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VIENOŠANĀS NR.2 

pie 2019.gada 10.oktobra vienošanās Nr.2019/997/998/999/1001/1000-V1 

 

 

Siguldā,                                                                                                              2019.gada 25.novembrī 

 

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 

personā, kura rīkojas saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.14.,§1), turpmāk - 

pasūtītājs, no vienas puses, un  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIC RESTAURANTS LATVIA”, reģistrācijas 

Nr.40003556833, tās xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx personā, kura rīkojas pamatojoties uz sabiedrības 

statūtiem, turpmāk – izpildītājs, no otras puses,  

 

abi kopā saukti puses, bet katrs atsevišķi – puse, konstatē: 

1. starp pusēm 2019.gada 10.oktobrī noslēgta vienošanās Nr.2019/997/998/1001/1000-V1, 

turpmāk –vienošanās Nr.1, kurā  puses vienojušās par šādu līgumu izbeigšanu: 

1.1. 2019.gada 30.augusta līgums Nr.4.3-6.2/2019/997, turpmāk – iepirkuma līgums, ar kuru 

pasūtītājs uzdod, bet izpildītājs apņēmies sniegt kvalitatīvus ēdināšanas pakalpojumus 5 

(piecas) darba dienas nedēļā, turpmāk – pakalpojums, 4 (četrās) pašvaldības izglītības 

iestādēs (t.i. Siguldas pilsētas vidusskolā, Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas 1.pamatskolā 

un Allažu pamatskolā), turpmāk – izglītības iestādes; 

1.2. 2019.gada 3.septembra nomas līgumi Nr.4.3-6.7/2019/999, Nr.4.3-6.7/2019/998, Nr.4.3-

6.7/2019/1001, Nr.4.3-6.7/2019/1000, turpmāk – nomas līgumi, ar kuriem pasūtītājs nodod 

nomā, bet izpildītājs pieņem atlīdzības lietošanā šādus nomas objektus: 

1.2.1. izglītības iestāžu ēdināšanas bloku telpas, turpmāk – telpas, kuras ir norādītas 

īpašumu inventarizācijas plānā; 

1.2.2. telpās esošo virtuves aprīkojumu un iekārtas un virtuves inventāru, kuras ir 

uzskaitītas nomas līgumu iekārtu un inventāru sarakstā; 

Ar vienošanās Nr.1 1.punktu puses vienojās lauzt iepirkuma līgumu un nomas līgumus 

desmitajā darba dienā (pēdējā pakalpojuma sniegšanas diena un telpu nomas diena) pēc jauna 

iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas novada izglītības iestādēs” līguma 

noslēgšanas ar iepirkumā izvēlēto ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, bet ne vēlāk kā ar 

2019. gada 29. novembri (pēdējā pakalpojuma sniegšanas diena un telpu nomas diena); 

2. pasūtītājam pēc nomas līgumu laušanas telpu atbrīvošanas periodā ir tiesības un pienākums 

izmantot telpas tam paredzētajam mērķim un nodrošināt izglītības iestāžu izglītojamiem 

ēdināšanas pakalpojumus. Lai pasūtītājs varētu nodrošināt nepārtrauktu izglītojamo ēdināšanu 

mācību periodā līdz 2019.gada 22.decembrim, ir nepieciešams grozīt vienošanās Nr.1 punktā 1. 

iepirkuma līguma un nomas līgumu laušanas termiņu.  

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto,   puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk –vienošanās Nr.2): 

 

1. izteikt vienošanās Nr.1 punktu 1. šādā redakcijā: 

“1. ar šo vienošanos puses vienojas izbeigt starp pusēm noslēgto iepirkuma līgumu un nomas 

līgumus 2019.gada 22.decembrī (pēdējā pakalpojuma sniegšanas diena un telpu nomas diena)”; 

2. pārējie  vienošanās Nr.1 nosacījumi paliek nemainīgi;  

3. vienošanās Nr.2 ir neatņemama iepirkuma līguma un nomas līguma sastāvdaļa un ir saistoša 

abām pusēm un visiem pušu saistību un tiesību pārņēmējiem; 

4. vienošanās Nr.2 stājas spēkā ar abu pušu parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību 

izpildei; 

5. vainīgā puse sedz otrai pusei zaudējumus, ko vainīgā puse radījusi otrai pusei vienošanās Nr.2 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā, ja tādi būs radušies; 
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6. vienošanās Nr.2 sagatavota uz 2 (divām) lapas pusēm 2 (divos) vienādos eksemplāros, no 

kuriem viens nodots pasūtītājam, bet otrs - izpildītājam. Abiem vienošanās Nr.2 eksemplāriem 

ir vienāds juridisks spēks; 

 

7. pušu rekvizīti un paraksti: 
 

pasūtītājs: izpildītājs: 

Siguldas novada pašvaldība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

“BALTIC RESTAURANTS LATVIA”  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


