Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums
par zivju resursu izpēti, izmantošanas regulēšanu un atražošanu 2022. gadā
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums
Zemkopības ministrija, reģistrācijas Nr. 90000064161 (turpmāk – Ministrija), valsts
sekretāra Raivja Kronberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
17. panta pirmo daļu, otrās daļas 1. punktu un 23. panta pirmo daļu, no vienas puses, un
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”,
nodokļu maksātāja kods 90009235333 (turpmāk – Institūts), tā direktora Aivara Bērziņa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Institūta nolikumu (apstiprināts ar Institūta Zinātniskās
padomes 05.01.2010. lēmumu Nr.1) un Institūta Zinātniskās padomes 18.05.2018. lēmumu
(protokols Nr.3), no otras puses,
turpmāk atsevišķi – “Puse”, bet kopā saukti “Puses”, pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40. panta trešajā daļā, Zvejniecības likuma 5. panta otrajā daļā, 11. panta
4.3 daļā, 16. panta piektajā daļā, 21. panta pirmajā un otrajā daļā, 22. panta pirmajā un otrajā
daļā, 23. pantā un 26. panta otrajā daļā noteikto, Institūta pieredzi, reputāciju, pieejamos
resursus un personāla kvalifikāciju,
lai īstenotu zivju resursu atražošanas pasākumus publiskajās ūdenstilpēs 2022. gadā,
veicot darbus atbilstoši Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānam 2021.–2024. gadam
(turpmāk – Plāns),
lai nodrošinātu zivju un vēžu (turpmāk – zivis) resursu un to dzīvotņu vides stāvokļa
izpēti, kā arī izstrādātu un sniegtu zinātniski pamatotas rekomendācijas un sagatavotu
informāciju, kas nepieciešama nacionālajai zivju resursu izmantošanas regulēšanai un zivju
resursu, kā arī to bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai,
un paredzot šiem mērķiem attiecīgās valsts budžeta apakšprogrammas 25.01.00 “Zivju
izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” finansējumu, kas tiek iedalīts, lai izpildītu
valsts budžeta apakšprogrammā paredzētos rezultatīvos rādītājus, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums).
1.

Līguma priekšmets

Ministrija uzdod un Institūts apņemas izpildīt Līguma 1. un 2. pielikumā noteiktos darba
uzdevumus (turpmāk – darbi) Līgumā noteiktajos apjomos un termiņos.
2.

Darba izmaksas un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā Līguma summa par zivju resursu atražošanas pasākumu īstenošanu publiskajās
ūdenstilpēs, kā arī zivju resursu un vides stāvokļa izpētei, kas nepieciešama nacionālajai zvejas
un makšķerēšanas regulēšanai un zivju resursu un to bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai
2022. gadā, ir 1 012 140,00 euro (viens miljons divpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit euro
00 centi), tai skaitā:
2.1.1. Līguma 1. pielikuma darba uzdevumā paredzētajiem darbiem – 612 020,00 euro
(sešsimt divpadsmit tūkstoši divdesmit euro 00 centi);
2.1.2. Līguma 2. pielikuma darba uzdevumā paredzētajiem darbiem – 400 120,00 euro
(četrsimt tūkstoši viens simts divdesmit euro 00 centi).
2.2. Ministrija par Līgumā noteikto darbu izpildi samaksā no valsts budžeta
apakšprogrammas 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” līdzekļiem
saskaņā ar Līguma 2022. gada maksājumu kārtību dalījumā pa ceturkšņiem (3.pielikums),
ņemot vērā Līgumam pievienoto Izdevumu tāmi (4. pielikums). Avansa maksājumu par katru
nākamo ceturksni Ministrija pārskaita 10 (desmit) darbdienu laikā, pamatojoties uz Institūta

iesniegto rēķinu, ja Puses ir parakstījušas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu par iepriekšējā
laikposmā paveiktajiem darbiem.
2.3. Ministrijai ir tiesības pārskatīt un mainīt kopējo vai atsevišķiem darbiem paredzēto
finansējuma apmēru, ja tiek izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas skar valsts budžeta
finansējuma izmantošanu. Šādā gadījumā Puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie Līguma.
2.4. Ja Ministrija konstatē nepamatotus trūkumus saistībā ar Līguma 1. un 2. pielikumā
paredzēto darbu izpildi, tai ir tiesības aizturēt nākamā ceturkšņa avansa izmaksu, līdz Institūts
rakstveidā sniedz nepieciešamos skaidrojumus un novērš trūkumus darbu izpildē, sniedzot par
to informāciju iepriekšējā mēneša attiecīgajā darbu pārskatā.
2.5. Ja Ministrija konstatē nepamatotu darbu neizpildi, tā var pieprasīt Institūtam līdzekļu
atmaksu par neizpildīto darbu apjomu, un Institūtam nav tiesības pret to iebilst.
2.6. Institūts nodrošina, ka par Līguma 2.pielikuma darba uzdevumā ietvertajiem darbiem
netiek saņemts finansējums no citiem finansēšanas avotiem un ikmēneša darbu izpildes
pārskatos apliecina, ka ir nodrošināta minētā darbu izpildes finansējuma nepārklāšanās.
3.

Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība

3.1. Institūts līdz katra nākamā mēneša 5. (piektajai) darbdienai iesniedz Ministrijā pārskatu
par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem un reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 10.
(desmitajai) darbdienai pēc attiecīgā ceturkšņa – darbu izpildes finanšu pārskatu (atbilstoši
4. pielikuma veidlapai).
3.2. Ministrija 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paveikto darbu pārskata saņemšanas izvērtē
darbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām un kvalitātes kritērijiem, kas ietverti Līguma
1. pielikumā (par izaudzēto un izlaisto zivju mazuļu daudzumu, kura kontroli Ministrija
nodrošina Līguma 4.5.punktā paredzētajā kārtībā, iesniegtos zivju mazuļu izlaišanas aktus) un
2. pielikumā (par darbu izpildes termiņiem, sagatavotajiem un iesniegtajiem dokumentiem, to
kvalitatīvo saturu).
3.3. Ja Ministrijas vērtējums ir pozitīvs, Puses apliecina darbu izpildi ar nodošanas un
pieņemšanas aktu, kas ir pamats nākamā ceturkšņa avansa maksājuma izmaksai saskaņā ar
Institūta iesniegto rēķinu. Ja Ministrijas vērtējums par darbu izpildes pārskatu ir negatīvs,
Ministrija sniedz motivētu rakstveida atteikumu pieņemt darbus, un, ja trūkumi netiek novērsti
10 (desmit) darbdienu laikā, Puses sagatavo protokolu par savstarpējo norēķinu kārtību par
faktiski paveiktajiem darbiem.
3.4. Institūts ne vēlāk kā līdz 2023. gada 10. janvārim iesniedz kopējo pārskatu par visu
2022. gadam paredzēto darbu izpildes rezultātiem un darbu izpildes finanšu pārskatu
(5. pielikums), kuram pievienoti maksājumu uzdevumu saraksti, kas pamato Līguma darbu
izpildei izlietoto finansējumu no valsts budžeta apakšprogrammas 25.01.00 “Zivju
izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”. Ministrija 5 (piecu) darbdienu laikā izvērtē
pabeigto darbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām. Ja Ministrijas vērtējums ir pozitīvs,
Puses apliecina darbu izpildi ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Ministrijas vērtējums ir
negatīvs, Ministrija sniedz motivētu rakstveida atteikumu pieņemt darbus, un, ja trūkumi netiek
novērsti 10 (desmit) darbdienu laikā, Puses sagatavo protokolu par savstarpējo norēķinu kārtību
par faktiski paveiktajiem darbiem.
3.5. Ministrija ir tiesīga 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts pārskats par
iepriekšējā mēneša darbu izpildes rezultātiem vai darbu izpildes finanšu pārskats par iepriekšējo
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ceturksni, nodot Institūtam minētos dokumentus pārstrādāšanai, norādot uz konkrētiem
trūkumiem. Institūtam jānovērš Ministrijas konstatētie trūkumi 10 (desmit) darbdienu laikā.
3.6. Ja Ministrija 5 (piecu) darbdienu laikā pēc darbu izpildes pārskata saņemšanas nesniedz
motivētu atteikumu darbu pieņemšanai, tad pēc attiecīgā termiņa beigām tiek uzskatīts, ka darbu
vērtējums ir pozitīvs.
3.7. Darbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem, ja Institūts ir izpildījis visus Līguma 1. un
2. pielikumā minētos darbus, nodevis Ministrijai pārskatu par kopējo 2022. gadam paredzēto
darbu izpildes rezultātiem un darbu izpildes finanšu pārskatu (5.pielikums) un Puses ir
parakstījušas 2022. gadam paredzēto visu darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.
4.

Pušu atbildība un papildu nosacījumi par Līguma saistību izpildi

4.1. Par Līguma nosacījumu neizpildi netiek uzskatīta zivju kāpuru, mazuļu vai smoltu
aizvietošana atbilstoši to izdzīvotības proporcijai, ja tā notiek vienas sugas robežās vai līdz
20 % apjomā starpsugu (laša un taimiņa) robežās no attiecīgās zivju sugas neizaudzētā un
neizlaistā apjoma, kad Līguma darbības laikā rodas neparedzēti apstākļi (piemēram, klimatiskie
apstākļi, epidemioloģiskie apstākļi, Ministrijai piešķirtā budžeta finansējuma samazinājums).
4.2. Pēc Līguma 4.1. punktā minētās izlaižamo zivju aizvietošanas atlikušais neparedzēto
apstākļu dēļ neizlaisto zivju apjoms, kas norādīts Līguma 1. pielikumā, pārceļams uz nākamo
gadu un izlaižams, izmantojot Līguma izpildei paredzēto un izmaksāto finansējumu.
4.3. Par Līguma 4.1.un 4.2. punktā paredzēto nosacījumu izpildi Puses savstarpēji vienojas
rakstveidā un izdara nepieciešamos grozījumus Līguma 1. pielikumā, par to sagatavojot
vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.4. Par Līguma 4.1. punktā minētajiem neparedzētajiem apstākļiem Institūts rakstveidā
informē Ministriju ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās.
4.5. Institūts sniedz informāciju Ministrijai par Līguma 1. pielikumā paredzēto un izaudzēto
zivju mazuļu uzskaites komisiju sasaukšanas datumiem un laiku, savukārt Ministrija izlases
kārtībā vismaz trīs reizes Līguma darbības termiņa laikā nodrošina fizisko zivju mazuļu
uzskaites un izlaišanas kontroli uz vietas, šādus gadījumus apliecinot ar Ministrijas pārstāvja
parakstu uz zivju mazuļu uzskaites aktiem.
5.

Līguma izbeigšana

5.1. Ja Institūts nepilda vai nepilnā apmērā pilda Līguma nosacījumus, Ministrija sākotnēji
izsaka rakstveida brīdinājumu. Ja 10 (desmit) darbdienu laikā Institūts nav novērsis brīdinājumā
minētos pārkāpumus, Ministrija ir tiesīga vienpusējā kārtā Līgumu izbeigt vai apturēt tā izpildi,
iesniedzot Institūtam motivētu atteikumu vai papildu nosacījumus darbu samaksas atsākšanai.
5.2. Ja Ministrija nepilda Līguma noteikumus vai saistības, Institūts ir tiesīgs izbeigt
Līgumu, iesniedzot motivētu paziņojumu. Šādā gadījumā Puses sagatavo protokolu par Līguma
pārtraukšanu vai izbeigšanu un vienojas par savstarpējo norēķinu kārtību par faktiski
paveiktajiem darbiem.
6.

Faktisko vai tiesisko apstākļu maiņa

Ja Līguma izpilde nav iespējama saistībā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu, Puse,
kura šo apstākļu iestāšanās rezultātā nebūs pilnībā vai daļēji spējīga pildīt Līguma noteikumus,
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par to nekavējoties rakstveidā paziņo otrai Pusei, informējot par konkrētajiem apstākļiem, to
iespējamo rašanās laiku un ietekmi uz Līgumu. Puses savstarpēji vienojas par turpmāko Līguma
izpildi.
7.

Pārējie noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā ar Pušu pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika
zīmoga datumu.
7.2.

Līguma darbības termiņš ir līdz visu līgumsaistību izpildei.

7.3. Puses var izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumos, sastādot rakstveida vienošanos.
Visi Līguma pielikumi, grozījumi un papildinājumi ar to abpusēju parakstīšanas dienu kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.4. No Ministrijas puses Līguma 1. un 2. pielikumā noteikto darbu izpildi, ikmēneša
pārskatu un kopējā 2022. gada darbu izpildes pārskata izvērtēšanu un darbu nodošanas un
pieņemšanas aktu vizēšanu, kā arī Līguma 5. pielikumā paredzētos pārskatus koordinē un
kontrolē Ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece Inese Bārtule,
inese.bartule@zm.gov.lv, t.26481730. No Ministrijas puses darbu nodošanas un pieņemšanas
aktus paraksta Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš,
normunds.riekstins@zm.gov.lv, t. 29156051. Jautājumos saistībā ar darbu izpildes
finansēšanu un darbu izpildes nodrošināšanas izdevumu tāmēm nepieciešamības gadījumā tiek
piesaistīti attiecīgi Ministrijas Budžeta un finanšu departamenta speciālisti.
7.5. No Institūta puses Līguma 1. un 2. pielikumā noteikto darbu izpildi, 2022. gada darbu
izpildes ikmēneša pārskatu un kopējā gada pārskata sagatavošanu nodrošina un koordinē
Institūta
Zivju
resursu
pētniecības
departamenta
vadītājs
Didzis
Ustups,
didzis.ustups@bior.lv, t.26366098.
7.6. No Institūta puses Līguma 4. un 5. pielikumā paredzēto izdevumu tāmi un finanšu
izlietojuma ceturkšņu pārskatu sagatavošanu nodrošina un koordinē Institūta direktora vietniece
finanšu jautājumos Ināra Driksna, inara.driksna@bior.lv, t. 29233747.
7.7. Strīdu jautājumus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta,
strīdus risina atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
7.8. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā ar 5 (pieciem)
pielikumiem, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
7.8.1. 1. pielikums “Darba uzdevums “Zivju resursu atražošanas pasākumu
nodrošināšanai””;
7.8.2. 2. pielikums “Darba uzdevums “Zivju resursu izpētes un izmantošanas regulēšanas
pasākumu nodrošināšanai””;
7.8.3. 3.pielikums “Līguma 2022. gada maksājumu kārtība dalījumā pa ceturkšņiem”;
7.8.4. 4. pielikums “Līguma 1. un 2.pielikumā noteikto darbu izpildes nodrošināšanas
izdevumu tāme”;
7.8.5. 5. pielikums “Pārskata formas par finanšu izlietojumu 2022. gada ____ceturksnī”.
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8.

Pušu rekvizīti

Ministrija
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Reģ. Nr.90000064161
Valsts Kase, kods TRELLV22
Konts: LV98TREL2160317045000
e-pasts: pasts@zm.gov.lv

Institūts
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts „BIOR”
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Nod. maks. kods 90009235333
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts Līguma 1.pielikuma darbu izpildei
saskaņā ar 3.pielikuma 4.ailē norādīto
maksājumu
kārtību
dalījumā
pa
ceturkšņiem: LV19TREL970066004400B
Konts Līguma 2.pielikuma darbu izpildei
saskaņā ar 3.pielikuma 5.ailē norādīto
maksājumu
kārtību
dalījumā
pa
ceturkšņiem: LV68TREL970066004300B
e-pasts: bior@bior.lv

Valsts sekretārs R.Kronbergs

Direktors A. Bērziņš
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