Pielikums
Aizkraukles novada domes sēdes
2022.gada 17.marta
lēmumam Nr.127
(protokols Nr.6., 9.p.)
Par deleģēšanas līguma grozījumiem ar SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”
VIENOŠANĀS Nr.1
PIE PĀRVALDES UZDEVUMU DELEĢĒŠANAS LĪGUMA Nr. 6.1/21/239
“Par Aizkraukles novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datu bāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu”
Aizkrauklē, noslēgšanas datums skatāms laika zīmogā
Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000074812, juridiskā adrese:
Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, kuru uz likuma “Par pašvaldībām” un
Aizkraukles novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv domes priekšsēdētājs Leons LĪDUMS,
(turpmāk – Pašvaldība) no vienas puses un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ģeotelpiskie risinājumi”, reģistrācijas
Nr.43603041044, juridiskā adrese: Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, valdes
priekšsēdētāja (ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi) Jāņa LAIZĀNA personā (turpmāk – Sabiedrība),
no otras puses,
abas kopā sauktas “Puses”, izsakot brīvu gribu bez maldiem, viltus un spaidiem, savstarpēji
labprātīgi vienojoties,
pamatojoties uz Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr.6.1/21/239 “Par Aizkraukles
novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes izveidošanu, uzturēšanu un
izmantošanu” (turpmāk tekstā – Līgums) 13.1.punktu, Aizkraukles novada domes sēdes
2022.gada 17.marta lēmumu Nr.127, Puses vienojas veikt šādus grozījumus Līgumā:
1.

Līguma 4.1.1. apakšpunktā svītrot vārdus “un savlaicīgums”.

2.

Svītrot Līguma 4.1.2. apakšpunktu.

3.

Līguma 4.1.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“saņemto sūdzību pamatotība, saistībā ar Uzdevuma izpildi.”

4.

Svītrot Līguma 7.3.punktu.

5.

Svītrot Līguma 9.2.punktu.

6.

Līguma 11.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“Sabiedrība Līgumā minēto Uzdevumu izpildē atrodas Aizkraukles novada pašvaldības
Administrācijas pārraudzībā.”

7.

Svītrot Līguma 11.2.punktu.

8.

Izteikt Līguma 14.2.punktu šādā redakcijā:
“Ja vairs nepastāv Līguma noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem, Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji
atkāpties no Līguma, bez uzteikuma termiņa ierobežojuma.”

9.

Vienošanās un tajā minētie grozījumi Līgumā stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā.
Visi citi šeit neminētie Līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti.
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10.

Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Vienošanās parakstīta elektroniski.

11.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pašvaldība

Sabiedrība

Aizkraukles novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000074812
Lāčplēša 1A, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV 5101
AS “Swedbank”
Kods: HABAL22
Konts: LV18HABA0551000647750

SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”
Reģ.Nr.40003831048
Pils iela 14, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101
AS “Swedbank”
Kods: HABAL22
Konts: LV32HABA0551013336553

Domes priekšsēdētājs
Leons Līdums

Valdes priekšsēdētājs
Jānis Laizāns
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