
1 .  P I E L I K U M S NR. 9 (477) 2021. GADA SEPTEMBRIS

VIENOŠANĀS PROTOKOLS Nr. 1
pie 28.03.2014. līguma Nr. 2014–24

par grāmatvedības pakalpojumiem

Rīgā,  2021. gada 20. augustā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Bizness», reģistrācijas Nr. 40001234567, tās valdes locekļa Miķeļa 

Biznesa personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā — kklients, juridiskā adrese Jāņtārpiņu 

ielā 123–45, Rīgā, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Skaitīkļi un Co», reģistrācijas 

Nr. 40007654321, tās valdes locekļa Mārtiņa Skaitīkļa personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk 

tekstā — izpildītājs (ārpakalpojuma grāmatvedis), juridiskā adrese Ciparu ielā 54–123, Rīgā, no otras puses, 

vienojas par 2014. gada 28. marta līguma Nr. 2014–24 pārtraukšanu 2021. gada 20. augustā.

1. Izpildītājs un klients vienojas, ka 2014. gada 28. marta līgums Nr. 2014–24 tiek pārtraukts 2021. gada 

20. augustā, abām līguma slēdzēja pusēm vienojoties.

2. Izpildītājs apliecina:

2.1. Saimnieciskie darījumi iegrāmatoti par periodu līdz 2021. gada 31. jūlijam ieskaitot.

2.2. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts par periodu līdz 2021. gada 31. jūlijam ieskaitot.

2.3. Darba alga aprēķināta par periodu līdz 2021. gada 31. jūlijam ieskaitot.

2.4. Nodokļi aprēķināti un pārskati iesniegti par periodu līdz 2021. gada 31. jūlijam ieskaitot.

2.5. Nodokļu inventarizācija veikta par periodu līdz 2021. gada 31. jūlijam ieskaitot.

2.6. Bilances posteņu (ieguldījumi, krājumi, norēķini ar debitoriem, nauda, norēķini ar kreditoriem) 

inventarizācija veikta pēc stāvokļa 2021. gada 1. janvārī.

3. Grāmatvedības dokumentus (lietas), kas saskaņā ar šo līgumu glabājas pie izpildītāja, izpildītājs ar attiecīgu 

aktu 2021. gada 20. augustā nodod klientam.

Gadījumā, ja klients rakstveidā ir lūdzis grāmatvedības dokumentus nodot jaunajam ārpakalpojuma 

grāmatvedim:

3. Grāmatvedības dokumentus (lietas), kas saskaņā ar šo līgumu glabājas pie izpildītāja, pamatojoties uz 

klienta lēmumu (11.08.2021.kKlienta vēstule), izpildītājs ar attiecīgu aktu 2021. gada 20. augustā nodod 

SIA «Rūtiņa», reģ. Nr. 40004567890, juridiskā adrese Rīgā, Burtnīcu ielā 22–33, valdes loceklei Annai 

Grāmatiņai.

Gadījumā, ja klients rakstveidā ir lūdzis grāmatvedības dokumentus nodot maksātnespējas administratoram:

3. Grāmatvedības dokumentus (lietas), kas saskaņā ar šo līgumu glabājas pie izpildītāja, pamatojoties uz 

klienta lēmumu (11.08.2021. klienta vēstule), izpildītājs ar attiecīgu aktu 2021. gada 20. augustā nodod 

maksātnespējas administratoram Jānim Bargajam, reģ. Nr. 01019012345, licence Nr. 0123456, juridiskā 

adrese Rīgā, Tiesas ielā 123–1.

4. Par 2021. gada jūlijā sniegtajiem pakalpojumiem klients samaksā izpildītājam saskaņā ar 2014. gada 28. 

marta līguma Nr. 2014–24 noteikumiem.

5. Pēc Dokumentu (lietu) nodošanas — pieņemšanas akta parakstīšanas un vienošanās 4. punktā minētā rēķina 

apmaksas 2014. gada 28. marta līgums Nr. 2014–24 tiek uzskatīts par pārtrauktu, un līguma slēdzēju 

(izpildītāja un klienta) savstarpējās saistības tiek uzskatītas par izpildītām.

6. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanās dienā un ir spēkā līdz tajā paredzēto noteikumu (darbību) izpildei. 

IZPILDĪTĀJS KLIENTS
SIA «Skaitīkļi un Co»  SIA «Bizness»

Reģistrācijas Nr. 40007654321 Reģistrācijas Nr. 40001234567

 (M. Skaitīklis) (M. Bizness)


