
 Vienošanās Nr.1 

2017. gada 23. oktobra līgumam Nr.2-5/17/209  

Ielu apgaismojuma pārbūve Romas ielā no Skuju ielas līdz Vēsmas ielai un Laimas ielā, Jelgavā 

 

Jelgavā          2017.gada 14. decembrī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr.90001282486, 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 „MĪTAVAS ELEKTRA”, vienotais reģistrācijas 

Nr.43603009810, tās valdes priekšsēdētājas Brigitas Buividaites personā, kura rīkojas saskaņā ar 

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

pamatojoties uz projektu vadītājas Aļonas Virvičas- Jansones 2017. gada 

13. decembra  ziņojumu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu 

un 2017. gada 23. oktobra līguma Nr.2-5/17/209 „Ielu apgaismojuma pārbūve Romas ielā no 

Skuju ielas līdz Vēsmas ielai un Laimas ielā, Jelgavā” (turpmāk – Līgums), 3.3.2., 14.1. un 

14.2.apakšpunktu noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Izteikt Līguma 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.4. Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā: 

2.4.1. par 2017.gadā izpildītajiem Darba apjomiem pēc izpildīto Darbu akta parakstīšanas 

un rēķina saņemšanas; 

2.4.2. par 2018.gadā izpildītajiem Darba apjomiem pēc Darba pieņemšanas – nodošanas 

akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.” 

2. Izteikt Līguma 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.2. Izpildītājs pabeidz un nodod Pasūtītājam Darbu kopā ar Darba izpildi saistīto un 

normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju līdz 2018. gada 30. aprīlim, par ko Puses 

sagatavo un paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas aktu.” 

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

4. Vienošanās stājas spēkā 2017. gada 14. novembrī 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 

 

 

Vadītājs __________________ M.Mielavs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„MĪTAVAS ELEKTRA” 

Vienotais reģistrācijas Nr.43603009810 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 

AS SEB banka  

Konts LV66 UNLA 0008 0094 6732 1 

 

Valdes 

priekšsēdētāja _____________ B.Buividaite 

 

 

 

 

 


