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Vienošanās Nr.1  

pie 2015.gada 7.maija līguma Nr.2-5/15/80 

„Senioru vingrošanas laukuma izveidošana un senioru vingrošanas ierīces piegāde un 

uzstādīšana” 
 

Jelgavā                         2015.gada 11.jūnijā 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 90001282486, vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā Jelgavas 

pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Fixman”, reģistrācijas Nr. 40003910812, tās 

valdes priekšsēdētāja Mika Lukstiņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, 

turpmāk – Piegādātājs, un 

 Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000042516, Jelgavas pilsētas pašvaldības 

izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 

nolikumu, turpmāk – Maksātājs, visi kopā turpmāk – Līdzēji,  

saskaņā ar 2015.gada 7.maijā starp Pasūtītāju un Izpildītāju noslēgto līgumu Nr.2-5/15/80 

”Senioru vingrošanas laukuma izveidošana un senioru vingrošanas ierīces piegāde un uzstādīšana” 

7.1.apakšpunktu (turpmāk - Līgums), vienojas par sekojošo: 

 

1. Papildināt Līgumu ar trešo pusi - Jelgavas pilsētas dome (turpmāk – Maksātājs), kā 

finansiālo saistību izpildītāju. 

2. Izteikt Līguma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„2.2. Samaksu Maksātājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, 

ko Piegādātājs iesniedz pēc Piegādātāja un Pasūtītāja abpusēji parakstīta Preces 

pieņemšanas – nodošanas akta.” 

3. Izslēgt 4.2.2. apakšpunktu. 

4. Papildināt Līgumu ar 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.5. Maksātājs apņemas veikt samaksu par piegādāto Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņā.” 

5. Izteikt Līguma 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 „6.2. Piegādātājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Maksātāja, ja Maksātājs nesamaksā 

Piegādātājam Līgumā paredzētajā termiņā, 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 

nesamaksātās summas par katru kavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit 

procenti) no nesamaksātās summas.” 

6. Izteikt Līguma 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„6.4. Izpildītājs samaksā līgumsodu Maksātājam uz Pretenzijas pamata 20 (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Maksātājam ir tiesības ieskaita kārtībā 

samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda 

summa.” 

7. Izteikt Līguma 7.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.4.1.Maksātājs aizkavē maksājumus vairāk kā 30 dienas;” 

8. Izteikt Līguma 7.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.5.2. ja Piegādātājs nav nodevis Preci 5 (piecu) dienu laikā no Līguma 3.1.apakšpunktā 

noteiktā termiņa. Šajā gadījumā Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsamaksā 

Maksātājam vienreizējs līgumsods 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.” 

9. Papildināt Līguma 10.1. apakšpunktu ar otro teikumu: 

„Maksātāja kontaktpersona: Kristīne Umbraško, telefons 63005473, e-pasts 

Kristine.Umbrasko@gramatvediba.jelgava.lv” 

10. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti. 

11. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un tā ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 
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12. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapām 3 (trīs) identiskos eksemplāros, 

kuriem ir vienāds juridiskais spēks – katram Līdzējam pa vienam eksemplāram. 

13.  Līdzēju rekvizīti un paraksti 

   

 PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS MAKSĀTĀJS 

 Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

„Fixman” 

 

Jelgavas pilsētas dome 

Adrese Pulkveža O.Kalpaka ielā 

16a, Jelgava, LV-3001 

Vienības gatve 87c-4, 

Rīga, LV-1004 

Lielā iela 11, Jelgava,  

LV - 3001 
Reģistrācijas 

Nr.  
90001282486 40003910812 90000042516 

Banka:  A/S SEB banka A/S SEB banka A/S SEB banka 

Kods:  UNLALV2X UNLALV2X UNLALV2X 

Konts:  LV61UNLA00500010 03121 LV50UNLA0050012142702 LV07UNLA0008000142221 

 Vadītājs 

 

 

 

___________/M.Mielavs / 

 

Valdes priekšsēdētājs 

 

 

 

__________ / M.Lukstiņš / 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 

izpilddirektore 

 

 

___________/I.Škutāne / 

 

 z.v. z.v. z.v. 

 

 


