Grozījumi 2019.gada 22.novembra līgumā Nr.2019/103
Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu

Rīgā

2020. gada ___

._______________

Zemkopības ministrija (turpmāk – Ministrija) valsts sekretāres Daces Lucauas personā, kura
darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 187
“Zemkopības ministrijas nolikums”, no vienas puses,
un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk
– Centrs), kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar Nr. 40003347699, valdes
priekšsēdētāja Mārtiņa Cimermaņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,
turpmāk tekstā katra puse atsevišķi saukta par “Pusi” un abas kopā – par “Pusēm”,
pamatojoties uz 2019.gada 22.novembra līgumu Nr.2019/103 “Par makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību karšu izplatīšanu” (turpmāk – Līgums),
vienojas par sekojošu grozījumu veikšanu:
1.

Izteikt Līguma 3.8. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“3.8. Centrs interneta vidē pieejamo karšu izplatīšanai nodrošina tīmekļvietnes
www.makskeresanaskarte.lv uzturēšanu un darbību latviešu, krievu un angļu valodā. Lai
veicinātu interneta vidē pieejamo karšu tirdzniecību, Centrs ir tiesīgs veikt karšu izplatīšanu,
izmantojot Centram piederošo tīmekļvietni www.manacope.lv un mobilo lietotni “Mana
Cope”. Interneta vidē pieejamo karšu tirdzniecībā ievēro Līguma 3.4.punktā noteikto un
nodrošina šādas iespējas:”.
2.

Izteikt Līguma 3.13. punktu šādā redakcijā:

“3.13. Tipogrāfiski izgatavotās un saskaņā ar Līguma 3.8. punktu interneta vidē izplatītās
kartes ir Ministrijas īpašums.”
3.

Izteikt Līguma 3.14.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.14.1. par katru ceturksni līdz nākamā mēneša 20 (divdesmitajam) datumam – karšu
realizācijas pārskatu par katru ceturksni (Līguma 1. pielikuma 1.1.tabula). Karšu realizācijas
pārskatu par kartēm, kas realizētas līdz 2020. gada 20.augustam sagatavo saskaņā ar Līguma
1.pielikuma 1.tabulu;”
4.

Izteikt Līguma 3.14.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.14.2.2. interneta vidē realizēto un tipogrāfiski izgatavoto karšu realizāciju (Līguma 1.
pielikuma 1., 1.1 un 2.tabula);”
5.

Izteikt Līguma 3.15.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.15.4. sabiedrības informēšanu Centra tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, kā arī pēc savas
iniciatīvas vai pēc Ministrijas ierosinājuma atbilstošus seminārus un informatīvus pasākumus,
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informatīvo un izglītojošo materiālu izstrādi par aktualitātēm makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību jomā, lai veicinātu sabiedrības izpratni par videi draudzīgu un ilgtspējīgu
zivju un vēžu resursu ieguvi;”
6. Izteikt Līguma 3.17. punktu šādā redakcijā:
“3.17. Centrs nodrošina šādu no karšu realizācijas iegūto līdzekļu sadalījumu:
3.17.1. 70 % no kopējās summas, kas iekasēta par karšu realizāciju, pārskaita valsts
pamatbudžeta ieņēmumos Zivju fonda veidošanai šādos termiņos:
3.17.1.1. līdz katra mēneša 20. (divdesmitajam) datumam, izņemot decembra mēnesi,
iemaksājot par iepriekšējā mēnesī realizētajām kartēm;
3.17.1.2. līdz 27. decembrim – par karšu tirdzniecību līdz 15. decembrim, bet pārējo
summu par karšu realizāciju līdz 31. decembrim, – līdz nākamā gada 20. janvārim.
3.17.2. vismaz 20 % no karšu realizācijas ieņēmumiem (sākot no 2021.gada – vismaz 25 %),
kas atlikuši pēc šā Līguma 3.17.1. punkta izpildes, kā arī pēc izmaksu segšanas, kas saistītas
ar karšu tipogrāfisko izgatavošanu, norēķiniem ar karšu izplatītājiem, interneta vietnes
www.makskeresanaskarte.lv darbības atbalsta funkciju nodrošināšanu (t.sk. komisijas par
norēķiniem, darba alga, transports, servera uzturēšana, īsziņu serviss u.tml. izmaksas, kas
saistītas ar karšu administrēšanas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu), katru gadu
izlieto šā Līguma 3.15. punktā minēto pasākumu īstenošanai;
3.17.3. pārējos līdzekļus, kas atlikuši pēc šā Līguma 3.5., 3.17.1. un 3.17.2. punktā noteikto
izdevumu segšanas, Centrs izmanto pārējiem ar karšu realizāciju un administrēšanu
saistītajiem izdevumiem, informāciju par to ietverot attiecīgajā pārskatā (Līguma 2.
pielikums).”
7. Izteikt Līguma 1. pielikuma 1.tabulas virsrakstu šādā redakcijā:
“2020.gada karšu realizācijas pārskats
..... ceturksnis (līdz 20.08.2020.)”
8. Papildināt Līguma 1. pielikumu ar 1.1.tabulu šādā redakcijā:
1.1 tabula
.....gada karšu realizācijas pārskats
..... ceturksnis

Nr.p.k.

Karšu
nosaukums

1.

Gada karte

2.
3.
4.

Trīs mēnešu
karte
Karte vienai
dienai
Karte
vienam
mēnesim
Kopā:

Tipogrāfiski
izgatavotās
kartes,
izsniegtas
realizācijai
(gab.)

Realizētas
(tipogrāfiski izgatavotās un
www.makskeresanaskarte.lv un
www.manacope.lv realizētās)
Internetā
Tipogrāfiski
Summa
(gab.)
iespiestās (gab.)
(EUR)

Zivju fondā
pārskaitāmā
summa (EUR)
70%

realizētas ar
25%*atlaidi
(gab.)

n/a

n/a

n/a

n/a

*Norāda karšu skaitu, kas realizētas saskaņā ar šī Līguma 3.6.punktu, kā arī no to
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realizācijas gūtos ieņēmumus
9. Izteikt Līguma 2. pielikuma tabulas “Karšu izplatīšanas finanšu atskaite” 2.1.punktu
šādā redakcijā:
“2.1.

PVN nomaksa (kalkulācija no karšu realizācijas ceturkšņu
atskaitēm) līdz 20.08.2020.”

Šie grozījumi stājas spēkā no to parakstīšanas brīža un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
Grozījumi sastādīti un parakstīti 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, no kuriem viens
glabājas Ministrijā, otrs – Centrā, un tiem abiem ir vienāds juridisks spēks.
Pušu rekvizīti un paraksti
MINISTRIJA:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Reģ. Nr. 90000064161
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV98TREL2160317045000

CENTRS:
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads,
LV-3018
Reģ. Nr. 40003347699
Banka: AS SEB banka
Konta Nr.: LV50UNLA 0008 0004 6901 6

D. Lucaua_________________________
z.v.

M. Cimermanis______________________
z.v.
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