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VIENOŠANĀS NR. 2019/997/998/999/1001/1000-V1 

par kārtību, kādā tiek lauzts 2019.gada 30.augusta līgums Nr.4.3-6.2/2019/997 par ēdināšanas 

pakalpojuma sniegšanu Siguldas novada izglītības iestādēs, 2019.gada 3.septembra nomas līgumi 

Nr.4.3-6.7/2019/998, Nr.4.3-6.7/2019/999, Nr.4.3-6.7/2019/1001, Nr.4.3-6.7/2019/1000 par Siguldas 

novada izglītības iestāžu ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra nomu 

 

 

Siguldā,                                                                                                                    2019.gada 10.oktobrī 

 

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 

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 xxxxxx xxxxxx xxxxx personā, kura rīkojas 

pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk – izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti puses, bet 

katrs atsevišķi – puse, konstatē: 

1. starp pusēm, pamatojoties uz rīkotā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas 

novada izglītības iestādēs” (iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2019/06/IZŅĒMUMS) rezultātiem, 

noslēgts 2019.gada 30.augustā 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. Saskaņā ar iepirkuma līguma 2.1.punktu  Izpildītājs 

sniedz pakalpojumu līdz 2020.gada 31.maijam; 

2. iepirkuma līguma izpildes ietvaros pakalpojuma nodrošināšanai 2019.gada 3.septembrī starp 

pusēm noslēgti šādi 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: 

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

inventarizācijas plānā; 

2.2. telpās esošo virtuves aprīkojumu un iekārtas un virtuves inventāru, kuras ir uzskaitītas 

nomas līgumu iekārtu un inventāru sarakstā. 

Saskaņā ar nomas līguma 2.1.punktu nomas līgums  ir spēkā līdz 2020.gada 31.maijam;  

3. ar 2019.gada 25.septembra vēstuli Nr.127 izpildītājs rosinājis iepirkuma līgumu izbeigt pusēm 

vienojoties, pamatojoties uz iepirkuma līguma 8.7.punktu;  

4. iepirkuma līguma 8.7.punkts nosaka, ka iepirkuma līgums var tikt lauzts pusēm rakstveidā 

vienojoties; 

5. nomas līgumu 3.13.punkts nosaka, ka beidzoties nomas līguma darbības termiņam vai arī to 

laužot izpildītājam telpas ir jānodod pasūtītājam ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas, 

pieļaujot telpu dabisko nolietojumu. Nomas līguma 3.14.punkts nosaka, ka nododot telpas 

pasūtītājam, izpildītājam  uz sava rēķina ir jāapmaksā visi izdevumi, kas saistīti ar telpu 

atbrīvošanu. Nomas līguma 3.15.punkts nosaka, ka izpildītājam telpas ir jāatbrīvo 5 (piecu) 

dienu laikā pēc nomas līguma darbības termiņa beigām vai arī no tā laušanas brīža. Nomas 

līguma 3.16.punkts nosaka, ka izbeidzot  nomas līgumu, telpu nodošana notiek saskaņā ar telpu 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

Ievērojot minēto, iepirkuma līguma 8.7.punktu, puses noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – 

vienošanās, kurā vienojas par kārtību iepirkuma līguma un nomas līgumu laušanai:  

1. lauzt starp pusēm noslēgto 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). 2019.gada 29.novembris attiecas tikai uz 
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gadījumu, ja par iepirkuma procedūras pārkāpumiem nav iesniegts iesniegums Iepirkuma 

uzraudzības birojam atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajam;  

2. izpildītājs apņemas atbrīvot un nodot pasūtītājam telpas un telpās esošo pasūtītājam piederošo 

virtuves aprīkojumu, iekārtas un virtuves inventāru nomas līgumos noteiktajā kārtībā un stāvoklī, 

pusēm parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu; 

3. puses vienojas, ka pasūtītājs samaksu izpildītājam par to izglītojamo ēdināšanu izglītības 

iestādēs, kuru apmaksā pasūtītājs, un kuriem pakalpojums nodrošināts līdz vienošanās 1.punktā 

noteiktajam termiņam, veic iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā; 

4. izpildītājs apņemas nomaksāt nomas līgumā paredzētos maksājumus par telpu nomu, kuru 

samaksu tas uzņēmies saskaņā ar nomas līguma  noteikumiem un kuri izveidojušies līdz nomas 

līguma laušanas dienai. Minētie maksājumi veicami nomas līguma noteiktajā kārtībā; 

5. iepirkuma līguma 9.6.2.apakšpunktā minētās kontaktpersonas nodrošina telpu un telpās esošo 

pasūtītāja virtuves aprīkojumu, iekārtas un virtuves inventāru pieņemšanu no pasūtītāja puses un 

paraksta vienošanās 2.punktā minēto pieņemšanas - nodošanas aktu; 

6. vienošanās ir neatņemama iepirkuma līguma un nomas līguma sastāvdaļa un ir saistoša abām 

pusēm un visiem pušu saistību un tiesību pārņēmējiem; 

7. vienošanās stājas spēkā ar abu pušu parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei; 

8. vainīgā puse sedz otrai pusei zaudējumus, ko vainīgā puse radījusi otrai pusei vienošanās 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā, ja tādi būs radušies; 

9. vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapas pusēm 2 (divos) vienādos eksemplāros, no kuriem 

viens nodots pasūtītājam, bet otrs - izpildītājam. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks; 

 

10. pušu rekvizīti un paraksti 
 

pasūtītājs: izpildītājs: 

Siguldas novada pašvaldība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

“BALTIC RESTAURANTS LATVIA”  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


