Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 29.06.2020. lēmumam
Nr.225 (protokols Nr.13, 3.§)
SADARBĪBAS LĪGUMS
par līdzdalību projekta “Pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka”” īstenošanā
Cēsīs,

2020. gada _____________

Vidzemes plānošanas reģions, reģ. Nr.90002180246, adrese – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101 (turpmāk arī – Projekta īstenotājs), kuras vārdā saskaņā ar Vidzemes plānošanas
reģiona nolikumu rīkojas administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede, un
Valmieras pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000043403, adrese – Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV4201 (turpmāk arī – Sadarbības partneris), kuras vārdā saskaņā ____________ rīkojas

_________________,
turpmāk katrs atsevišķi saukts – Līdzējs, kopā – Līdzēji,
ievērojot, ka Projekta īstenotājs īsteno Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020.gadam projektu Nr. CB779 “Pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka””
(ForestTrail) (turpmāk arī – Projekts),
noslēdz šādu Sadarbības līgumu par līdzdalību Projekta īstenošanā, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Līgums nosaka Vidzemes plānošanas reģiona un Valmieras pilsētas pašvaldības sadarbību
projekta “Pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka”” (ForestTrail), kas tiek īstenots līdz
2021.gada 30.jūnijam, mērķu sasniegšanā un Projekta rezultātu uzturēšanā.
1.2. Līdzēji vienojas savstarpēji sadarboties un Projekta ietvaros organizēt Valmieras pilsētas
teritorijā pārgājienu maršruta “Mežtaka” marķēšanu, tai skaitā informatīvo norāžu un uzlīmju
izvietošanu, un informatīvā stenda uzstādīšanu, izmantojot Projekta vienoto vizuālo identitāti
(1.pielikums), iesaistīties pārgājienu maršruta “Mežtaka” popularizēšanā un uzturēšanā, kas ir
abu Līdzēju interesēs ar kopējo mērķi attīstīt Vidzemes reģiona pievilcību tūristiem, izmantojot
mežus kā dabas resursu.
2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS
2.1. Projekta īstenotājs apņemas:
2.1.1. par Projektā paredzētajiem līdzekļiem veikt pārgājienu maršruta “Mežtaka” marķēšanu
dabā Sadarbības partnera administratīvajā teritorijā saskaņā ar maršruta plānu un tajā
ietverto norādi uz Projekta partneri kā marķētāju (2.pielikums), tai skaitā pēc
nepieciešamības uzstādīt informatīvās uzlīmes un informatīvās norādes, iepriekš to
novietojumu saskaņojot ar Sadarbības partneri;
2.1.2. par Projektā paredzētajiem līdzekļiem izgatavot un uzstādīt stendu ar informatīvo
planšeti uz Sadarbības partnera īpašumā esošas zemes adresē “Atpūtas parks”,
Valmiera, LV-4201 (kadastra Nr. 96010100207), zemes robežu plānā norādītajā vietā
(3.pielikums), veicot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darbības un
nodrošinot nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu;
2.1.3. pēc informatīvā stenda uzstādīšanas Līguma 2.1.2 minētajā vietā Līdzēji līdz Projekta
īstenošanas pabeigšanai (2021.gada 30.jūnijam) noslēdz divpusēju līgumu par to, ka
Projekta īstenotājs nodod bezatlīdzības lietošanā, bet Sadarbības partneris pieņem un
apņemas uzturēt informatīvo stendu labā kārtībā, bez bojājumiem vismaz 5 (piecus)
gadus pēc Projekta noslēguma, t.i., līdz 2026.gada 30.jūnijam, kā arī nepieciešamības
gadījumā veikt informatīvā stenda un/vai planšetes atjaunošanu par saviem līdzekļiem.
2.1.4. veicināt pārgājienu maršruta “Mežtaka” publicitāti informatīvajā telpā un sociālajos
medijos.

2.2. Sadarbības partnera pienākumi:
2.2.1. saskaņot informatīvā stenda planšetes dizainu;
2.2.2. saskaņot pārgājienu maršruta “Mežtaka” marķēšanas dabā veikšanu, tai skaitā uzlīmju
un informatīvo norāžu uzstādīšanu. Vietās, kur “Mežtaka” šķērso privātīpašumus,
saskaņot to ar privātīpašniekiem;
2.2.3. marķējuma un/vai informatīvā stenda planšetes bojāšanas, demolēšanas,
iznīcināšanas vai zādzības gadījumu konstatēšanas gadījumos nekavējoties par to
ziņot Projekta īstenotājam;
2.2.4. saglabāt un uzturēt pārgājienu maršruta “Mežtaka” marķējumu un informatīvo stendu
vismaz līdz 2026. gada 30. jūnijam;
2.2.5. veicināt pārgājienu maršruta “Mežtaka” publicitāti informatīvajā telpā un sociālajos
medijos.
3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN CITI NOTEIKUMI
3.1. Līdzēji apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt kaitējumu Līdzējiem
un Projektam, to interesēm un reputācijai.
3.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
3.3. Līgums var tikt grozīts vai izbeigts, ja Līdzēji par to iepriekš rakstiski vienojas. Grozījumi pēc
to abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
3.4. Strīdi, kas Līdzējiem varētu rasties saistībā ar Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā.
Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties, strīdus jautājums izskatāms atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.5. Līguma izpildē Līdzēji nosaka šādas kontaktpersonas:
Sadarbības partnera pārstāvis:

Projekta īstenotāja pārstāvis:

_______ (vārds, uzvārds)

Maija Rieksta (vārds, uzvārds)
Projektu vadītāja (amats)
mob. tālr. +371 26099521
e-pasts: maija.rieksta@vidzeme.lv

__________ (amats)
mob. tālr. +371___________
e-pasts: ______________

3.6. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram
Līdzējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI
Projekta īstenotājs
Vidzemes plānošanas reģions
Reģ. Nr. 90002180246
Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu nov., LV-4101
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV78TREL921063105800B
e-pasts: vidzeme@vidzeme.lv

___________________________________
Administrācijas vadītāja G. Kalniņa-Priede

Sadarbības partneris
Valmieras pilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000043403
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV- 4201
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV94UNLA0018000142255
e-pasts: pasts@valmiera.lv

_____________________________________

