Līdzdarbības līgums Nr. 7.8/31/2017-P

Apmeklētāju pavadīšanai Teiču dabas rezervāta teritorijā
Siguldā,

2017. gada 4. augustā

Dabas aizsardzības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009099027, juridiskā adrese Baznīcas iela
7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, (turpmāk - Pilnvarotājs) kuras vārdā, pamatojoties uz
2009. gada 2. jūnija Ministra kabineta noteikumiem Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes
nolikums”, rīkojas tās ģenerāldirektors Juris Jātnieks, no vienas puses, un
Laura Biķerniece, personas kods …, deklarētā dzīvesvieta …, (turpmāk - Pilnvarotā
persona), no otras puses,
(katra atsevišķi turpmāk – Puse, bet kopā – Puses) ņemot vērā, ka
I. Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes
nolikums” 2.1. punkts nosaka, ka viena no Pilnvarotāja funkcijām ir īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju pārvaldīšana;
II. Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes
nolikums” 3.14. punkts nosaka, ka viens no Pilnvarotāja uzdevumiem ir sabiedrības
izglītošana dabas aizsardzības jautājumos;
III. Teiču dabas rezervāta likuma 7. panta otrās daļas 1. punkts nosaka, ka Teiču dabas
rezervāta regulējamā režīma zonā aizliegts uzturēties bez Pilnvarotāja rakstveida atļaujas vai
Pilnvarotāja darbinieku klātbūtnes (izņēmums – personas, kuru dzīvesvieta ir rezervāta
teritorijā);
nolūkā - valsts pārvaldē iesaistīt sabiedrības pārstāvjus un īstenot valsts pārvaldes uzdevumus
– izglītot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos un nodrošināt Pilnvarotāja darbinieku
klātbūtni Teiču dabas rezervāta teritorijā - noslēdz šādu līdzdarbības līgumu par pilnvarojumu
veikt valsts pārvaldes uzdevumu (turpmāk – Līgums).
1. Pilnvarotājs uzdod un Pilnvarotā persona apņemas veikt apmeklētāju grupu pavadīšanu
Teiču dabas rezervāta teritorijā šim nolūkam paredzētās apskates objektu vietās:
apmeklētāju laipu takā pie Sildām (1. pielikums), skatu tornī Siksalā (2. pielikums) un pie
skatu platformas (3. pielikums) (turpmāk – Darba uzdevums). Apskates objekti (turpmāk
– Objekti) izvietoti Teiču dabas rezervāta regulējamā režīma un dabas parka zonā.
2. Pilnvarotā persona apliecina, ka tai un tās Darba uzdevuma izpildē iesaistītajam
personālam ir šāda Darba uzdevuma izpildei nepieciešamā kvalifikācija:
2.1. izglītība vai pieredze dabas zinātņu jomā;
2.2. zināšanas un spēja orientēties dabas aizsardzības jautājumos (īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju kategorijās, izpratne par sugām un biotopiem, izpratne par purvu veidošanos,
purvu tipiem);
2.3.specifiskas zināšanas par Teiču dabas rezervātu;
2.4.spēja patstāvīgi sekot līdz un apgūt aktualitātes dabas aizsardzības jautājumos, kas
attiecas uz Teiču dabas rezervātu.
3. Pilnvarotā persona apliecina, ka tā un tās Darba uzdevuma izpildē iesaistītais personāls
pārzina uz Teiču dabas rezervātu un īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem
attiecināmos normatīvos aktus.
4. Veicamie Darba uzdevums ietver šādus pasākumus:
4.1. apmeklētāju grupu pieteikumu saņemšanu un grupu veidošanu, ievērojot pieļaujamo
dalībnieku skaitu;
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4.2. apmeklētāju grupu pavadīšanu Objektos;
4.3. apmeklētāju informēšanu par apskates Objektiem;
4.4. apmeklētāju informēšanu par kārtību, kas jāievēro, apmeklējot Objektus, to skaitā, par
Objektos apmeklējamo skatu torņu apmeklēšanas drošības noteikumiem.
5. Darba uzdevuma izpildi Pilnvarota persona nodrošina laika periodā no Līguma
noslēgšanas līdz 2017. gada 31. oktobrim.
6. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību
izpildei.
7. Pilnvarotāja pienākumi:
7.1. atļaut Pilnvarotajai personai netraucēti piekļūt Objektiem Darba uzdevuma veikšanai;
7.2. instruēt Pilnvaroto personu par kārtību, kas jāievēro, apmeklējot Objektus, to skaitā,
Objektos apmeklējamo skatu torņu apmeklēšanas drošības noteikumus.
8. Pilnvarotāja tiesības:
8.1. bez iepriekšējas brīdināšanas pārbaudīt Pilnvarotās personas darbību Objektos;
8.2. pieprasīt un saņemt informāciju no Pilnvarotās personas par pasākumu norisi un
plāniem.
9. Pilnvarotās personas pienākumi:
9.1. veikt Darba uzdevumu atbilstoši Līgumam;
9.2. nodrošināt, ka apmeklētāji ievēro normatīvo aktu un uzturēšanās noteikumu prasības,
9.3. informēt Pilnvarotāju par plānoto Objekta apmeklējumu un laiku vismaz 2 (divas)
kalendāra dienas pirms apmeklējuma;
9.4. pirms ekskursijas sākšanas iepazīstināt apmeklētājus ar uzturēšanās noteikumiem,
9.5. ar savām darbībām nepasliktināt Objektu stāvokli;
9.6. nekavējoties informēt
infrastruktūrā;

Pilnvarotāju

par

konstatētajiem

bojājumiem

Objektu

9.7. iesniegt Pilnvarotājam Objektu apmeklējumu atskaiti par katru mēnesi (apmeklējumu
reģistrācijas žurnāla izraksts), kurā minēts apmeklējuma datums, apmeklētāju skaits
grupā, apmeklētais Objekts, apmeklētāju pārstāvētā organizācija (kontaktinformācija
vai rekvizīti, pārstāvja paraksts) līdz nākamā mēneša 5. datumam;
9.8. nodrošināt, ka pakalpojuma saņēmēju skaits grupā nepārsniedz 15 (piecpadsmit)
personas.
10. Pilnvarotās personas tiesības:
10.1.

netraucēti veikt Darba uzdevumu Objektos;

10.2.
pieprasīt un saņemt Pilnvarotāja rīcībā esošo informāciju par Objektu, kas var
noderēt Darba uzdevuma sekmīgākai veikšanai.
11. Līguma darbības beigās Puses paraksta Aktu par Darba uzdevuma izpildi, tās kvalitāti un
atbilstību Līguma nosacījumiem.
12. Ja Pilnvarotā persona pārkāpj vai nepilda Līguma saistības un šādu pārkāpumu vai
Līguma saistību neizpildi nenovērš 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pilnvarotāja motivētas
rakstiskas pretenzijas saņemšanas, Pilnvarotājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusēji 5
(piecas) darbdienas pēc Pilnvarotajai personai nosūtīta rakstiska paziņojuma.
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13. Pilnvarotājam ir tiesības nekavējoties apturēt Darba uzdevuma izpildi, ja Pilnvarotā
persona neievēro 9.2. un 9.8.apakšpunktos noteiktās prasības.
14. Līgumu var izbeigt Pusēm vienojoties. Par nodomu Līgumu izbeigt pirms noteiktā
termiņa beigām viena Puse informē otru Pusi vismaz vienu mēnesi iepriekš.
15. Visi strīdi, kas saistīti ar Līguma izpildi, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nevar panākt
vienošanos par strīdu atrisināšanu, Pusēm ir tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā.
16. Līgums ir sagatavots uz divām lapaspusēm latviešu valodā divos eksemplāros - pa vienam
katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pilnvarotājs
Dabas aizsardzības pārvalde
Ģenerāldirektors

Pilnvarotā persona
Laura Biķerniece

_______________________(Juris Jātnieks)

________________ (Laura Biķerniece)
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Objekts (apmeklētāju taka pie Sildām)

1. pielikums
Dabas aizsardzības pārvaldes un Lauras Biķernieces
2017. gada 4. augusta līdzdarbības līgumam Nr. 7.8/31/2017-P

Dabas aizsardzības pārvalde
Ģenerāldirektors

Pilnvarotā persona

_______________________(Juris Jātnieks)
04.08.2017.

________________ (Laura Biķerniece)
04.08.2017.
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Objekts (skatu tornis Siksalā)

2. pielikums
Dabas aizsardzības pārvaldes un Lauras Biķernieces
2017. gada 4. augusta līdzdarbības līgumam Nr. 7.8/31/2017-P

Dabas aizsardzības pārvalde
Ģenerāldirektors

Pilnvarotā persona

_______________________(Juris Jātnieks)
04.08.2017.

________________ (Laura Biķerniece)
04.08.2017.
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3. pielikums
Dabas aizsardzības pārvaldes un Lauras Biķernieces
2017. gada 4. augusta līdzdarbības līgumam Nr. 7.8/31/2017-P

Objekts (skatu platforma)

Dabas aizsardzības pārvalde
Ģenerāldirektors

Pilnvarotā persona

_______________________(Juris Jātnieks)
04.08.2017.

________________ (Laura Biķerniece)
04.08.2017.
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