
 

 

Pielikums 

Ventspils novada domes  

2020.gada 26.jūnija lēmumam 

(sēdes protokols Nr.68, 4.§) 

 

Vienošanās Nr.___  

Par grozījumiem 2008.gada 4.jūnija Līgumā par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu 

 

 202__.gada „____.”_____________ 

 

Ventspils novada pašvaldība, reģ.Nr.90000052035, (turpmāk – PAŠVALDĪBA), 

domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kurš darbojas uz Ventspils novada 

pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un 

SIA „VNK serviss”, reģ.Nr.41203017566, (turpmāk – SABIEDRISKO 

PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS), tās valdes priekšsēdētāja Jura Bērziņa personā, kurš 

darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses, abas kopā turpmāk 

sauktas arī „PUSES”, un katra atsevišķi – „PUSE”, 

PAMATOJOTIES uz noslēgtā starp PUSĒM 2008.gada 4.jūnija Līguma par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums) 7.1.apakšpunktu, 

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

par grozījumiem 2019.gada 27.decembra lēmumā „Par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu Piltenes pilsētas un pagasta, Zlēku pagasta, 

Tārgales pagasta, Ances pagasta un Jūrkalnes pagasta teritorijās un grozījumiem ar SIA 

„VNK serviss” noslēgtajā 2008.gada 4.jūnija līgumā” (sēdes protokols Nr.__, __.§), 

noslēdz šādu vienošanos par Līguma noteikumu grozījumiem (turpmāk – Vienošanās):   

1. Papildināt Līguma preambulu ar atsauci uz Eiropas Komisijas 2011.gada 

20.decembra lēmumu Nr.2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz 

kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, 

kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. 

2.   Izdarīt Līguma 1.2. punktā grozījumus, izsakot to sekojošā redakcijā: 

“1.2.Sabiedrība piešķir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam īpašās tiesības 

sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Ventspils novada Ugāles, Puzes, 

Vārves, Usmas, Ziru, Popes, Tārgales, Jūrkalnes pagasta, Piltenes pilsētas un 

pagasta teritorijā.” 

3.  Noteikt, ka Vienošanās iekļautie Līguma grozījumu noteikumi, sniedzot 

ūdenssaimniecības pakalpojumus, piemērojami līgumiskajās attiecībās: 

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

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

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

4.  Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

5.  Visi pārējie Līguma punkti un daļas netiek mainīti un paliek spēkā Līgumā 

noteiktajā redakcijā, un ir attiecināmi uz Vienošanos. Līguma noteikumi 

attiecībā uz Vienošanos tiek piemēroti, ciktāl tie nav pretrunā ar Vienošanās 

nosacījumiem. Kolīziju gadījumā starp Līguma noteikumiem un Vienošanās 

noteikumiem, PUSES piemēro Vienošanās nosacījumus un attiecināmos 

normatīvos aktus, kas ir spēkā Latvijas Republikā. 



6. Vienošanās ir uzrakstīta latviešu valodā uz vienas lapas divām lappusēm divos 

eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks. Katra PUSE saņem vienu 

Vienošanās eksemplāru. 

7. PUŠU rekvizīti un paraksti: 

  

PAŠVALDĪBA: SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:  

Ventspils novada pašvaldība  SIA „VNK serviss” 

reģistrācijas Nr. 90000052035 

Adrese: Skolas iela 4, 

Ventspilī, LV-3601 

 

 

 

________________________ /Aivars Mucenieks/ 

domes priekšsēdētājs 

reģistrācijas Nr.41203017566 

Juridiskā adrese: Rūpnīcas ielā 2-31, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā, LV-3615 

 

 

 

________________________ /Juris Bērziņš/ 

valdes priekšsēdētājs 

 

 


