
 

Pielikums 

Ventspils novada domes  

2019.gada 27.jūnija lēmumam  

(sēdes protokols Nr.45, 19.§, 2.p.)  

LĪDZDARBĪBAS LĪGUMS  

PAŠVALDĪBAS reģ.Nr.SL/2019/_____             PILNVARNIEKA reģ.Nr._________  

2019.gada ___.___________ 

Ventspils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000052035, turpmāk – PAŠVALDĪBA, 

kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Ventspils novada pašvaldības 

nolikumu darbojas domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, no vienas puses, un 

Biedrība „Baltic geographic society”, reģistrācijas Nr.40008165453, turpmāk – 

PILNVARNIEKS, tās valdes priekšsēdētāja Ilgarta Zeiberta personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar biedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas arī 

„PUSES” un katra atsevišķi – „PUSE”,  

PAMATOJOTIES UZ Valsts pārvaldes iekārta likuma 12.panta pirmās daļas 4.punktu 

un otro daļu, 46.pantu, 48.panta trešo daļu, 50.panta pirmo un sesto daļu, 52., 

53.pantu,  
 

ŅEMOT VĒRĀ, ka Ventspils novada dome 2019.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu 

„Par pilnvarojumu biedrībai „Baltic geographic society” pildīt pārvaldes uzdevumu 

saistībā ar II. Pasaules kara upuru piemiņas vietas uzturēšanu Ventspils novada Zlēku 

pagasta Karātavkalna kapos” (sēdes protokols Nr.__, __.§), noslēdza šādu publisko 

tiesību līgumu (turpmāk – „Līgums”):  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. PAŠVALDĪBA pilnvaro, bet PILNVARNIEKS apņemas veikt Ventspils 

novada administratīvās teritorijas labiekārtošanas funkcijā ietilpstošā pārvaldes 

uzdevuma izpildi saistībā ar Otrā pasaules kara upuru piemiņas vietas 

PAŠVALDĪBAS nekustamā īpašumā „Karātavkalna kapi”, kadastra numurs 

9894 005 0123, kas atrodas Ventspils novada Zlēku pagastā, teritorijā 

uzturēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo 

tiesību aktu prasībām (turpmāk – „Pārvaldes uzdevums”). 

1.2. Līguma 1.1.punktā minētās PAŠVALDĪBAS publiskās teritorijas, kurā 

PILNVARNIEKS veic Pārvaldes uzdevuma izpildi, robežas noteiktas Līgumam 

pielikumā Nr.1 pievienotajā zemes izvietojuma shēmā (turpmāk – „Teritorija”). 

1.3. Pārvaldes uzdevuma ietvaros PILNVARNIEKS nodrošina būvobjekta 

atjaunošanu saskaņā ar Līgumam pielikumā Nr.2 pievienoto skiču projektu 

(turpmāk – Projekts).  



 

2.  PILNVAROTĀS PERSONAS TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

 

2.1. PILNVARNIEKS savā darbībā ievēro uz Pārvaldes uzdevuma veikšanu 

attiecināmos Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus un Līguma 

noteikumus. 

2.2. PILNVARNIEKS ir atbildīgs par Pārvaldes uzdevuma tiesisku, racionālu un 

lietderīgu izpildi, kā arī no Līguma izrietošo saistību pilnīgu, savlaicīgu un 

pienācīgu izpildīšanu, un viņš nav tiesīgs nodot Pārvaldes uzdevuma izpildi 

trešajām personām.  

2.3. Pārvaldes uzdevumu PILNVARNIEKS veic sabiedriskā labuma 

(nekomerciālos) nolūkos, izmantojot savas darbības ietvaros iegūtos finanšu 

līdzekļus, nepieciešamos tehniskos un administratīvos resursus Līgumā noteikto 

saistību izpildei. 

2.4. Līguma darbības laikā PILNVARNIEKAM ir pienākums organizēt Projekta 

īstenošanu atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei. PILNVARNIEKS par 

saviem līdzekļiem patstāvīgi sedz visus ar būvniecību saistītos izdevumus un 

maksājumus. 

2.5. Projektā noteikto būvdarbu veikšanas procesā PILNVARNIEKS nodrošina to 

atbilstību būvniecību regulējošiem normatīvo aktu prasībām un uzņemas visu 

atbildību un riskus no to uzsākšanas Teritorijā brīža līdz būvobjekta nodošanai 

ekspluatācijā. Ar Līguma parakstīšanu uzdodot PILNVARNIEKAM pildīt 

Pārvaldes uzdevumu, PAŠVALDĪBA pilnvaro tās vārdā PILNVARNIEKU 

veikt visas nepieciešamās darbības Projekta īstenošanai, kuram ir šī būvniecības 

procesa dalībnieka – personas, kura ierosina būvniecību saskaņā ar Projektu, un 

Teritorijā esošās atjaunojamās būves īpašnieka – Būvniecības likumā noteiktās 

tiesības un pienākumi.  

2.6. Jebkādas izmaiņas Teritorijas labiekārtojumā PILNVARNIEKS, pirms to 

uzsākšanas, saskaņo ar PAŠVALDĪBU. PILNVARNIEKS apņemas neveikt 

nekādas darbības, kas varētu pasliktināt Teritorijas stāvokli. 

2.7. Gadījumā, ja Projekta īstenošanā uz darījuma akta vai cita tiesiska pamata ir 

iesaistītas citas personas, PILNVARNIEKS saglabā vienpersonisku atbildību 

pret PAŠVALDĪBU par izrietošo no Līguma saistību izpildi to pilnā apjomā. 

2.8. PILNAVRNIEKS ir tiesīgs piedalīties pasākumos un veikt prezentācijas par 

Projekta ieviešanu un rezultātiem, kā arī rīkoties ar jebkādu ar Projektu saistīto 

informāciju, īpaši tā publicitātes vai informācijas par to izplatīšanas nolūkā, 

ievērojot attiecīgās informācijas raksturu, t.sk. aprobežojumus, ja tā satur 

ierobežotas pieejamības informāciju. 

2.9. PILNVARNIEKS sadarbojas ar masu medijiem, lai informētu sabiedrību par 

sasniegtajiem rezultātiem Pārvaldes uzdevuma veikšanas laikā, atbalsta un 

sekmē jebkādu pasākumu īstenošanu, kas tieši vai netieši veicina Pārvaldes 

uzdevuma efektīvu izpildi. 

2.10. PILNVARNIEKAM ir tiesības iesniegt PAŠVALDĪBAI priekšlikumus un 

ierosinājumus par nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā un pieprasīt jebkuru 



vajadzīgo informāciju no PAŠVALDĪBAS un citām iestādēm saistībā ar 

Pārvaldes uzdevumu.  

2.11. Savā darbībā PILNVARNIEKS apņemas nepieļaut PUSES diskreditējošu 

rīcību. Katrā gadījumā, kad ir apstiprinājusies masu saziņas līdzekļos publiskotā 

vai savādāk atklātībā nonākušo negatīvo atsauksmju un kritikas par Pārvaldes 

uzdevuma izpildi pamatotība, PILNVARNIEKS izvērtē notikušā apstākļus un 

veic visas nepieciešamās darbības Pārvaldes uzdevuma izpildes organizēšanas 

pilnveidei, trūkumu un nepilnību, kā arī iestājušos seku novēršanai. 

2.12. PILNVARNIEKAM ir pienākums ievērot PAŠVALDĪBAS norādījumus un 

ieteikumus, kas vērsti uz Pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanu saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām un izpildīt PAŠVALDĪBAS prasības, lai tiktu 

pārtraukta prettiesiska bezdarbība, mazinātu vai novērstu prettiesiskas 

bezdarbības sekas. 

2.13. Fizisko personu datus, kuri iegūti Līguma saistību izpildes ietvaros, 

PILNVARNIEKS izmanto vienīgi Pārvaldes uzdevuma mērķiem, ievērojot to 

apstrādē Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

2.14. PILNVARNIEKS sniedz pilnīgu un patiesu informāciju par Līguma saistību 

izpildi un Projekta aktivitātēm.  

2.15. PILNVARNIEKS nekavējoties rakstveidā paziņo PAŠVALDĪBAI, ja: 

2.15.1. iestājušies apstākļi, kuru dēļ Pārvaldes uzdevuma izpilde tikusi 

pārtraukta vai nav iespējama tā turpmāka veikšana, vai kuri var 

neparedzēti ietekmēt Līguma saistību savlaicīgu, pilnīgu vai pienācīgu 

izpildi; 

2.15.2. prettiesiskas un vainojamas PILNVARNIEKA rīcības dēļ trešajai 

personai nodarīts kaitējums. 

2.16. Regresa kārtībā PILNVARNIEKAM ir pienākums atlīdzināt PAŠVALDĪBAI 

visus zaudējumus, kas radušies Līguma neatbilstošas izpildes dēļ vai ja tie 

nodarīti PILNVARNIEKA prettiesiskas rīcības vai bezdarbības rezultātā. 

2.17. Saskaņā ar Līgumu PILNVARNIEKS ir tiesīgs Pārvaldes uzdevuma izpildes 

nodrošināšanai noslēgt līgumus, vienošanās ar fiziskām un juridiskām 

personām, ievērojot piemērojamās tiesību normās noteikto kārtību, kā arī 

izmantot citas normatīvajos aktos un Līgumā paredzētās tiesības. 

 

3.  PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

 

3.1. PAŠVALDĪBA nodrošina netraucētu Līguma izpildi, PILNVARNIEKAM 

veicot Pārvaldes uzdevumu, sniedz iespējamo palīdzību un sekmē ar to saistīto 

darbību organizēšanu un pasākumu īstenošanu. 

3.2. Pārvaldes uzdevuma izpildei PAŠVALDĪBA sniedz PILNVARNIEKAM 

nepieciešamo organizatorisko atbalstu, informāciju un tehnisko dokumentāciju, 

tajā skaitā Teritorijas plānu un topogrāfisko uzmērījumu Projekta būvdarbu 

veikšanai. 



3.3. Līguma noteikumos paredzētajā informācijas apmaiņas kārtībā PAŠVALDĪBA 

izskata un sniedz atbildi uz saņemtajiem PILNVARNIEKA iesniegumiem un 

priekšlikumiem Līguma izpildes jautājumos. 

3.4. Atbilstoši darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, 

tiesībām un kārtībai PAŠVALDĪBA kontrolē Līguma izpildi un uzrauga 

Projekta īstenošanas procesa norisi, apkopo un izvērtē PILNVARNIEKA 

sniegto informāciju u.c. ziņas par Pārvaldes uzdevuma veikšanas procesu un 

rezultātiem, pārbauda to patiesumu un atbilstību faktiskajiem apstākļiem.  

3.5. PAŠVALDĪBAI ir tiesības dot saistošus noradījumus PILNVARNIEKAM un 

viņa Līguma izpildē pilnvarotajam pārstāvim. 

3.6. Līguma nepienācīgas izpildes vai neatbilstības noteiktajiem novērtēšanas 

kritērijiem gadījumā PAŠVALDĪBA ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no šāda fakta 

konstatēšanas dienas par to rakstiski paziņo PILNVARNIEKAM, kuram uzdod 

iesniegt paskaidrojumu vai veikt noteiktas darbības. Ne vēlāk kā 10 (desmit) 

dienu laikā no šajā Līguma punktā minētā paziņojuma saņemšanas brīža 

PILNVARNIEKS informē PAŠVALDĪBU par norādījumu izpildi. 

3.7. PAŠVALDĪBA nodrošina Līguma un citu dokumentu publisku pieejamību uz 

tiem attiecināmos normatīvos aktos paredzētajā kārtībā un termiņā.  

3.8. Līgums neietekmē PAŠVALDĪBAS tiesības izmantot Teritoriju 

apsaimniekošanas un uzturēšanas darbu veikšanai. 

3.9. Līguma termiņa darbības laikā PAŠVALDĪBA nav tiesīga slēgt sadarbības, 

pilnvarojuma vai citus līgumus, kuru izpilde kavē vai padara neiespējamu 

Pārvaldes uzdevumu izpildi vai Projekta īstenošanu.  

 

4.  PILNVARNIEKA DARBĪBAS PĀRSKATS, UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA 

UN PĀRVALDES UZDEVUMA IZPILDES NOVĒRTĒŠANA 

 

4.1. PAŠVALDĪBA uzrauga Līgumā noteiktā Pārvaldes uzdevuma izpildes 

organizēšanu un norisi, par ko ir atbildīgs PILNVARNIEKS.  

4.2. Par PILNVARNIEKA uzraudzību, tai veicot Pārvaldes uzdevumu, un no 

Līguma izrietošo PAŠVALDĪBAS saistību izpildi ir atbildīgas Ventspils novada 

domes noteiktās PAŠVALDĪBAS amatpersonas.  

4.3. PILNVARNIEKS ne retāk, kā reizi pusgadā, t.i., līdz tam sekojošā nākamā 

kalendārā mēneša 5.datumam, PAŠVALDĪBAS pilnvarotajai personai iesniedz 

ziņojumu par rezultātiem, kurā norāda šajā periodā īstenotās aktivitātes 

Pārvaldes uzdevuma izpildei un sasniegtos rezultātus, t.sk. par aktuālajiem 

jautājumiem un plānotajiem pasākumiem Projekta ieviešanā. 

4.4. Līguma darbības laikā pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma PILNVARNIEKS, 

papildus Līguma 4.3.punktā paredzētajām ziņām, sniedz jebkādu cita veida 

informāciju par Pārvaldes uzdevuma izpildes norisi un rezultātiem. 

4.5. PILNVARNIEKA darbību Pārvaldes uzdevuma izpildei PAŠVALDĪBA 

novērtē pēc šādiem kritērijiem: 

4.5.1. atbilstība normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem; 

4.5.2. veikto pārbaužu rezultāti; 



4.5.3. valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisku organizāciju pārstāvju, 

kompetentu speciālistu un ekspertu novērtējumi, citu juridisku un fizisku 

personu ziņojumi un atsauksmes; 

4.5.4. sabiedrības pārstāvju atbalsts un līdzdarbība; 

4.5.5. saņemtās sūdzības, kuru pamatotība ir apstiprinājusies, par 

PILNVARNIEKA rīcību; 

4.5.6. pēc PAŠVALDĪBAS ieskatiem jebkāda cita informācija saistībā ar 

Pārvaldes uzdevuma izpildes savlaicīgumu, kvalitāti un efektivitāti. 

 

5.  LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, DARBĪBAS TERMIŅS,  

                            NOTEIKUMU GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA 

 

5.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas PUSES, un tā darbības 

termiņš ir viens gads no spēkā stāšanās dienas. Līgums izbeidzas, izbeidzoties 

termiņam, uz kādu tas noslēgts. 

5.2. PUSES var noslēgt vienošanos par Līguma darbības termiņa pagarināšanu, ja 

pirms tam lēmumu par to ir pieņēmusi Ventspils novada dome.  

5.3. Līgumu var izbeigt pirms Līguma 5.1.punktā minētā termiņa, PUSĒM 

vienojoties. PUSE, kas vēlas izbeigt Līgumu, rakstiski paziņo par to otrai 

PUSEI ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms vienošanās noslēgšanas. 

5.4. PAŠVALDĪBAI ir tiesības vienpusēji nekavējoties izbeigt Līgumu, iepriekš 

rakstiski brīdinot par to PILNVARNIEKU, ja:  

5.4.1. Teritorija tiek izmantota ar Pārvaldes uzdevumu nesaistītam mērķim; 

5.4.2. Projekta īstenošanas procesā netiek ievēroti būvniecību regulējošo 

tiesību akti vai pildīti Ventspils novada Būvvaldes lēmumi 

(administratīvie akti); 

5.4.3. PILNVARNIEKS ir izdarījis rupju Līguma noteikumu pārkāpumu, par 

kādu uzskatāma Pārvaldes uzdevuma nepildīšana, normatīvo aktu 

neievērošana, ziņu neiesniegšana, PAŠVALDĪBU diskreditējoša rīcība 

u.tml., un PILNVARNIEKS nav pārtraucis/turpina savas/-u 

darbības/bezdarbību ilgāk par piecām dienām arī pēc rakstiskas 

PAŠVALDĪBAS pretenzijas par saistību neizpildi vai pienācīgu 

nepildīšanu saņemšanas; 

5.4.4. PILNVARNIEKA darbības novērtējuma rezultātā PAŠVALDĪBA 

atzinusi, ka PILNVARNIEKS nenodrošina kvalitatīvu un efektīvu 

Pārvaldes uzdevuma izpildi; 

5.4.5. pastāv citi svarīgi iemesli nepieļaujoši ar Līgumu nodibināto tiesisko 

attiecību turpināšanu, tai skaitā, ja vairs nepastāv apstākļi, kas bija 

pamats tā noslēgšanai, vai nosacījumi privātpersonas pilnvarošanai 

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem. 

5.5. Ja Līgums izbeigts tā 5.4.1.-5.4.4.apakšpunktā noteikto iemeslu dēļ, pēc 

PAŠVALDĪBAS pieprasījuma saņemšanas PILNVARNIEKAM ir pienākums 

izpildīt prasību par restitūciju vai nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu.  



5.6. Pirms Līguma 5.1.punktā paredzētā termiņa beigām PILNVARNIEKAM ir 

tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš rakstiski brīdinot par to 

PAŠVALDĪBU, ja Projekta būvobjekts ir nodots ekspluatācijā. 

5.7. Līguma darbības termiņa izbeigšanās vai laušanas gadījumā PUSES nodrošina 

Pārvaldes uzdevuma izpildes nepārtrauktību. 

5.8. Līgumu var papildināt vai grozīt, PUSĒM savstarpēji vienojoties. Jebkuri 

Līguma noteikumu grozījumi vai papildinājumi, ja Ventspils novada dome ir 

pieņēmusi lēmumu piekrist to izdarīšanai, stājas spēkā un kļūst par Līguma 

pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tās noformētas rakstveidā, un 

PUSES tos parakstījušas.  

5.9. PUŠU reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 

pārtraukšanai vai darbības pārtraukšanai. Ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, 

Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir spēkā esoši PUSES tiesību un saistību 

pārņēmējam. PAŠVALDĪBAI ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, 

PILNVARNIEKA tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā, 

brīdinot iepriekš par to rakstiski, ja PILNVARNIEKA reorganizācijas gadījumā 

vairs nepastāv pilnvarojuma pamatnoteikumi. 

5.10. Ja normatīvo aktu izmaiņu rezultātā kāds no Līguma nosacījumiem zaudē 

spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, ciktāl to neatceļ 

spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas. PUSES vienojas, ka nepieciešamības 

gadījumā spēku zaudējušo attiecīgo Līguma noteikumu aizstās ar tādu 

noteikumu, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

5.11. Gadījumā, ja no Līguma noteikumu konteksta izriet PUŠU saistības, kas 

turpinās pēc Līgumā noteiktā termiņa beigām, šādas saistības saglabājas līdz 

brīdim, kad visi ar Līgumu noteiktie PUŠU pienākumi ir pilnībā izpildīti. 

 

6.  MANTISKAIS IEGULDĪJUMS PROJEKTA BŪVĒ UN  

UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. PILNVARNIEKS iesaistās Projekta īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā 

esošo mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. PUSES 

vienojas, ka šādu ieguldījumu rezultātā PILNVARNIEKAM ar PAŠVALDĪBU 

nevar rasties tādas tiesiskas attiecības, no kurām izrietētu šo darbību atbilstība 

Latvijas Republikas Civillikuma normu, regulējošu lietai taisīto nepieciešamo 

un derīgo izdevumu atlīdzināšanu, paredzētajām pazīmēm un PAŠVALDĪBAI 

iestātos tajās noteiktais šāda ieguldījuma atlīdzinājuma pienākums. 

6.2. Līguma 6.1.punkta izpratnē īpašuma tiesību objekts, uz kuru PAŠVALDĪBA ar 

Līgumu iegūst īpašuma tiesības, ir PILNVARNIEKA mantiskais un cita veida 

ieguldījums PAŠVALDĪBAI piederošā būvē, kas atrodas Teritorijā un kuras 

atjaunošanu Projekta ietvaros PILNVARNIEKS veicis saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem. PILNVARNIEKS apliecina, ka nepretendē ne uz kādām šai 

saistībā taisīto izdevumu atlīdzinājuma tiesībām, pilnībā atzīstot visas 

PAŠVALDĪBAS tiesības uz īpašumu, ko ietver vai varētu ietvert Projekta 

īstenošanas laikā radītais ieguldījums Teritorijas būves labiekārtojumā. 



6.3. PILNVARNIEKS pilnā apjomā ir atbildīgs par Projekta ietvaros būvdarbu 

procesā iegādāto un radīto mantisko vērtību saglabāšanu un uzturēšanu līdz 

Līguma darbības beigām vai tā pirmstermiņa izbeigšanas dienai, kad šis 

pienākums pāriet uz PAŠVALDĪBU, kura – kā atvasināta publiska persona – 

turpina ekspluatācijā nodotā Projekta būvobjekta lietojumu no autonomām 

funkcijām izrietošā Pārvaldes uzdevuma izpildei.  

6.4. Gadījumā, ja PAŠVALDĪBAI piederošajā un Projekta ietvaros atjaunotajā būvē 

rodas defekti veiktajos būvdarbos vai tam izmantotajos būvmateriālos vai 

konstrukciju elementos, PILNVARNIEKAM ir obligāti jāizlieto būvdarbu 

un/vai piegāžu līgumos noteiktās tiesības prasīt novērst šos defektus garantijas 

periodā un jānodrošina atbilstoša kontrole šo defektu novēršanā. 

PILNVARNIEKS par katru šādu gadījumu informē PAŠVALDĪBU.  

 

7.   NEPĀRVARAMA VARA 

 

7.1. PUSES ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī 

neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju 

apstākļu ietekmes rezultātā, kurus neviena no PUSĒM nevarēja ne novērst, ne 

paredzēt, ne ietekmēt un par kuru rašanos neatbild. Par nepārvaramu varu tiek 

uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no PUŠU gribas, un tieši attiecas uz 

Līguma izpildi. 

7.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu darbību, 

nekavējoties vai tiklīdz radusies objektīvu apstākļu nekavēta izdevība, par 

šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai PUSEI. Šajā paziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto 

attiecīgās PUSES saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

7.3. PUSES vienojas par Līguma saistību izpildes apturēšanu uz laiku, kurā darbojas 

nepārvarama vara, vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas noteikumiem. Katra 

Puse apņemas veikt visu iespējamo, lai novērstu vai mazinātu Pārvaldes 

uzdevuma neizpildes vai daļējas neizpildes sekas, kādas iestājušas vai 

paredzami būtu iestājušās laikā, kamēr turpinājās nepārvaramas varas apstākļi. 

 

8.  PUŠU KONTAKTPERSONAS 

 

8.1. PUŠU kontaktpersonas ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai: 

8.1.1. PAŠVALDĪBAS pilnvarotais pārstāvis – Ventspils novada pašvaldības 

Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Cekule (tālruņa numurs – +371 

29189406; elektroniskā pasta adrese: zlekas@ventspilsnd.lv); 

8.1.2. PILNVARNIEKU pārstāvošā persona – biedrības „Baltic geographic 

society” valdes priekšsēdētājs Ilgarts Zeiberts (tālruņa numurs – +371 

29239901; elektroniskā pasta adrese: ilgarts.zeiberts@bgs.one). 

mailto:zlekas@ventspilsnd.lv
mailto:ilgarts.zeiberts@bgs.one


8.2. PAŠVALDĪBAS pilnvarotās personas atvaļinājuma vai atrašanās citā 

prombūtnē laikā šīs personas tiesības ir PAŠVALDĪBAS amatpersonai, kura uz 

Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora izdotā rīkojuma pamata pilda 

Līguma 8.1.1.apakšpunktā minētās pārvaldes vadītāja amata pienākumus. 

8.3. PUSES par citas kontaktpersonas norīkošanu paziņo viena otrai rakstiski 

Līguma 9.2.punktā noteiktajā kārtībā. 

 

9.  NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

9.1. PUŠU reorganizācijas, kā arī adrešu, nosaukuma, bankas vai citu rekvizītu 

nomaiņas gadījumā PUSES viena otru rakstiski brīdina par notikušajām 

izmaiņām ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc šāda notikuma iestāšanās dienas.  

9.2. PUSES ar informāciju apmainās, izmantojot elektroniskos komunikācijas 

līdzekļus (e-pastu, tālruni vai faksu). Ja viena no PUSĒM ir nosūtījusi otrai 

PUSEI dokumentu rakstveidā, tad uz šādu dokumentu ir jāsniedz atbilde 

rakstveidā, ja to pieprasa dokumentu nosūtījusī PUSE, kā arī gadījumos, kad to 

paredz Līguma noteikumi. Visus paziņojumus, pretenzijas, vēstules, ko PUSES 

sūta viena otrai un kuriem Līgumā paredzētajos gadījumos ir jābūt rakstiskiem, 

jānodod personīgi vai jānosūta ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par 

nosūtītu dienā, kad tas nodots personīgi un adresāts parakstījies par 

korespondences saņemšanu, vai tas nosūtīts ar ierakstītu vēstuli, kas uzskatāma 

par saņemtu septītajā dienā pēc tam, kad tā nodota pastā (pasta zīmogs) 

nosūtīšanai adresātam uz Līgumā minēto PUSES adresi vai citu adresi, ko viena 

no PUSĒM ir rakstiski paziņojusi otrai PUSEI, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs 

pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam. 

9.3. Visus strīdus, kas starp PUSĒM rodas Līguma izpildes laikā un ir no tā 

noteikumiem izrietoši, PUSES apņemas risināt pārrunu ceļā. Abu PUŠU 

pienākums ir atrast visus iespējamos veidus, lai risinātu radušās domstarpības 

ārpustiesas kārtībā, PUSĒM vienojoties. PUSES var parakstīt vienošanās 

protokolu, nosakot strīda izšķiršanas kārtību. Ja savstarpēja vienošanās netiek 

panākta, tad strīds risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā. 

9.4. Papildus Līguma noteikumos paredzētajam, PUSES apņemas sagatavot un 

parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus, kā arī veikt visas darbības, kas ir 

pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi un tā mērķu 

sasniegšanu. 

9.5. No Līguma izrietošās PUŠU attiecības un jautājumus, kas nav atrunāti Līguma 

noteikumos, PUSES tulko un risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo 

tiesību aktu normām. 

9.6. Parakstot Līgumu, PUSES apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un 

tiesības, lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski 

šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā 

minēto saistību izpildi. 

9.7. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 



9.7.1. pielikums Nr.1: PAŠVALDĪBAS zemes vienības ar kadastra numuru 

9894 005 0123 izvietojuma shēma – uz vienas lapas; 

9.7.2. pielikums Nr.2: skiču projekts objektam „Karātavkalna kapi, Zlēku 

pagasts, Ventspils novads” – uz trijām lapām.  

9.8. Līgums uzrakstīts latviešu valodā uz ______ lappusēm un divos eksemplāros, no 

kuriem viens eksemplārs glabājas pie PAŠVALDĪBAS, bet otrs – pie 

PILNVARNIEKA. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

PAŠVALDĪBA:  

Ventspils novada pašvaldība  

reģ.Nr.90000052035  

Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 

e-pasts: info@ventspilsnd.lv  

kontakttālrunis – 636-29450 

 

 

 

_________________ /Aivars Mucenieks/ 

domes priekšsēdētājs 

 

 

 

 

 

 

 

PILNVARNIEKS:  

Biedrība „Baltic geographic society” 

reģ.Nr.40008165453 

Juridiskā adrese: Stabu iela 52A-1, Rīga, LV-1011 

Pasta adrese: Krišjāņa Barona iela 87, Rīga, LV-1001 

      

 

 

 

_________________ /Ilgarts Zeiberts/ 

valdes priekšsēdētājs  
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