
VIENOŠANĀS Nr. 4.3-6.2/2019/1041-V1 

pie 2019.gada 13. septembra līguma Nr. 4.3 – 6.2/2019/1041 

 

 

Siguldā,          2019.gada 10.decembrī 

 

 

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils ielā 16, Sigulda, 

Siguldas novads, LV-2150, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2017.gada 

10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada 

pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14, §1), turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

Akciju sabiedrība “Ceļuprojekts”, reģistrācijas Nr.40003026637, juridiskā adrese: Murjāņu ielā 

7A, Rīga, LV-1024, tās xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk 

tekstā saukts – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji vai 

Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja  rīkotā iepirkuma “Peldu ielas avārijas seku novēršana, konservācijas 

tehnisko risinājumu izstrāde” (identifikācijas Nr. SNP 2019/03/SP), turpmāk tekstā saukts - Iepirkums, 

rezultātiem, 2019.gada 13.septembrī noslēdza Līgumu Nr. 4.3-6.2/2019/1041, turpmāk tekstā - Līgums, 

Līdzēji noslēdz šādu vienošanos, turpmāk saukta - Vienošanās:  

 

Līdzēji konstatē: 

[1]  nepieciešams veikt izmaiņas samaksas kārtībā atbilstoši izpildītajiem Darbiem, iesniegtajiem Darba 

pieņemšanas – nodošanas aktiem un rēķiniem. 

[2] nepieciešams precizēt Darbu izstrādes posmu izpildes termiņus saistībā ar finanšu piedāvājumu (Līguma 

pielikums Nr.1).  

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešās daļas 3.punktu 

 

Līdzēji vienojas: 

veikt šādas izmaiņas Līgumā: 

1. Līguma 2.2. punktu izteikt šādā redakcijā: “Līguma summu par Darbu PASŪTĪTĀJS samaksā 

IZPILDĪTĀJAM proporcionāli izpildītajiem Darbiem, kuru izpilde tiek fiksēta abpusēji parakstītā 

Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā.” 

2. Līguma 2.3.punktu izteikt šādā redakcijā: “Maksājumus saskaņā ar Līguma 2.2.punktu PASŪTĪTĀJS 

veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavota 

IZPILDĪTĀJA rēķina un abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas.” 

3. Līguma 3.2.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “līdz konservācijas darbu izpildes pabeigšanai veic 

projekta autoruzraudzību un pēc nepieciešamības veic ģeotehnisko uzraudzību, tehnisko risinājumu 

korekcijas, papildus ģeotehnisko izpēti u.c. darbus atbilstoši finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums 

Nr.1) noteiktajam.” 

4. Līguma 3.3.punktu izteikt šādā redakcijā: “IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM konservācijas 

projekta dokumentāciju ne vēlāk kā 19 (deviņpadsmit) dienu laikā no Darbu uzsākšanas.” 

5. Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

6. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti. 

7. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Līdzēji to ir parakstījuši. 

8. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapaspuses 2 (divos) vienādos eksemplāros. 

9. Līdzēju rekvizīti un paraksti. 

 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

Siguldas novada pašvaldība 

 
AS “Ceļuprojekts” 

 

  

  

  

 

 


