Deleģēšanas līgums Nr.3-24/ 65 - 2018
par Beverīnas novada pašvaldībai piederošo ūdenstilpņu apsaimniekošanu

„Pagastmāja”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts Beverīnas novads

2018.gada 5.aprīlī

Pamatojoties uz Beverīnas novada Domes 2018.gada 29.marta lēmumu Nr.52 (protokols Nr.4
§8) “Par Beverīnas novada pašvaldībai piederošo ūdenstilpņu apsaimniekošanas līgumu”,
Beverīnas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009115285, juridiskā adrese „Pagastmāja”,
Mūrmuiža Kauguru pagasts, Beverīnas novads, novada domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa personā,
kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un domes nolikumu, turpmāk tekstā "Īpašnieks",
no vienas un
Biedrība “Beverīnas ūdeņi”, reģistrācijas Nr. 40008200937, juridiskā adrese “Depo”, Trikātas
pagasts, Beverīnas novads , tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Švēdes personā, kurš rīkojas saskaņā ar
biedrības statūtiem, turpmāk saukts „Apsaimniekotājs”, no otras puses, kopā sauktas ”Puses”, izsakot
savu brīvu gribu un savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”)
1. Līguma priekšmets
1.1. Apsaimniekotājs veic Beverīnas novada pašvaldībai īpašumā esošo ūdenstilpņu
apsaimniekošanu, turpmāk tekstā Īpašums, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.2. Apsaimniekojamās ūdenstilpnes:
1.2.1. Mācītājmuižas ezers (Pannas ezers, Dutkas ezers, Mācītājmuižas ezers), kadastra
apzīmējums 9484 006 0189, platība 34.9 ha;
1.2.2. Trikātas ezers, kadastra apzīmējums 9484 003 0293, platība 11.3 ha;
1.2.3. Abula upe Trikātas pagastā, kadastra apzīmējumi 9484 003 0358, platība 2.5 ha; 9484
003 0392, platība 3.2 ha; 9484 003 0228, platība 2.37 ha; 9484 007 0090, platība 21 ha;
“Taurētāji” (gabals no Abula upes), kadastra apzīmējums 9484 003 0166, platība 2.57 ha;
1.2.4. Abula upe Brenguļu pagastā, kadastra apzīmējums 9646 001 0499, platība 5.1 ha;
9646 003 0283, platība 21.9 ha; 9646 004 0276, platība 10.0 ha.
2. Apsaimniekotāja pienākumi un tiesības
2.1.
Apsaimniekotāja pienākumi
2.1.1. Nodrošināt Īpašumu regulāru apsekošanu, kvalitatīvu un regulāru uzkopšanu, Īpašumam
piegulošās teritorijas tīrīšanu, kā arī veikt un/vai organizēt citus Īpašuma
apsaimniekošanas pasākumus.
2.1.2. Īpašuma apsaimniekošanas pasākumi:
organizēt zivju resursu izmantošanu, aizsardzību un atjaunošanu apsaimniekojamās
ūdenstilpnēs;
organizēt licencēto makšķerēšanu un zvejas tiesību sadalīšanu;
veikt atpūtas infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;
veikt ūdenstilpņu piesārņojuma monitoringu;
veikt ūdenstilpņu un to krastmalu kopšanu un labiekārtošanu;
organizēt iedzīvotāju izglītošanu par dabas resursu saudzīgu izmantošanu un
saglabāšanu;
savas kompetences ietvaros kontrolēt fizisko un juridisko personu darbību
ūdenstilpnēs un tām noteiktajās tauvas joslās, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem;
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organizēt vietējā un ārvalstu finansējuma piesaisti iepriekš minēto pasākumu
veikšanai.
2.1.3. Godprātīgi pārstāvēt Īpašnieka intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī attiecībās ar
fiziskām un juridiskām personām.
2.1.4. Jebkurā laikā sniegt Īpašniekam paskaidrojumus par šajā Līgumā paredzēto pienākumu
izpildi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no mutiska vai rakstiska Īpašnieka
iesnieguma saņemšanas.
2.1.5. Katru gadu līdz 31.oktobrim sagatavot budžeta pieprasījuma izdevumu tāmi
-

deleģēto funkciju izpildei un iesniegt to Īpašniekam.
2.2. Apsaimniekotāja tiesības
2.2.1. Iekasēt maksu par licenču iegādi, kas veic Īpašumā licencēto makšķerēšanu un/vai
ūdenstransporta izmantošanu saskaņā ar ūdenstilpņu ekspluatācijas noteikumiem.
2.2.2. Veikt saimniecisko darbību, tas ir slēgt līgumus un vienošanās, lai nodrošinātu optimālu
un saimniecisku Īpašuma apsaimniekošanu.
2.2.3. Veikt Īpašuma hidroelementu apsekošanu un remontu (ārkārtas avāriju situāciju
novēršanai bez īpašnieka saskaņojuma).
2.2.4. Iesniegt jebkuru ar Īpašuma apsaimniekošanu saistītu jautājumu izskatīšanu Beverīnas
domē.
3. Īpašnieka tiesības un pienākumi
3.1.
Īpašnieka pienākumi
3.1.1. Piedalīties Īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā atbilstoši šī Līguma noteikumiem,
Īpašnieku sapulces lēmumiem un normatīvajiem aktiem;
3.1.2. Ievērot normatīvajos aktos noteiktos ūdenstilpņu un tām pieguļošo platību izmantošanas
noteikumus, sanitārās normas, drošības tehnikas, ugunsdrošības u.c. noteikumus.
3.2.
Īpašnieka tiesības
3.2.1. Saņemt no Apsaimniekotāja atskaiti par Apsaimniekotāja pienākumu veikšanu saskaņā
ar šo līgumu un citiem ar apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem.
3.2.2. Iesniegt apsaimniekotājam priekšlikumus par Īpašuma pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu.
4.

Maksājumu un norēķinu kārtība
Lai nodrošinātu Apsaimniekotāja pienākumu izpildi, Apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt
maksas pakalpojumus par Īpašuma izmantošanu, kas saskaņojami ar Īpašnieku.

5.

Pušu atbildība
Puses ir atbildīgas viena pret otru Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Ja apsaimniekotājs nepilda vai nolaidīgi pilda savus šajā Līgumā atrunātos pienākumus
vai pārkāpj šajā Līgumā noteiktās tiesības, Apsaimniekotājs atlīdzina Īpašniekam visus
tādejādi radītos mantiskos zaudējumus.
Puses nav atbildīgas viena pret otru par Līguma saistību pienācīgu nepildīšanu,
iestājoties tādiem nepārvaramas varas apstākļiem, kurus Puses nevarēja paredzēt un ar
saprātīgiem līdzekļiem novērst.

6.

Līguma grozīšana un laušana
Līgums stājas spēkā ar 2018. gada 5.aprīli un ir spēkā 5 (piecus) gadus.
Šis Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm šādus papildinājumus vai grozījumus
noformējot rakstiski.

5.1.
5.2.

5.3.

6.1.
6.2.
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7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Nobeiguma noteikumi.
Šis Līgums ir noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Visi pušu strīdi un
nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes gaitā, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Puses
šādā veidā vienošanos panākt nespēj, strīdi izšķirami Latvijas Republikas tiesā
normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
Ja spēku zaudē kāds no Līguma noteikumiem, tas neietekmē citu līguma noteikumu
juridisko spēku.
Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
Visā, kas nav tieši atrunāts Līguma noteikumos, Puses vadās no Latvijas Republikā
spēkā esošajām tiesību normām.
Līgums pilnībā atspoguļo Pušu vienošanos. Puses ir to izlasījušas un piekrīt visiem tā
noteikumiem, ko apliecina, parakstot šo Līgumu.
Šis Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas
pie Īpašnieka, otrs pie Apsaimniekotāja.
Līgumam ir sekojoši pielikumi, kas veido tā neatņemamu sastāvdaļu, zemes robežu
plānu skices:
- Dutkas, Pannas un Baznīcas ezeri Trikātas pagastā uz 1 lpp.;
- Abula upe Brenguļu un Trikātas pagastos uz 1 lpp.;
- Baznīcas, Trikātas ezeri un Abula upe Trikātas pagastā uz 1 lpp.;
- Abula upe Trikātas pagastā uz 1 lpp.

Īpašnieks
Beverīnas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009115285
“Pagastmāja”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads
A/S SEB Banka
LV71UNLA0050014282726

Apsaimniekotājs
Biedrība “Beverīnas ūdeņi”
Reģ.Nr.40008200937
“Depo”, Trikātas pagasts
Beverīnas novads
A/S Swedbanka
LV80HABA0551034570929

____________________________
/Māris Zvirbulis/

___________________________
/Jānis Švēde/
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