Līgums par zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem
Valsts zemes dienests, vienotais reģistrācijas Nr.90000030432, tā ģenerāldirektores Solvitas
Zvidriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.971
„Valsts zemes dienesta nolikums”, Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumu Nr.441 „Par Solvitas
Zvidriņas pārcelšanu” un Tieslietu ministrijas 2016.gada 18.augusta rīkojumu Nr.10-10.1/794 „Par
S.Zvidriņas pārcelšanu”, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „TOPOHAUS”, reģistrācijas Nr. 40103939392, juridiskā adrese Usmas iela 9-102, Rīga,
LV-1083, Ievas Ozoliņas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras
puses, abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Zemes kadastrālās uzmērīšanas
pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. VZD 2017/01/M) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk –
Līgums:
1.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Izpildītājs ir piedalījies Pasūtītāja rīkotajā iepirkumā „Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VZD 2017/01/M), turpmāk – iepirkums.
1.2. Saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2017.gada 27.marta lēmumu Izpildītājs ir ieguvis tiesības
realizēt savu iepirkumam iesniegto piedāvājumu.
2.

Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus - bijušo zemes
īpašnieku un viņus pārdzīvojušo laulāto, bērnu un mazbērnu, politiski represēto un 1.grupas invalīdu,
turpmāk – Zemes lietotājs, zemes robežu uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem saskaņā ar Līguma 3.pielikumu
„Par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību saraksts”, turpmāk vienskaitlī – Darbs, daudzskaitlī
– Darbi.
2.2. Pasūtītājs izpildītos Darbus apmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši Izpildītāja
iesniegtajām un Pasūtītāja pieņemtajām atskaitēm, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu.
3.

Līguma izpildes kārtība

3.1. Izpildītājs Darbus apņemas veikt līdz 2018.gada 3.decembrim Tehniskajā specifikācijā (Līguma
1.pielikums) noteiktajā apjomā, atbilstoši Līgumā norādītajām prasībām un kārtībai, kā arī Darba
izcenojumiem un aprēķina kārtībai, kas norādīti Finanšu aprēķinā (Līguma 2.pielikums) un tabulā „Izmaksu
noteikšanas tabula zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārtraukšanas gadījumā” (Līguma 1.pielikuma
„Tehniskās specifikācija” 2.pielikums).
3.2. Par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību sarakstu (Līguma 3.pielikums), turpmāk –
Saraksts, par 2017.gadu Pasūtītājs uzsāk nodot Izpildītājam ar nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma
4.pielikums) ne vēlāk kā līdz 2017.gada 8.maijam, bet par 2018.gadu ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.martam
un pabeidz ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1.augustam.
3.3. Ja Darbi Sarakstā norādītajām zemes vienībām tiek pārtraukti objektīvu iemeslu dēļ un netiek apgūts
attiecīgais finansējums, Pasūtītājam ir tiesības papildināt Sarakstu ar zemes vienībām un nodot Saraksta
papildinājumus Izpildītājam zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei, nemainot gadā paredzēto kopējo
valsts budžeta līdzekļu izlietojumu vairāk kā 10 % (desmit procentu) robežās. Pasūtītājs var nodot
papildināto Sarakstu Izpildītajam vēlāk kā 4 (četrus) mēnešus pirms Līguma darbības termiņa beigām, ja
Izpildītājs apņemas Darbus pabeigt līdz Līguma darbības termiņa beigām.
3.4. Izpildītājs izpildītos Darbus nodod ar nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 5.pielikums),
kuru Izpildītājs kopā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem iesniedz Pasūtītāja reģionālās nodaļas
birojā, un elektroniski sagatavoto ikmēneša atskaiti (Līguma 6.pielikums), kā arī rēķinu nosūta uz Pasūtītāja
Līguma 9.4.punktā norādīto elektronisko pasta adresi.
3.5. Pasūtītājs var veikt jebkura vēl nepabeigtā vai pieņemtā un apmaksātā Darba pārbaudi apvidū.
Konstatētie trūkumi un kļūdas Darba izpildē, ko pieļāvis Izpildītājs, un kā konstatēts Pasūtītāja sagatavotā un
Izpildītājam iesniegtā pārbaudes aktā, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.

Pasūtītājam pārbaudes akta kopiju ir tiesības nosūtīt sertificēšanas institūcijai, kas izdevusi sertificētajam
mērniekam sertifikātu.
3.6. Ja Pasūtītājs veicis Līguma 3.5.punktā minēto pārbaudi un uzdevis novērst konstatētos trūkumus,
Izpildītājs pēc Darba izpildes iesniedz zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus kadastra objekta datu
aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, izdarot uz pavadzīmes atzīmi
„Zemes kadastrālā uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem – atkārtoti pēc trūkumu novēršanas” un
nekavējoties paziņo par to Pasūtītājam uz Līguma 9.4.punktā norādīto elektronisko pasta adresi.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Pasūtītājs un Izpildītājs, pamatojoties uz Darba izcenojumiem un aprēķinu kārtību, kas norādīta Līguma
3.1.punktā, un Līguma Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), vienojas par Darbu cenu un samaksas
apjomu, saskaņā ar kuru Izpildītājs apņemas veikt Darbus visā Līguma darbības periodā.
4.2. Kopējā Līguma summa, par kuru Izpildītājam jāveic Darbi un Pasūtītājam tie jāapmaksā, nepārsniedz
EUR 34321,62 (trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit viens euro un sešdesmit divi centi) un PVN 21%
(EUR 7207.54), kopā 41529.16 EUR (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit deviņi euro un
16 centi).
4.3. Par pamatoti pārtrauktajiem un nepabeigtajiem Darbiem, par kuriem Izpildītājs veicis darbības saskaņā
ar Tehniskās specifikācijas (Līguma 1.pielikums) 2.1.9.punktā noteikto, Pasūtītājs apmaksu veic atbilstoši
Izpildītāja iesniegtajai ikmēneša atskaitei (Līguma 6.pielikums), ievērojot Līguma 1.pielikuma „Tehniskās
specifikācija” 2.pielikumā noteikto novērtējumu:
4.3.1. pēc Pasūtītāja pieņemtā lēmuma par zemes vienības izslēgšanu no valsts budžeta līdzekļiem
uzmērāmo zemes vienību saraksta, ja uzmērīšanas darbi pārtraukti Zemes lietotāja nepamatoto iebildumu vai
bezdarbības dēļ;
4.3.2. pēc attiecīgo institūciju lēmumu pieņemšanas un datu aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā, ja pēc Pasūtītāja ierosinājuma attiecīgā institūcija pieņēmusi lēmumu grozīt
kādu no iepriekš pretrunīgi vai neatbilstoši situācijai apvidū pieņemtajiem lēmumiem;
4.3.3. pēc Pasūtītāja zemes robežu strīda komisijas lēmuma spēkā stāšanās, ja par Izpildītāja veiktajām
kadastrālās uzmērīšanas darbībām Pasūtītāja reģionālās nodaļas robežu strīdu komisija ir pieņēmusi
apstiprinošu (pozitīvu) lēmumu.
4.4. Līguma kopējā summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā (Līguma
1.pielikums) un Līgumā minēto Darbu izpildi pilnā apjomā, tajā skaitā visi izdevumi, kas saistīti ar
transportu, nodokļiem, nodevām un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu no trešajām personām.
4.5. Pasūtītājs saskaņā ar nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 5.pielikums) veic samaksu par Darbiem
15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtās atskaites (Līguma 6.pielikums) un rēķina
saskaņošanas.
4.6. Pasūtītājs veic samaksu par Izpildītāja izdevumiem, kas saistīti ar papildus Darbiem saistībā ar attiecīgo
institūciju pretrunīgu (nesakārtotu) vai situācijai apvidū neatbilstoši pieņemto lēmumu grozīšanu, vai par
kuriem Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par zemes vienību izslēgšanu no Saraksta (Līguma 3.pielikums),
saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Līguma 1.pielikums) 2.pielikumu un 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu
laikā pēc Izpildītāja iesniegtās atskaites un rēķina saskaņošanas.
4.7. Par pakalpojuma apmaksas dienu ir uzskatāma diena, kad Pasūtītājs veicis finanšu līdzekļu
pārskaitījumu.
4.8. Nekvalitatīvu Darbu izpildes gadījumos, trūkumu un kļūdu novēršana un/vai atkārtota zemes kadastrālās
uzmērīšanas darba izpilde notiek par Izpildītāja līdzekļiem.
5. Pušu saistības
5.1. Izpildītāja saistības:
5.1.1. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par veikto Darbu kvalitāti un atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām;
5.1.3. Izpildītājs Darbu izpildi nodrošina ar savu darbaspēku (saskaņā ar iepirkumam iesniegto piedāvājumu
vai nepieciešamības gadījumā iesniedz aktualizētu sertificēto mērnieku sarakstu atbilstoši Līguma
7.pielikumam), materiāliem un resursiem;
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5.1.4. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Saraksta projekta (Līguma 3.pielikums) saņemšanas
papildina to ar Darbu uzsākšanas termiņu katrai zemes vienībai, termiņu plānojot katram mēnesim,
proporcionāli Saraksta projektā esošo zemes vienību skaitam, ievērojot, ka pēdējo Darbu uzsākšanas termiņš
nevar būt vēlāks kā 4 (četrus) mēnešus pirms Līguma darbības termiņa beigām, izņemot Līguma 3.3.punktā
minētajā gadījumā. Papildināto Saraksta projektu Izpildītājs nodod saskaņošanai Pasūtītājam.
5.1.5. Izpildītājs Sarakstu no Pasūtītāja pieņem ar parakstītu nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma
4.pielikums).
5.1.6. Izpildītājs nodod veiktos Darbus Pasūtītājam šādā kārtībā:
5.1.6.1. Izpildītājs un Pasūtītāja reģionālās nodaļas biroja vadītājs paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu
par zemes kadastrālas uzmērīšanas lietu un dokumentu pieņemšanu (Līguma 5.pielikums). Iesniedzot zemes
kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, uz pavadzīmes Izpildītājs papildus izdara atzīmi „Zemes kadastrālā
uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem, saskaņā ar 2017.gada ___. _______ VZD un SIA „TOPOHAUS”
noslēgto līgumu”;
5.1.6.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma par veikto Darbu izmaksām atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Līguma
1.pielikums) 2.pielikumam, Izpildītājam iesniedzot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, kuri saņemti
vai sagatavoti Darbu pārtraukšanas brīdi;
5.1.6.3. Izpildītājam līdz katra mēneša 10.datumam nosūtot uz Pasūtītāja Līguma 9.4.punktā norādīto
elektronisko pasta adresi atskaiti „Par valsts budžeta līdzekļiem uzmērītās zemes vienības” (Līguma
6.pielikums) un rēķinu par iepriekšējo mēnesi;
5.1.6.4. Izpildītājam nosūtot uz Pasūtītāja Līguma 9.4.punktā norādīto elektronisko pasta adresi atskaiti un
rēķinu par Izpildītāja izdevumiem, kas saistīti ar papildus Darbiem saistībā ar attiecīgo institūciju pretrunīgu
(nesakārtotu) vai situācijai apvidū neatbilstoši pieņemto lēmumu grozīšanu, vai par kuriem Pasūtītājs ir
pieņēmis lēmumu par zemes vienību izslēgšanu no Saraksta (Līguma 3.pielikums).
5.1.7. Izpildītājs veic precizējumus Līguma 5.1.6.3. un 5.1.6.4.punktā minētajā atskaitē un rēķinā pēc
pamatotām Pasūtītāja iebildēm. Pēc atskaites un rēķina pārbaudes un, nepieciešamības gadījumā, to
precizēšanas, Izpildītājs tos nosūta atkārtoti uz Pasūtītāja Līguma 9.4.punktā norādīto elektronisko pasta
adresi parakstītu ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu;
5.1.8. Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju, nosūtot informāciju uz Līguma 9.4.punktā norādīto
elektronisko pasta adresi, par izmaiņām Darbu izpildes gaitā – Darbu pārtraukšanu vai citiem apstākļiem, kas
kavē Darbu izpildi. Darbu pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par
pārtrauktajiem zemes kadastrālajiem darbiem, nosūtot uz Līguma 9.4.punktā norādīto elektronisko pasta
adresi Tehniskās specifikācijas (Līguma 1.pielikums) 2.1.9.punktā minētā darbu pārtraukšanas akta kopiju.
5.1.9. Izpildītājs Darbus Sarakstā norādītajām zemes vienībām izpilda 4 (četru) mēnešu laikā no Sarakstā
norādītā „Darbu uzsākšanas termiņa”, izņemot gadījumus ja, izpildot Darbus, Izpildītājs ir sastādījis Darbu
pārtraukšanas aktu, un veicis Tehniskās specifikācijas (Līguma 1.pielikums) 2.1.10.punktā minētās darbības,
Darbu pārtraukšanas iemesls var būt:
5.1.9.1. neizskatīts zemes robežu strīds un Izpildītājs ir iesniedzis dokumentus par zemes robežu strīda
izskatīšanu strīda izskatīšanas institūcijā;
5.1.9.2. Zemes lietotāja bez attaisnojoša iemesla pieļauta zemes reformas vai zemes kadastrālās uzmērīšanas
jomā regulējošo normatīvos aktu noteikto prasību neievērošana, kā rezultātā nav iespējams veikt zemes
kadastrālo uzmērīšanu;
5.1.9.3.nepieciešamība pieprasīt un saņemt Darbu pabeigšanai papildus nepieciešamus dokumentus, un
Izpildītājs par to ir informējis Zemes lietotāju;
5.1.9.4. neatrisināta robežu neatbilstība pirmreizējā zemes kadastrālajā uzmērīšanā normatīvajos aktos, kas
regulē zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu noteiktajos gadījumos.
5.1.10. Līguma 5.1.9.1., 5.1.9.2., 5.1.9.3. un 5.1.9.4.punktos minētajos gadījumos Darba izpilde pagarināma
par termiņu, kāds nepieciešams Darba pārtraukšanas aktā norādīto iemeslu izskatīšanai un novēršanai un
attiecīgās institūcijas lēmuma pieņemšanai;
5.1.11. Izpildītājs pēc Pasūtītāja uzaicinājuma Pasūtītāja noteiktā laikā piedalās jebkuru vēl nepabeigto vai
pieņemto un apmaksāto Darbu pārbaudē apvidū;
5.1.12. Izpildītājs par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus
un kļūdas pārbaudītajos Darbos;
5.1.13. Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildi šajā punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt un
Izpildītājam ir jāmaksā līgumsods 1 % (viena procenta) apmērā no Darba izpildes cenas par katru kavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kopējās Darbu izpildes cenas. Darbu kavēšanas iemesli:
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5.1.13.1. neiesniedz zemes vienības zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu un dokumentus kadastra objekta
datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 4 (četru) mēnešu laikā no
Sarakstā norādītā „Darbu uzsākšanas termiņa”, ja Darbu izpildes laikā nav bijuši sastādīti Darbu
pārtraukšanas akti un nav veiktas Tehniskās specifikācijas (Līguma 1.pielikums) 2.1.10.punktā minētās
darbības;
5.1.13.2. nepamatoti kavē Darbu izpildes (t.sk. nepieciešamo dokumentu sagatavošanas) termiņu šādu
iemeslu dēļ:
5.1.13.2.1. neiesniedzot attiecīgos dokumentus zemes robežu strīda izskatīšanai attiecīgajās institūcijās;
5.1.13.2.2. neizsniedzot Zemes lietotājam dokumentus lēmuma par zemes platības precizēšanu vietējā
pašvaldībā un nesagatavojot Darbu pārtraukšanas aktu;
5.1.13.2.3. nesagatavojot dokumentus, ja Darbi pārtraukti Zemes lietotāja nepamatoto iebildumu vai
bezdarbības dēļ, kā rezultātā nav iespējams veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu;
5.1.14. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
5.1.15. Izpildītājs izsniedz Zemes lietotājam mērnieka apliecinājumu, ievērojot Tehniskās specifikācijas
2.1.20.punktā minēto gadījumu un nosacījumus.
5.2. Pasūtītāja saistības:
5.2.1. Līgumā noteiktajā termiņā nodot Izpildītājam Sarakstu (Līguma 3.pielikums);
5.2.2. 10 (desmit) darba dienu laikā no Tehniskās specifikācijas 2.1.24.punktā minētās informācijas
saņemšanas, nosūtīt Izpildītājam kredītrēķinu par Tehniskās specifikācijas 2.1.5.punktā pieprasītajiem
kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskajiem datiem, ja Tehniskās specifikācijas 2.1.24.punktā
saņemtā informācija atbilst Sarakstā norādītajām zemes vienībām;
5.2.3. Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā pieņemt Izpildītāja veiktos zemes kadastrālās uzmērīšanas
darbus un apmaksāt tos;
5.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma 5.1.6.3. un 5.1.6.4.punktā minētās atskaites un rēķina saņemšanas,
pārbaudīt iesniegto dokumentu atbilstību faktam un Līguma nosacījumiem un elektroniski informēt
Izpildītāju par iesniegtā rēķina un atskaites pieņemšanu vai nepieciešamību precizēt informāciju tajos.
Informācijas apmaiņa notiek līdz atskaites un rēķina pieņemšanai, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju;
5.2.5. 5 (piecu) darba dienu laikā nosūtīt informāciju (Paziņojumu) Izpildītājam par Pasūtītāja pieņemtā
lēmuma stāšanos spēkā par Zemes lietotāja izslēgšanu no saraksta „Par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmās
zemes vienības”, par kuru Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam darba pārtraukšanas aktu un veicis Tehniskās
specifikācijas (Līguma 1.pielikums) 2.1.10.punktā minētās darbības;
5.2.6. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt atbalstu par Darba izmaksām, kuras sedzamas no Zemes lietotāja
personīgajiem finanšu līdzekļiem.
6. Līguma grozīšana, tā darbības pārtraukšana
6.1. Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas Līguma
noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski un tās parakstījušas abas Puses. Šādi
Līguma grozījumi no to parakstīšanas brīža kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Pasūtītājs var vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā
vai neievēro zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzsākšanas termiņu, vai nepamatoti kavē zemes
kadastrālās uzmērīšanas darba izpildes termiņu vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Darbiem, kas minēti
Sarakstā (Līguma 3.pielikums).
6.3. Darbiem, kas nav pabeigti 2018.gadā sakarā ar to pārtraukšanu objektīvu iemeslu dēļ, tai skaitā, zemes
robežu strīda izskatīšanu vai apstrīdējuma izskatīšanu tiesā, pabeigšanas termiņu pagarina, noslēdzot
papildus vienošanos. Ar šo vienošanos Darbu izpildes termiņš pagarināms ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem.
7. Strīdu risināšanas kārtība
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi Pušu savstarpējās sarunās.
7.2. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā tiesā.
8. Nepārvarama vara
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8.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas
nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja paredzēt, novērst
un ietekmēt. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros uzskata šādus apstākļus: karš, nemieri, sabotāža,
teroristu darbības, dabas katastrofas, eksplozijas, ugunsgrēki, valsts budžeta līdzekļu nepiešķiršana Zemes
lietotāju zemes robežu uzmērīšanai un citi tamlīdzīgi apstākļi.
8.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu laikā par to
rakstiski paziņo otrai Pusei.
9. Citi noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai
tās darbinieku neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.
9.3. Neviena no Pusēm bez rakstveida saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas
Līgumā noteiktās saistības.
9.4. Pasūtītājs pilnvaro Judīti Mierkalni, tālr. 67038681, e-pasta adrese: ______________, parakstīt un nodot
Izpildītājam Līguma 3.2. punktā minēto par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību sarakstu un
nodošanas un pieņemšanas aktu, Artu Rolavu, tālr. 67038632, e-pasta adrese: arta.rolava@vzd.gov.lv, un
Judīti Mierkalni, tālr. 67038681, kontrolēt Līguma izpildi, saskaņot ikmēneša atskaites, un veikt citas
nepieciešamās darbības sekmīgai Līguma izpildes nodrošināšanai. Ikmēneša atskaites, informācija par
izmaiņām darbu izpildes gaitā un citi ziņojumi nosūtāmi uz e-pasta adresi: budzeta.mernieciba@vzd.gov.lv.
9.5 Izpildītājs pilnvaro Ievu Ozoliņu, tālr. 26104936, elektroniskā pasta adrese ieva.ozolina@topohaus.lv
kontrolēt Līguma izpildi.
9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai kāds no Līgumā
minētajiem Pušu rekvizītiem, kontaktpersona, telefona numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese,
adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šajā punktā noteikto,
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par otru
Pusi.
9.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.
9.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām ar 7 (septiņiem) pielikumiem uz
13 (trīspadsmit) lapām.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:
Valsts zemes dienests
11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050
PVN reģistrācijas Nr. LV9000030432
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts Nr. LV59TREL2190485019000

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Topohaus”
Usmas iela 9-102, Rīga, LV-1083
PVN Reģ.nr. LV40103939392
Swedbank, kods HABALV22
Konts Nr. LV04HABA0551040829185

Ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa

Valdes locekle Ieva Ozoliņa

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
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