Līgums
Valmierā, 20___. gada ____. __________

NR. HOL01-____/______
(aizpilda LHA)

1. Līgumslēdzējas puses
Biedrība ”Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” reģistrācijas Nr.40008034236 (turpmāk tekstā saukts
‘’Biedrība”) valdes priekšsēdētājas Ievas Rutkovskas personā no vienas puses un
______________________________________________________________________________
(juridiskās pers. nosaukums, nodokļu maks. Reģ. Nr., individuālam personām- vārds, uzvārds, pers. kods)

personā ( turpmāk tekstā saukts ‘’Ganāmpulka īpašnieks’’) no otras puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk Līgums).
2. Līguma priekšmets
Līgums tiek slēgts starp pusēm par piena šķirņu govju sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, ģenētiskās kvalitātes un
produktivitātes noteikšanu.
3. Pušu saistības un tiesības
‘’Ganāmpulka īpašnieks’’ nodrošina, ka:
3.1. lauksaimniecības dzīvnieki un novietne ir reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un
novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu;
3.2. ganāmpulkā tiek veikta piena pārraudzība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai par slaucamo govju
pārraudzību;
3.3. visā šī līguma darbības laikā tiek ievērotas prasības, kas attiecībā uz piena šķirņu govīm noteiktas spēkā esošajos
normatīvajos aktos par valsts atbalstu piena šķirņu govju ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes un noteikšanai
un produktivitātes datu izvērtēšanai;
3.4. tiek sagatavota visa nepieciešamā informācija un tiek veikta govju ierakstīšana ciltsgrāmatā.
‘’Biedrība” apņemas:
3.5. novērtēt „Ganāmpulka īpašnieka” ieguldīto darbu govju ģenētiskās kvalitātes noteikšanā slaucamai goviju pārraudzībā
(izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumus, piena gaļas šķirņu krustojumus un nezināmas izcelšanās dzīvniekus);
3.6. saņemtā valsts finansējuma ietvaros apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar govju ieraksīšanu ciltsgrāmatā, kā arī to
ģenētiskās kvalitātes noteikšanā un produktivitātes datu izvērtēšanā ieguldīto darbu atbilstoši attiecīgajā gadā spēkā
esošajiem Ministru kabineta noteikumiem.
4. Darba izpildes termiņš
4.1. ‘’Biedrība” sagatavo līgumu un nosūta ‘’Ganāmpulka īpašniekam’’ divus līguma eksemplārus.
4.2. ‘’Ganāmpulka īpašnieks’’ apņemas:
4.2.1. piecpadsmit dienu laikā iesniegt ‘’Biedrībā” parakstītu vienu līguma eksemplāru;
4.2.2. nosūtīt līgumu pa pastu un pārliecināties par dokumenta saņemšanu ‘’Biedrībā” (tel.: 64222707, 26524882).
5. Norēķinu kārtība
5.1. Pēc Līguma noslēgšanas un darba izpildes „Biedrība” pēc Ministru kabineta apstiprinātās formas sastāda un iesniedz
Lauku atbalsta dienestā datu kopsavilkumu par ’Ganāmpulka īpašniekiem’’, kuriem pienākas atbalsta maksājumi par Līguma
3.1., 3.2., 3.3. punktā minētajiem darbiem;
5.2. Norēķinus ar ‘’Ganāmpulka īpašnieku’’ veic Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz ‘Biedrības’’ iesniegto datu
kopsavilkumu, apmērā, kāds noteikts attiecīgajā gadā spēkā esošajos Ministru kabineta noteikumos par valsts atbastu piena
šķirņu govju ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes izvērtēšanai,
5.3. ‘’Ganāmpulka īpašniekam’’ ir zināms, ka atbalsts tiks izmaksāts piešķirtā finansējuma robežās. Ja atbalsta pieprasījums
pārsniedz piešķirtā finansējuma apjomu, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājumo
atbalsta apjomu;
5.4. ‘’Ganāmpulka īpašniekam’’, ir zināms, ka valsts atbalsts netiek izmaksāts, ja dati, par ‘’Ganāmpulka īpašnieku’’ kā
atbalsta pretendentu, ir iekļauti vairāku administrējošo organizāciju iesniegtajos datu kopsavilkumos.
6. Papildus noteikumi
6.1. Strīdi un domstarpības, kas rodas sakarā ar Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt, strīdi un
domstarpības tiek risinātas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
6.2. Līgums tiek sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai pusei. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks;

6.3. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz 1 (vienu) gadu. Ja vismaz 1 (vienu) mēnesi
pirms Līguma darbības termiņa vai jebkura tā pagarinājuma beigām neviena no pusēm nav rakstiski paziņojusi otrai pusei
par līgumsaistību neturpināšanu, šis Līgums ikreiz tiek uzskatīts par automātiski pagarinātu uz 1 (vienu) gadu ar tiem pašiem
noteikumiem. Līgums tiek automātiski izbeigts, ja valsts pārtrauc sniegt atbalstu šī Līguma 3.1., 3.2., 3.3. punktos minētajam
darbam;
6.4. ‘’Ganāmpulka īpašnieks’’ apņemas šī Līguma un jebkura tā pagarinājuma laikā neslēgt līdzīga satura līgumus ar citām
administrējošām organizācijām. ‘’Ganāmpulka īpašniekam’’ ir tiesības slēgt līdzīga satura līgumu ar citu administrējošo
organizāciju tikai pēc Līguma izbeigšanas.
7. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses un bankas rekvizīti
Pasūtītājs:
Biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju Asociācija”
Reģ.Nr.
LV40008034236
Adrese
Rīgas 38, LV – 4200 Valmiera
Banka
SEB banka
Kods
UNLALV2X
Konts
LV95UNLA0018000700278
Z..v.
Paraksts: _______________________________(Ieva Rutkovska)
Ganāmpulka īpašnieks:
______________________________________________________________________________
(juridiskās pers. nosaukums, nodokļu maks. Reģ. Nr., individuālam personām- vārds, uzvārds, pers. kods)

Lauku atbalsta klienta reģistrācijas Nr.

Ganāmpulka reģ., Nr.

LV

_____________________________

novads _______________________________pag., LV____________,

Banka:_________________________________________________________________________
(Tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētā banka)
Norēķinu konts: LV

(Tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētais bankas konts)
Bankas kods : ______________________________________

paraksts___________________________ paraksta atšifrējums: /__________________________/

Telef. Nr.

E-pasta adrese: __________________________________________________
Z..v.

.

