11.2. Līguma izpildē IZPILDĪTĀJA kontaktpersona ir Oksana Kurcalte,  

tālr. […], e-pasta adrese […].  

11.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.4. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.5. Līgums uzrakstīts uz 7 (septiņām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas 

un 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236, konts […]. 

12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "LATVIJAS FAKTI", Brīvības iela 106-2, Rīga, LV-1001, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40103083424 

un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā ar Nr. LV40103083424. Norēķinu konts […]. 

 

PASŪTĪTĀJS  

 

 

_________________ 

R. Jakovļevs 

IZPILDĪTĀJS  

 

 

_______________ 

A. Freimanis 

2016. gada ___. aprīlī 2016. gada ___. aprīlī 
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1. pielikums 

2016. gada __. aprīļa 

līgumam Nr. LB-07/2016/137 

(iepirkums LB/2016/19) 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Latvijas Bankas (tālāk tekstā arī – PASŪTĪTĀJS) darbības novērtēšanai, komunikācijas 

darba plānošanai un novērtēšanai, kā arī ekonomiskās analīzes vajadzībām veikt šādas 

socioloģiskās aptaujas: 

 

1. Specializētu socioloģisko aptauju par finanšu un ekonomikas jautājumiem, kas aptver 

plašu jautājumu loku vairāku mērķu īstenošanai, tai skaitā, lai mērītu uzticēšanos Latvijas 

Bankai, sapratnes līmeni par monetārās un makroekonomiskās politikas jautājumiem, 

iedzīvotāju apmierinātību ar Latvijas Bankas funkciju izpildi, attiecīgo Latvijas Bankas 

funkciju un procesu mērķu sasniegšanas rādītāju noteikšanai u.c., ievērojot šādus 

nosacījumus: 

1.1. atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādītajām jautājumu nostādnēm izstrādā aptaujas anketu. 

Anketa ietver ne vairāk kā 80 jautājumu, t.sk. ne vairāk kā 5 atvērtos jautājumus un ne 

vairāk kā 3 slēgto jautājumu blokus ar vienādiem atbilžu variantiem (maksimums – 

20 apakšjautājumu); 

1.2. specializētās socioloģiskās aptaujas plānotais uzsākšanas laiks ir 2016. gada aprīlis; 

1.3. par precīzu aptaujas veikšanas laiku PASŪTĪTĀJS rakstiski informē IZPILDĪTĀJU 

līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;  

1.4. aptaujas rezultātus iesniedz pārskata veidā ar rezultātu dalījumu atbilstoši tehniskās 

specifikācijas 1.7. punktā minētajām sociāli demogrāfiskajām pazīmēm papīra 

dokumenta veidā un elektroniski; 

1.5. aptaujas metode ir individuālas intervijas respondentu dzīvesvietās; 

1.6. respondentu loks ir Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem; 

1.7. aptaujā jānodrošina vismaz 1 000 (viena tūkstoša) respondentu izlase, un šī izlase 

jāveido tā, lai katrai izlases vienībai no respondentu loka būtu vienādas iespējas nokļūt 

izlasē un lai tā precīzi atspoguļotu Latvijas iedzīvotāju dalījumu atbilstoši piecām sociāli 

demogrāfiskajām pazīmēm: vecumam, dzimumam, tautībai, dzīvesvietas tipam un 

reģionam atbilstoši pēdējiem pieejamiem Latvijas Republikas Centrālās statistikas 

pārvaldes datiem, kā arī lai šī izlase atspoguļotu Latvijas iedzīvotāju dalījumu atbilstoši 

izglītības līmenim, ienākumu līmenim un nodarbinātības statusam; 

1.8. iesniedzamajiem aptaujas rezultātiem jāsatur iegūto datu rakstiska analīze – 

kopsavilkums un atsevišķu jautājumu analīze, ietverot arī atsevišķu jautājumu rezultātu 

grafisko salīdzinājumu ar PASŪTĪTĀJA iesniegtajiem iepriekš veikto aptauju 

rezultātiem; 

1.9. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS prezentē aptaujas rezultātus klātienē, 

PASŪTĪTĀJA telpās. 

 

2. Ikmēneša Omnibus aptaujas par PASŪTĪTĀJA norādītajām jautājumu nostādnēm. 

Omnibus aptaujas organizējamas un veicamas atbilstoši tehniskās specifikācijas  

1.3.–1.9. punkta prasībām. 
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2. pielikums 

2016. gada __. aprīļa 

līgumam Nr. LB-07/2016/137 

(iepirkums LB/2016/19) 

 

 

IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līguma priekšmetā paredzētās aptaujas par šādu cenu: 

 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Cena (EUR 

bez PVN) 

PVN 21% 

(EUR) 

Summa 

(EUR; t.sk. 

PVN) 

1. Specializētā socioloģiskā aptauja 

(līguma 1. pielikuma 1. punkts) 

[…] […] […] 

2. Omnibus aptauja 

(līguma 1. pielikuma 2. punkts) 

   

2.1. a) slēgtais jautājums […] […] […] 

2.2. b) atvērtais jautājums […] […] […] 

 

Tabulā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma priekšmetā 

paredzēto aptauju veikšanas nodrošināšanu, t.sk. aptauju rezultātu apkopošanas, 

iesniegšanas un prezentēšanas izmaksas, kā arī nodokļi un nodevas. 


