
Vienošanās Nr.1 
2016. gada 17.marta līgumam Nr. 2-5/16/35 „Būvprojekta „Lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas 

izbūve Atmodas un Asteru ielu krustojumā” izstrāde” 

Jelgavā         2016. gada 12. aprīlī 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

Nr. LV90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”, reģistrācijas 

Nr.43603064850, tās valdes locekļa Jura Voicehoviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības 

statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti par Līdzējiem, 

ņemot vērā, ka Izpildītājs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, un saskaņā ar 

2016. gada 17. marta līguma Nr. 2-5/16/35 „Būvprojekta „Lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas 

izbūve Atmodas un Asteru ielu krustojumā” izstrāde” (turpmāk – Līgums) 9.1. un 9.2.apakšpunktu: 

 

1. Izteikt Līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.1. Līgumcena par Pakalpojumu ir 8 430,00 euro (astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit euro 

00 centi), turpmāk – Līgumcena, bez PVN 21% (divdesmit viens procents).” 

2. Izteikt Līguma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.2. Samaksu par veikto Pakalpojuma daļu Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 

2.2.1. starpmaksājumu pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas Pasūtītājam – 50 % 

(piecdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, tas ir 4 215,00 euro (četri tūkstoši divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi); 

2.2.2. atlikušo Līguma summas daļu, tas ir 4 215,00 euro (četri tūkstoši divi simti piecpadsmit euro 

00 centi), pēc Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes lēmuma par būvniecības ieceres 

akceptēšanu saņemšanas.” 

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

4. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5. Vienošanās sagatavota un parakstīta divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku pa 

vienam eksemplāram katrai Pusei. 

6. Pušu rekvizīti un paraksti: 

Pasūtītājs    Izpildītājs 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

Nodokļu maksātāja Nr. LV 90001282486 

Pulkveža O. Kalpaka ielā 16a,Jelgava, LV-3001 

AS “SEB banka” 

Konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 

 

 

Vadītājs __________________ M.Mielavs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” 
Reģistrācijas Nr.43603064850 

Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004 

AS „Swedbanka” 

Konts LV29HABA 0554 0385 46810 

 

 

Valdes loceklis_______________J.Voicehovičs 
 


