ATCĒLĒJA LĪGUMS
Cēsīs,

2017.gada 15.maijā

Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002180246, juridiskā adrese – Jāņa Poruka iela 8-108,
Cēsīs, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas administrācijas vadītāja Guna KalniņaPirede, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS", reģistrācijas Nr.
40003282693, juridiskā adrese – Pils iela 7 - 11, Rīga, LV-1050, turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar
02.01.2017. pilnvaru Nr. P_004/17 rīkojas komercdirektors Pēteris Birzgalis,
turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse,
INTERREG Centrālās Baltijas programmas 2014.-2020. gadam projekta “Inovatīva, ilgtspējīga
attīrīšana” (Nr. CB39) ietvaros, Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma “Vides
piesārņojuma izpēte un monitorings bijušās minerālmēslu noliktavas “Krustmaļi” teritorijā Burtnieku novadā”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2017/02/INSURE, rezultātā 2017.gada 14.februārī noslēgtā Līguma Nr.
2.1-19/15 par pakalpojuma sniegšanu, turpmāk - Līgums, 1.3., 2.5., 9.7.punktu,
pamatojoties uz 2017.gada 28.martā (darbu nodošanas-pieņemšanas akts Nr.01/2.1-19/15) Izpildītāja
iesniegto “Pārskatu par ģeoekoloģiskās izpētes darbiem objektā “Bijusī minerālmēslu noliktava “Krustmaļi”’
Burtnieku novadā Rencēnu pagastā un riska novērtējumu”, kurā konstatēts, ka izpētes rezultāti ir atbilstoši
detālas izpētes stadijai un nekādi papildus izpētes darbi teritorijā nav ekonomiski pamatoti un sanācijas darbu
veikšana nav uzskatāma par lietderīgu, jo konstatētais piesārņojums ir salīdzinoši vājas intensitātes un lokāls,
kas nerada apkārtējās vides apdraudējumu un apdraudējumu dzīvnieku vai cilvēku veselībai,
ievērojot Civillikuma 1862., 1864. un 1865.pantu, savstarpēji vienojas un noslēdz Atcēlēja līgumu par
tālāk norādīto:
1. Puses vienojas ar 2017.gada 15.maiju atcelt 2017.gada 14.februārī noslēgto Līgumu par vides
piesārņojuma izpēti un monitoringu bijušās minerālmēslu noliktavas “Krustmaļi” teritorijā Burtnieku
novadā, jo atbiltoši Izpildītāja veiktajai vides piesārņojuma izpētei, Pasūtītājam nav nepieciešams
veikt vides piesārņojuma monitoringu.
2. Parakstot šo Atcēlēja līgumu, Puses apliecina, ka nevienai no tām saistībā ar Līgumu nav materiāla
vai cita rakstura pretenziju pret otru Pusi, kā arī apņemas necelt šāda rakstura pretenzijas nākotnē.
3. Atcēlēja līgums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4. Strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar Atcēlēja līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā.
Gadījumā, ja Puses nespēj savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek risināts tiesā atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Atcēlējs līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem
Atcēlēja līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Vidzemes plānošanas reģions
Jur. adrese: J.Poruka iela 8-108, Cēsis,
Cēsu novads, LV – 4101
Reģ. Nr. 90002180246
Banka: Valsts kase
Konts: LV36TREL921063104500B
Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES
KONSULTĀCIJU BIROJS"
Jur. adrese: Pils iela 7 - 11, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 40003282693
Banka: A/S “Swedbanka”
Konts: LV74HABA0001408032656
Kods: HABALV22

____________________________
Administrācijas vadītāja
Guna Kalniņa-Priede

____________________________
Komercdirektors
Pēteris Birzgalis

