Vienošanās Nr._________________ par grozījumiem
Sadarbības līgumā Nr. 04.512/2.4.4.8/20/431

Dokumenta datums ir dokumenta parakstīšanas datums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”, reģ. Nr.40003004220, kuru, saskaņā ar
statūtiem un 26.04.2012. kārtējās dalībnieku sapulces lēmumu Nr.6.1., pārstāv tās valdes
priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš (turpmāk – Finansējuma saņēmējs), no vienas puses,
un
Valmieras pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000043403, kuru saskaņā ar Valmieras pilsētas
pašvaldības domes 18.06.2020. lēmumu Nr.219 (protokols Nr.12, 17.§) pārstāv domes
priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums, (turpmāk – Sadarbības partneris), no otras puses,
turpmāk katrs atsevišķi saukts – Puse, kopā – Puses,
pamatojoties uz
- 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.848 “Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta
infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
(autobusi)” īstenošanas noteikumi” 17.–20.punktiem, kas regulē sadarbības līguma slēgšanu starp
Finansējuma saņēmēju un Sadarbības partneri;
- Valmieras pilsētas pašvaldības domes 18.06.2020. lēmumu Nr.219 (protokols Nr.12, 17.§) ”Par
sadarbības līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”;
- Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.10.2020.lēmumu Nr.345 (protokols Nr.21, 37.§) ”Par
grozījumiem sadarbības līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”;
ievērojot:
- 01.10.2009. noslēgto Koncesijas līgumu Nr.5-1-600-2008/1531 par sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Koncesijas līgums);
- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 02.10.2020. lēmumu Nr.39-2-60/6611 “Par projekta
iesnieguma Nr.4.5.1.2/20/I/002 apstiprināšanu ar nosacījumu”;
- Pušu noslēgtā Sadarbības līguma Nr. 04.512/2.4.4.8/20/431 (turpmāk – Līgums) 12.1. un 12.2.
punkta nosacījumus,
noslēdz šāda satura vienošanos par grozījumiem Līgumā:
1. Papildināt Līgumu ar 5.1.12.punktu šādā redakcijā:
“5.1.12. Gadījumā, ja iestājas 5.1.9.punktā noteiktie apstākļi, Sadarbības partneris pārņems
Projekta iesnieguma paredzēto darbību izpildi un visas saistības, kas izriet no Liguma par
Projekta īstenošanu.”
2. Citi Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
3. Jebkuras Vienošanās izmaiņas, papildinājumi vai grozījumi jānoformē rakstveidā un
jāparaksta Pusēm.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi
5. Vienošanās, ar tās spēkā stāšanās brīdi, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniskā dokumenta veidā. Katra Puse glabā vienu
Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.

Pušu rekvizīti:
Sadarbības partneris

Finansējuma saņēmējs

Valmieras pilsētas pašvaldība
Reģ. Nr.90000043403
Adrese: Lāčplēša ielā 2, Valmierā
LV-4201, tālr. 64207863
Banka; AS „SEB Banka”
Valmieras filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV94UNLA0018000142255

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„VTU Valmiera”
Vienotais reģ. Nr.40003004220
“Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts,
Kocēnu novads, LV-4220, tālr. 64222021
Banka: AS „SEB Banka”
Valmieras filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV88UNLA0018000460814
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