
PĀRVALDES UZDEVUMU DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr.RD-21-_____-lī 

 

Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā  

paraksta un tā laika zīmoga datums 

 

Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90011524360, kuras vārdā atbilstoši 

Rīgas domes 18.08.2021. lēmuma Nr.806 “Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un Rīgas 

pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Rīgas 

Nacionālais zooloģiskais dārzs” 4.punktam darbojas Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta direktora p.i. Edijs Pelšs, kurš rīkojas, pamatojoties uz Rīgas domes 

18.01.2011. nolikumu Nr.92 “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” 

(turpmāk – Pašvaldība), no vienas puses, un 

SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, reģistrācijas Nr.40103032521, tās 

valdes priekšsēdētāja Jāņa Rudzīša un valdes locekles Anetes Bilzēnas personās, kuri 

rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Sabiedrība), no otras puses, abi kopā sauktas 

„Puses”,   

  

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu,  41.panta 

pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 43.1panta pirmo un trešo daļu, likuma 

„Par pašvaldībām” 8.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. un 

6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Tūrisma likuma 8.pantu un saskaņā ar Rīgas 

domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 

17.punktu un 3.pielikuma 13.punktu,   

 

ievērojot to, ka Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt 

likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās 

funkcijas, kā arī ir tiesības, pildot savas funkcijas, dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt 

tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt tām atsevišķus pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde 

ietilpst Pašvaldības kompetencē, 

 

ievērojot to, ka Sabiedrības izveidošanas un darbības mērķis ir sniegt iedzīvotājiem 

zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanas, demonstrēt Latvijas un pasaules faunas 

dzīvniekus, veikt pasākumus dabas aizsardzībā un reto un izzūdošo sugu saglabāšanā un 

organizēt apmeklētājiem atpūtas iespējas un Sabiedrība ir saņēmusi normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā atļauju dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekcijas 

izveidošanai,  

 

ievērojot to, ka Rīgas zooloģiskais dārzs kā vēsturiska vērtība ir dibināts 1912.gadā un ir 

ne vien vietējās, bet arī nacionālas nozīmes publiski pieejamais apskates objekts, kurš savā 

ilgajā pastāvēšanas laikā ir ieguvis neatsveramu pieredzi, attīstītās, būvējot un 

rekonstruējot daudzas dzīvnieku mītnes, uzlabojot ekspozīciju kvalitāti un pieejamību 

apmeklētājiem, iegulda resursus personāla kvalifikācijas celšanā, sabiedrības informēšanā 

un publicitātes pasākumos, kā arī ir izveidojies par nozīmīgu neformālās izglītības centru 

vides izglītībā,  

 

ievērojot Pašvaldības, Vides ministrijas (tagad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija) un Sabiedrības 18.04.2007. noslēgto sadarbības līgumu Nr.1-14/RD-07-2, kurā 
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Pašvaldība un Vides ministrija apliecina apņemšanos nodrošināt Sabiedrības ilgtspējīgu 

attīstību un darbību sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu Rīgas zooloģiskā dārza 

pieejamību pēc iespējas lielai daļai sabiedrības, kā arī pilnvērtīgu līdzdalību vides 

izglītības un vides aizsardzības aktivitātēs un lai sekmētu Sabiedrības līdzvērtīgu 

partnerību starptautiskajās organizācijās, 

 

ievērojot Rīgas domes 18.08.2021. lēmumu Nr.806 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu 

un Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA 

„Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs””, 

 

ievērojot to, ka Sabiedrība saskaņā ar Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr.1025 

„Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” 7.5.punktu un 

Ministru kabineta 06.04.1999. noteikumu Nr.133 „Kārtība, kādā tiek nodrošināta 

starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem” 

15.punktu nodrošina dzīvnieku sugas dzīvo īpatņu atbilstošu turēšanu un likumos noteikto 

prasību ievērošanu; 

 

ievērojot to, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1panta pirmo un trešo daļu 

Pašvaldībai pārvaldes uzdevuma ietvaros ir jānosaka Sabiedrības sniegto pakalpojumu 

maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtība, 

 

ievērojot to, ka Pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mērķis 

ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkciju izpildi un to, ka šo 

mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt pušu tiesības un pienākumus, noslēdz 

šādu deleģēšanas līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Deleģētie pārvaldes uzdevumi 
 

1.1. Pašvaldība deleģē un Sabiedrība apņemas izpildīt Līgumā noteiktajā kārtībā un 

apjomā: 

1.1.1. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajā pašvaldības 

funkcijā (gādāt par iedzīvotāju izglītību) ietilpstošus pārvaldes uzdevumus – zooloģiska un 

ekoloģiska rakstura zināšanu sniegšanu iedzīvotājiem, vides izglītības veicināšanu un 

vides aizsardzības pasākumu veikšanu;  

1.1.2. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajā pašvaldības 

funkcijā (veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu) ietilpstošus pārvaldes uzdevumus – 

atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu Rīgas zooloģiskā dārza 

apmeklētājiem, vienlaikus popularizējot aktīvas atpūtas dabā nozīmīgumu veselīga 

dzīvesveida nodrošināšanā, veicinot videi draudzīgas katra indivīda ikdienas un 

sabiedrības rīcības attīstību, dabas vides iepazīšanu, izzināšanu un jauna uzvedības modeļa 

veidošanu;  

1.1.3. Tūrisma likuma 8.pantā noteiktajā pašvaldības funkcijā (nodrošināt resursus un 

pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu; 

nodrošināt tūrisma objektu iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām; piedalīties tūrisma 

informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā; veicināt 

kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu) ietilpstošus 

pārvaldes uzdevumus – veikt pasākumus tūrisma iespēju Rīgas zooloģiskā dārza 

popularizēšanai (turpmāk – Uzdevumi). 



 3 

 

1.2. Izpildot Uzdevumus, Sabiedrība:  

1.2.1.  uztur un attīsta Rīgas zooloģisko dārzu, tai skaitā: 

1.2.1.1. nodrošina Latvijas un pasaules faunas dzīvnieku demonstrēšanu Rīgas zooloģiskā 

dārza apmeklētājiem; 

1.2.1.2. nodrošina Rīgas zooloģiskā dārza pieejamību apmeklētājiem, tai skaitā 

apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām; 

1.2.1.3. regulāri atjauno un papildina ekspozīcijas un veic dzīvnieku apmaiņu ar pasaules 

zoodārziem; 

1.2.1.4. nodrošina informācijas pieejamību, izmantojot Rīgas zooloģiskā dārza informatīvi 

izglītojošo noformējumu (dažādi stendi, nosaukumu plāksnītes, darbinieku darba formas ar 

atbilstošu logotipu u.tml.), kā arī mājas lapā http://www.rigazoo.lv, sniedzot aktuālo 

informāciju par Rīgas zooloģisko dārzu (vēsturi, darbību), dzīvniekiem, izglītojošiem 

pasākumiem, aktualitātēm, ieejas biļešu cenām u.c.; 

1.2.1.5. dokumentē informāciju par katru dzīvnieku kolekcijas dzīvnieku un izstrādā 

dzīvnieku ciltsgrāmatas; 

1.2.1.6. pilnveido Rīgas zooloģiskā dārza videotēkas, fotoarhīvu, informatīvo un 

vēsturisko datu bāzi un nodrošina citu informācijas nesēju kā zinātniskās infrastruktūras 

sastāvdaļu saglabāšanu un attīstību; 

1.2.1.7. veic pētījumus, tai skaitā zinātnisko darbību par Latvijas un pasaules dzīvnieku 

sugu aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošina attiecīgās 

informācijas apmaiņu; 

1.2.1.8. atbilstoši savai kompetencei piedalās savvaļas dzīvnieku, īpaši apdraudēto sugu, 

saglabāšanas un reintrodukcijas programmās un vairošanā nebrīvē; 

1.2.1.9. izstrādā un piedalās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas projektos; 

1.2.1.10. nodrošina dzīvniekiem apstākļus (labturības normas), kuri apmierina attiecīgās 

sugas dzīvnieku fizioloģiskās un zoopsiholoģiskās vajadzības; 

1.2.1.11. veic pasākumus, lai pasargātu nebrīvē turētos dzīvniekus no draudiem to 

veselībai un dzīvībai; 

1.2.1.12. nodrošina dzīvniekiem kvalitatīvu veterināro aprūpi; 

1.2.1.13. novērš dzīvnieku kolekcijas dzīvniekiem iespējas apdraudēt vietējo dzīvnieku 

sugu un cilvēku drošību; 

1.2.1.14. izstrādā Rīgas zooloģiskā dārza vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības stratēģiju; 

1.2.1.15. nodrošina atļauju dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekcijas 

izveidošanai saņemšanu/uzturēšanu spēkā; 

 

1.2.2. veicina sabiedrības vides izglītību un ekoloģiskās apziņas veidošanu un paplašina 

sabiedrības izpratni par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un vidi kopumā, tai skaitā: 

1.2.2.1. sniedz informāciju iedzīvotājiem par eksponētajām dzīvnieku sugām un to dabisko 

dzīves vidi; 

1.2.2.2. organizē izstādes un pasākumus (tai skaitā semināri, lekcijas, konkursi) un to 

ietvaros veic izglītojošo darbu ar mērķi vairot iedzīvotāju interesi par Rīgas zooloģiskajā 

dārza eksponētajām dzīvnieku sugām un veicināt iedzīvotāju vides zināšanu 

paaugstināšanu un kultūras līmeņa celšanu; 

1.2.2.3. organizē tematiskās mācību nodarbības (Pūces skolas, Dzeņa darbnīca u.c.) un 

ekskursijas; 

1.2.2.4. organizē tematiskos pasākumus (Ziemas naktis zoodārzā, Tropu mēnesis, Putnu 

dienas, Ģimeņu dienas, Svītrainās dienas, Studentu nedēļa u.c.); 
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1.2.2.5. organizē publiskās dzīvnieku barošanas demonstrācijas vasaras mēnešos; 

1.2.2.6. veicina vides aizsardzības ideju un dzīvnieku kolekciju popularizēšanu plašsaziņas 

līdzekļos; 

1.2.2.7. piedalās vides izglītības aktivitātēs ārpus Rīgas zooloģiskā dārza; 

            

1.2.3. organizē un nodrošina veselīgas atpūtas iespējas visām Rīgas zooloģiskā dārza 

apmeklētāju grupām, tai skaitā: 

1.2.3.1. atbalsta dabas vides ilgtspējīgu izmantošanu iedzīvotāju atpūtai un sekmē 

ekotūrismu. 

1.2.3.2. nodrošina vienotu Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” un Rīgas zooloģiskā 

dārza izmantošanu tūrisma, atpūtas un izklaides mērķiem; 

1.2.3.3. veic mārketinga un citas aktivitātes, lai palielinātu tūristu skaitu un tūristu 

apmierinātību ar uzturēšanos Rīgā un Rīgas zooloģiskajā dārzā, kas izveidots par 

daudzveidīgu un konkurētspējīgu Rīgas tūrisma produktu. 

 

2. Līguma darbības termiņš, spēkā stāšanās un izpildes kārtība 

 

2.1.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 31.05.2022. Pēc Līguma 

stāšanās spēkā Puses piemēro to ar atpakaļejošu datumu no 27.07.2021. 

 

2.2.  Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Rīgas 

domes lēmums un ir saņemts atbilstošas tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums gadījumā, 

ja šāda saskaņojuma saņemšana ir paredzēta spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

 

2.3.  Sabiedrības pienākums ir nodrošināt Uzdevumu izpildes nepārtrauktību, izņemot 

nepārvaramas varas gadījumus. 

 

2.4.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību 

neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir tādi apstākļi kā plūdi, zemestrīce, ugunsgrēks, kara 

darbība u.c. no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju 

lēmumi un rīcība, kas nepieļauj Līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc 

Līguma parakstīšanas un to iestāšanos neviena no Pusēm neparedzēja un nevarēja 

paredzēt. 

 

2.5.  Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par Līguma 2.4.apakšpunktā minēto 

apstākļu iestāšanos un vienojas par saistību izpildes atlikšanu vai Līguma izbeigšanas 

noteikumiem. 

 

2.6.  Sabiedrība nodrošina pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi. Uzdevumu izpildē 

Sabiedrība ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus un uz 

zooloģiskajiem dārziem attiecināmo starptautisko tiesību aktu, kas ir saistoši Latvijas 

Republikai, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un 

Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām, 

biedrībām, nodibinājumiem un kapitālsabiedrībām, kā arī citām Latvijas Republikas 

pašvaldībām, valsts pārvaldes institūcijām, vides izglītības un dabas aizsardzības 

organizācijām. Pieņem un izskata iesniegumus jautājumos, kas saistīti ar Sabiedrības 

darbību un Uzdevumu izpildi, ievērojot Iesniegumu likumā noteiktos termiņus un kārtību.  
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2.7. Jautājumos, kas saistīti ar Sabiedrībai deleģēto Uzdevumu izpildi un kurus 

Sabiedrība ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks. 

 

2.8.  Ja Sabiedrība nevar nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi atbilstoši 

Līguma noteikumiem, tai skaitā, ja Sabiedrībai tiek anulēta atļauja dzīvnieku turēšanai 

nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidošanai, Sabiedrība nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā septiņu dienu laikā par to rakstveidā informē Pašvaldību un Pašvaldība ir tiesīga 

ar atsevišķu lēmumu uzlikt par pienākumu Sabiedrībai uz noteiktu laiku apturēt ar Līgumu 

nodoto Uzdevumu izpildi. 

 

3. Pušu atbildība 
 

3.1.  Pašvaldība atbild par tās funkciju, kurās ietilpst Uzdevumi, izpildi kopumā un no 

sava budžeta atlīdzina zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai.   

 

3.2.  Sabiedrība atlīdzina Pašvaldībai visus zaudējumus un izdevumus, kas Pašvaldībai 

radušies Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī neizpildīta vai 

nepienācīgi izpildīta Uzdevuma rezultātā. 

 

4. Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji 

 

4.1. Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē kalendārā gada ietvaros pēc šādiem 

kritērijiem: 

4.1.1. jaunizveidoto ekspozīciju skaits; 

4.1.2. papildināto ekspozīciju ar jaunu sugu dzīvniekiem skaits; 

4.1.3. jaundzimušo dzīvnieku skaits; 

4.1.4. apmeklētāju skaita pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rādītājiem; 

4.1.5. dalība vides izglītības aktivitātēs ārpus Rīgas zooloģiskā dārza (izbraukumi ar 

lekcijām un dzīvnieku demonstrācijām u.c.); 

4.1.6. organizēto tematisko pasākumu un nodarbību skaits zooloģiska un ekoloģiska 

rakstura zināšanu sniegšanai iedzīvotājiem; 

4.1.7. veikto pasākumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā skaits; 

4.1.8. dalības starptautiskās organizācijās un projektos izvērtējums pārskata gada 

ietvaros – dalība starptautiskās konferencēs, semināros, sanāksmēs, pieredzes apmaiņas 

programmās, to rezultātā gūtās atziņas un iespēja tās pielietot un ieviest praktiskā darbā; 

4.1.9. realizētie projekti vides izglītības jomā; 

4.1.10.  informācijas pieejamība (informācijas veidi un saturs); 

4.1.11.  zinātnisko programmu kopskaits, kuru ietvaros tiek izstrādātas uzturēšanas un 

vairošanās metodes apdraudētajām sugām; 

4.1.12. veiktās aktivitātes iedzīvotāju vides zināšanu paaugstināšanai dabas aizsardzībā, 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā;  

4.1.13. realizētie projekti finansējuma piesaistīšanai izstrādāto vides aizsardzības 

pasākumu un projektu īstenošanai un piesaistītais finansējuma apjoms; 

4.1.14. Sabiedrības darbību uzraugošo institūciju veikto pārbaužu skaits pārskata gada 

ietvaros, konstatētie pārkāpumi, to raksturs un regularitāte, veiktie pasākumi pārkāpumu 

novēršanā; 

4.1.15. iedzīvotāju uzklausīšana Uzdevumu izpildē, saņemto iesniegumu skaits.   
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5. Savstarpējo norēķinu kārtība, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi 

 

5.1.  Finansējumu Uzdevumu izpildei veido:  

5.1.1. ieņēmumi no Sabiedrības komercdarbības, tai skaitā ieņēmumi par ieejas biļetēm;  

5.1.2. Pašvaldības budžeta finansējums Uzdevumu izpildes nodrošināšanai, kas tiek 

piešķirts dotāciju un investīciju veidā. Sabiedrība ir tiesīga iesniegt Pašvaldībai 

izskatīšanai un lēmuma par investīciju piešķiršanu pieņemšanai projekta ieceri vai 

projektu, savukārt Pašvaldība, ievērojot noteikto projektu izskatīšanas un ieviešanas 

kārtību, iekļauj Pašvaldības budžeta investīciju programmā atbalstītos Sabiedrības 

izstrādātos projektus un investīciju apjomā palielina Sabiedrības pamatkapitālu;  

5.1.3. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem likumā par valsts budžetu 

kārtējam gadam noteiktajā apmērā; 

5.1.4. Latvijas vides aizsardzības fonda, Eiropas Savienības struktūrfondu u.c. institūciju 

finansējums, kas piešķirts izstrādāto vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai;  

5.1.5. personu, to skaitā ārvalstu personu, dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finansiālā 

palīdzība. 

 

5.2. Nosakot un apstiprinot pakalpojumu maksas apmēru, Sabiedrība ievēro Rīgas domes 

noteikto kārtību, kā arī piemēro Rīgas domes noteiktās atlaides un atbrīvojumus no 

maksas. Informāciju par Sabiedrības sniegto pakalpojumu maksas apmēru, kā arī 

atbrīvojumiem no maksas un atlaidēm Sabiedrība publicē tās tīmekļvietnē un izvieto uz 

Zooloģiskajā dārzā izvietotajiem informācijas stendiem. 

 

5.3. Pašvaldība Uzdevuma izpildei nepieciešamos nekustamos īpašumus var ieguldīt 

Sabiedrības pamatkapitālā vai nodot bezatlīdzības lietošanā.  

 

5.4. Sabiedrība racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevumu izpildes laikā iegūtos finanšu 

līdzekļus un Uzdevumu izpildei piešķirto Pašvaldības, valsts un citu institūciju un personu 

finansējumu. 

 

6. Sabiedrības darbības uzraudzības kārtība 

 

6.1.Sabiedrība attiecībā uz Līgumā noteikto Uzdevumu izpildi atrodas Pašvaldības 

pārraudzībā. 

  

6.2. Pašvaldība nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu uzraudzību. 

  

6.3. Sabiedrības darbību Uzdevumu un Līguma izpildē uzrauga Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments, kurš: 

6.3.1. ir tiesīgs pieprasīt no Sabiedrības informāciju par Uzdevumu izpildi;  

6.3.2. apkopo Sabiedrības iesniegtos pārskatus un ziņojumus, kā arī sadarbībā ar Rīgas 

domes Pilsētas attīstības departamentu izskata Sabiedrības sagatavotos attīstības projektus, 

kā arī pārbauda priekšlikumus par deleģēto Uzdevumu izpildei nepieciešamo finansējumu; 

6.3.3. veic Uzdevumu izpildes kontroli un novērtē Uzdevumu izpildes kvalitāti saskaņā ar 

Līguma 4.punktā minētajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem. 
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6.4. Sabiedrība atbilstoši tās budžeta iespējām ievēro Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta ierosinājumus, priekšlikumus un ieteikumus, kas vērsti uz Uzdevumu 

izpildes nodrošināšanu.  

 

7. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

 

7.1. Sabiedrība reizi gadā līdz 1.maijam iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamentam rakstveida pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu, kurā iekļauj:  

7.1.1. ziņojumu par Uzdevumu izpildi, tai skaitā norāda informāciju par Līguma 4.punktā 

minēto kritēriju izpildes rādītājiem;  

7.1.2. informāciju par Uzdevumu izpildei saņemto finansējumu un tā izlietojumu. 

 

8. Līguma grozīšana un izbeigšana 

 

8.1.  Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ja par to 

pieņemts attiecīgs Rīgas domes lēmums. 

  

8.2.  Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem Puses viena otru iepazīstina: 

8.2.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu izdarīšanas;  

8.2.2. ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar 

Līguma termiņa izmaiņām. 

 

8.3. Katra Puse var vienpusēji uzteikt šo Līgumu pirms termiņa, rakstveidā brīdinot par to 

otru Pusi sešus mēnešus iepriekš. 

 

8.4.  Katra Puse var uzteikt Līgumu, neievērojot Līguma 8.3.punktā minēto uzteikuma 

termiņu, ja: 

8.4.1. otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus; 

8.4.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības, tai skaitā, ja vairs 

nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem. 

 

8.5.  Izbeidzoties Līgumam, Puses sastāda savstarpējo norēķinu aktu. 

 

9. Citi noteikumi 

 

9.1. Visus strīdus, domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, kā arī sakarā ar Līguma 

izbeigšanu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav 

panākta vienošanās sarunu ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

9.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 

piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

9.3. Nekādas mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un 

nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem. 
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9.4. Līgums sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 9 (deviņā) lapām un parakstīts ar 

drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogu. 

 

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 

Pašvaldības vārdā: 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, 

Latvija 

 

 

SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais 

dārzs” 

Meža prospekts 1, Rīga, LV-1014, Latvija 

Reģ.Nr.40103032521 

 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs* Valdes priekšsēdētājs Jānis Rudzītis* 

 

Valdes locekle Anete Bilzēna* 

 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 
Persona Lēmums Datums Komentārs 

Stabiņa Līga, Galvenais jurists, Rīgas domes Mājokļu 

un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma 

pārvaldes Juridiskā nodaļa 

Vizēts 31.08.2021  

Bogdanova Ērika, Nodaļas vadītājs, Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā 

nodrošinājuma pārvaldes Juridiskā nodaļa 

Vizēts 31.08.2021  

Dārzniece Vineta, Pārvaldes priekšnieka p.i., Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā 

nodrošinājuma pārvalde 

Vizēts 31.08.2021  

Grinbergs Renārs, Pārvaldes priekšnieka p.i. p.i., 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides 

pārvalde 

Vizēts 31.08.2021  

Spūle-Statkus Ilze, Pārvaldes priekšnieks, Rīgas 

domes Kapitālsabiedrību pārvalde 

Vizēts 02.09.2021 ar atsevišķiem 

redakcionāliem 

precizējumiem 

Petroniene Inta, Nodaļas vadītājs - pārvaldes 

priekšnieka vietnieks, Rīgas domes Kapitālsabiedrību 

pārvaldes Metodoloģijas un procesu atbalsta nodaļa 

Vizēts 02.09.2021  

Pelšs Edijs, Departamenta direktora p.i., Rīgas dome Parakstīts 02.09.2021  
*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 


