
Pielikums Nr.1 

VIENOŠANĀS 

par grozījumiem 2017.gada 14.novembra 

līgumā Nr.2017/1287 (Izpildītāja Nr.119-17-SIG/2) 

par Siguldas identitāti veidojošā tematiskā plānojuma uzraudzību  un precizējumu veikšanu 

 

Siguldā, 2018.gada 18.decembrī 

 

Siguldas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas 

novads, LV-2150 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), personā, kura 

rīkojas saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14, 1.§), no vienas puses, 

un  

SIA “Mark Arhitekti”, reģ.Nr.40103263364, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža 39, Rīga, LV-1045 

(turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās  personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 

statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti arī Puses, katrs atsevišķi - Puse, ievērojot to, 

ka 

 

[1] pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto iepirkumu ““Siguldas identitāti veidojošs tematiskais plānojums” 

izstrāde” identifikācijas Nr.SND 2017/09/AK rezultātiem 2017.gada 14.novembrī starp Pusēm 

noslēgts līgums Nr.2017/1287 (Izpildītāja Nr.119-17-SIG/2) par Siguldas identitāti veidojošā 

tematiskā plānojuma uzraudzību  un precizējumu veikšanu (turpmāk tekstā – Līgums); 

[2]  

vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Līguma 1.1. un 1.2. apakšpunktus šādā redakcijā: 

“1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Siguldas identitāti veidojošā telpiskā 

plānojuma uzraudzību  un Darba etapu precizējumu veikšanu no 2019.gada 1.maija līdz 2020.gada 

30.aprīlim pēc pašvaldības pieprasījuma, pamatojoties uz stundas izmaksu likmi (turpmāk – Darbs), 

saskaņā ar Līgumu, Iepirkumā iesniegtajiem IZPILDĪTĀJA atlases dokumentiem, Darba uzdevumu 

(1.pielikums), Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums)..; 

1.2. Darbs veicams no 2019.gada 1.maija līdz 2020.gada 30.aprīlim saskaņā ar Līguma pielikuma 

“Darba uzdevums Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādei” 1.3.punktā noteikto, ka 

Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma uzraudzība un precizējumi veicami no 2019.gada 

1.maija līdz 2020.gada 30.aprīlim ar stundas izmaksu likmi, pēc nepieciešamības, saņemot 

PASŪTĪTĀJA rakstisku pieprasījumu – Precizējamā Darba etapa Darba uzdevumu. 

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa kā 

Pielikums Nr.7 

4. Šī vienošanās sagatavota 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem pa vienam 

eksemplāram izsniegts katrai no Pusēm. 

5. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Siguldas novada pašvaldība 

 

 

 

 

 

 

SIA “Mark Arhitekti” 
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