
Vienošanās Nr.1 

2017.gada 10.aprīļa līgumam Nr. 2-5/17/58  

 

Būvniecības ieceres „Latvijas Atmodas laika piemiņas vietas „Brīvības ceļš” izveidošana” 

realizācija 

 

Jelgavā          2017.gada 15.jūnijā 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja vietnieces Sandras Liepiņas personā, kura rīkojas 

saskaņā ar amata aprakstu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Alejas projekti”, vienotais reģistrācijas 

Nr.43603025529, tās valdes locekļa Andra Drēskas personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības 

statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā sauktas Puses  

pamatojoties uz 2017.gada 14.jūnija Aktu Nr.1 par darba daudzumu izmaiņām Līgumā Nr.2-

5/17/58 (1.pielikums) un saskaņā ar 2017.gada 10.aprīļa līguma Nr.2-5/17/58 „Būvniecības ieceres 

„Latvijas Atmodas laika piemiņas vietas „Brīvības ceļš” izveidošana” realizācija” (turpmāk – 

Līgums) 2.3., 2.4., 15.1. un 15.2.apakšpunktu noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Izteikt Līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.1. Līguma cena (turpmāk – Līgumcena) ir 25 254,82 euro (divdesmit pieci tūkstoši 

divi simti piecdesmit četri euro 82 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit 

viens procents) ir 5303,51 euro (pieci tūkstoši trīs simti trīs euro 51 centi). Līgumcenas un 

pievienotās vērtības nodokļa summa ir 30 558,33 euro (trīsdesmit tūkstoši pieci simti 

piecdesmit astoņi euro 33 cents), ņemot vērā Līguma 2.pielikumā „Lokālā tāme” noteiktās 

Darba vienību izmaksas.” 

2. Izteikt Līguma 2.pielikumu jaunā redakcijā, kas ir Vienošanās 2.pielikums. 

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

4. Vienošanās stājas spēkā 2017.gada 15.jūnijā 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 reģ. Nr.90001282486 

Pulkveža Oskara Kalpaka 16a 

Jelgava, LV-3001 

A/S SEB banka 

Konta Nr.LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 

 

 

Vadītāja vietniece ____________ S.Liepiņa 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Alejas projekti” 
Vienotais reģistrācijas Nr.43603025529 

Tērvetes ielā 67b, Jelgava, LV- 3008 

Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Kods NDEALV2X  

Konts LV75 NDEA 0000 0837 5618 0 

 

 

Valdes loceklis _____________ A.Drēska 

 

 

 

 

 


