
 
Pielikums  

Ventspils novada domes 2020.gada 26.jūnija  

                                                                            lēmumam (sēdes protokols Nr.68, 3.§)  

 

Vienošanās Nr.6 

Par grozījumiem 2014.gada 13.novembra Deleģēšanas līgumā 

 

2020.gada „____”.____________ 

Ventspils novada pašvaldība, reģ.Nr.90000052035, (turpmāk – Pašvaldība), tās domes 

priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kurš darbojas uz Ventspils novada pašvaldības 

nolikuma pamata, no vienas puses, un 

SIA „VNK serviss”, reģ.Nr.41203017566, (turpmāk – Pilnvarotā persona), tās valdes 

priekšsēdētāja Jura Bērziņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz kapitālsabiedrības statūtiem, 

no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas arī „Puses” un katra atsevišķi – „Puse”, 

ŅEMOT VĒRĀ, ka Ventspils novada dome 2020.gada 26.jūnijā pieņēmusi lēmumu „Par 

siltumapgādes nodrošināšanas Piltenes pilsētas un pagasta, Jūrkalnes pagasta, Tārgales pagasta 

teritorijās pārvaldes uzdevuma izpildi un grozījumiem ar SIA „VNK serviss” 2014.gada 

13.novembrī noslēgtajā deleģēšanas līgumā” (sēdes protokols Nr.__, __.§), noslēdz šo vienošanos 

(turpmāk – Vienošanās) pie 2014.gada 13.novembra Deleģēšanas līguma, turpmāk – Līgums, par 

sekojošo: 

 

1.izdarīt sekojošus grozījumus Līguma 1.punktā, izslēdzot Ances pagasta teritoriju un izsakot 

1.punktu sekojošā redakcijā: 

 

“1.Pašvaldība deleģē pilnvarotai personai īpašās tiesības sniegt, un pilnvarotā persona apņemas 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādas no likuma “Par pašvaldībām”15.panta 

pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās kompetences funkcijas: organizēt 

Ventspils novada Ugāles pagasta, Puzes pagasta, Užavas pagasta, Vārves pagasta, Usmas pagasta, 

Piltenes pilsētas un pagasta, Jūrkalnes pagasta, Tārgales pagasta teritoriju iedzīvotājiem 

siltumapgādes pakalpojumus.” 

 

2.Noteikt, ka Vienošanās iekļautie Līguma grozījumu noteikumi, sniedzot siltumapgādes 

pakalpojumus, piemērojami līgumiskajās attiecībās: 

2.1.Piltenes pilsētas un pagasta teritorijā – no 2021.gada 1.septembra; 

2.2.Jūrkalnes pagasta teritorijā – no 2021.gada 1.jūlija; 

2.3.Tārgales pagasta teritorijā – no 2021.gada 1.augusta. 

 

3.Pārējā daļā Līgums turpina darboties nemainīgi. 

4.Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi, un ir Deleģēšanas līguma 

neatņemama sastāvdaļa.  

5.Vienošanās ir uzrakstīta latviešu valodā uz vienas lapas divos eksemplāros – katrai Pusei pa 

vienam eksemplāram. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

6.Pušu rekvizīti un paraksti:  

 

Pašvaldība:  

 

Pilnvarotā persona: 

Ventspils novada pašvaldība 

reģ.Nr.90000052035 

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 

 

__________________ /Aivars Mucenieks/ 

domes priekšsēdētājs  

SIA „VNK serviss”  

reģ.Nr.41203017566  

Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 

 

__________________ /Juris Bērziņš/ 

valdes priekšsēdētājs 

 


