APSTIPRINĀTA
Madonas novada pašvaldības domes sēdē
(protokols Nr. 7; 49.p)

VIENOŠANĀS
par sadarbību
Nr.________
Madonā,

2012.gada __. ________

Madonas novada pašvaldība, reģistrācija Nr.LV90000054572, adrese: Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, pašvaldības nolikumu un
2009.gada 1.jūlija novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr.1.; 2.p.) rīkojas priekšsēdētājs
Andrejs CEĻAPĪTERS, turpmāk tekstā - PAŠVALDĪBA no vienas puses un
SIA „AGRO FOOD HOLDING LILY”, reģistrācijas Nr.40103285751, adrese: Miera iela 83-4,
Rīga, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem darbojas Genādijs SMIRNOVS, turpmāk tekstā – SIA, no
otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, savstarpēji vienojoties, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu,
bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Vienošanos:
Ņemot vērā to, ka
PAŠVALDĪBA vēlas nodrošināt ar peldēšanas nodarbībām novada izglītības iestāžu 1.-12.klašu
skolēnus un
SIA apņemas veikt publiska peldbaseina (turpmāk tekstā – Peldbaseins) būvniecību uz
PAŠVALDĪBAI piederošā zemes gabala Madonā, Gaujas ielā 13, kadastra Nr. 7001 001 1850
(ierakstīts Madonas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.426), saskaņā ar PAŠVALDĪBĀ
iesniegtu un saskaņotu projektu,
PUSES vienojas, ka:
1. PAŠVALDĪBA ir ieinteresēta pēc SIA Peldbaseina Madonā, Gaujas ielā 13 būvniecības
pabeigšanas un tā nodošanas ekspluatācijā, saņemt Peldbaseina izmantošanas pakalpojumus
PAŠVALDĪBAI nepieciešamajā apjomā:
peldbaseina izmantošana mācību gada laikā (izņemot skolēnu brīvlaikus) no septembra līdz
maija mēnesim kopā 35 nedēļas;
peldbaseina izmantošanas dienu skaits – 3 dienas nedēļā pēc pašvaldības ieskatiem no
pirmdienas līdz piektdienai;
peldbaseina izmantošanas stundu skaits – 21 stunda nedēļā;
peldbaseina izmantošanas laiks no 9.00 līdz 16.00 (7 stundas dienā);
treneru un medmāsas nodrošinājums peldbaseina izmantošanas laikā.
kopā PAŠVALDĪBAI nepieciešamas 735 stundas 1 mācību gada laikā, pie nosacījuma, ka
stundā peldbaseinu var apmeklēt 70 personas.
2. Lai saņemtu Peldbaseina izmantošanas pakalpojumus Pašvaldības izglītības iestāžu
vajadzībām, PAŠVALDĪBA rīkos publiska iepirkuma procedūru saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
3. PAŠVALDĪBA ir iepazinusies ar SIA finanšu aprēķinu. SIA apliecina, ka peldbaseina
izmantošanas pakalpojuma iepirkuma procedūras laikā SIA finanšu piedāvājumā pakalpojuma
maksa:
3.1.
par 1 (vienu) Peldbaseina izmantošanas stundu nepārsniegs LVL 108,- (viens simts
astoņi lati), neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli;

par ____(skaits) treneru un medmāsas nodrošinājumu Peldbaseina izmantošanas
laikā LVL 324,- (trīs simti divdesmit četri lati) mēnesī, neieskaitot Pievienotās vērtības
nodokli.
4. Līgums ar SIA par Peldbaseina izmantošanas pakalpojuma sniegšanu tiks slēgts gadījumā, ja
SIA normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iepirkumu procedūras rezultātā iegūs tiesības uz
līguma slēgšanu.
5. Vienošanās stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Pašvaldība noslēdz
Līgumu par Peldbaseina izmantošanas pakalpojuma saņemšanu.
7. Vienošanos pirms termiņa var izbeigt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties.
8. Vienošanos pirms termiņa PAŠVALDĪBA vienpusēji var lauzt, rakstveidā par to brīdinot SIA
30 dienas iepriekš, gadījumā, ja PAŠVALDĪBA un SIA nenoslēdz zemes Gaujas ielā 13,
Madona nomas līgumu ar mērķi – publiska peldbaseina būvniecība vai SIA zemes nomas
līgumā noteiktajā termiņā neveic Peldbaseina būvniecību un nodošanu ekspluatācijā.
9. Puses apņemas neizvirzīt viena otrai nekādas materiālas vai cita rakstura pretenzijas gadījumā,
ja Vienošanās tiek izbeigta vai vienpusēji lauzta pirms termiņa.
10. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei – pa vienam
eksemplāram. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
11. Puses ir iepazinušās ar Vienošanās saturu un piekrīt tā noteikumiem, kas tiek apstiprināts ar
pušu parakstiem.
3.2.

Madonas novada pašvaldības
Priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters

SIA „AGRO FOOD HOLDING LILY”
īpašnieks Genādijs Smirnovs

____________________________

____________________________

