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VIENOŠANĀS Nr.1 

2016.gada 5.decembra līgumam Nr.2-5/16/280 

Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana 

 

Jelgavā        2017.gada 13.decembrī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” (turpmāk – Pasūtītājs), 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV 90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, no 

vienas puses,  

un SIA „KULK” (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģistrācijas Nr. 41703007150, tās 

valdes priekšsēdētājas Evas Melbārdes personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, no 

otras puses, katra atsevišķi un kopā tekstā saukti Līdzēji,  

saskaņā ar Izpildītāja 2017.gada 27.septembra iesniegumu Nr.01-17/128 „Par vienību cenu 

grozījumiem līgumam Nr.2-5/16/280” un 2016.gada 5.decembra līguma Nr.2-5/16/280 

„Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana” (turpmāk – 

Līgums) 9.1., 10.1., 10.2. un 10.3.apakšpunktu noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Izteikt Līguma 2.1. apakšpunktu jaunā redakcijā: 

„2.1. Plānotā Līgumcena ir 7 167 443,52 euro (septiņi miljoni viens simts sešdesmit septiņi 

tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro 52 centi), turpmāk – Līgumcena, un PVN 21% (divdesmit 

viens procents) 1 505 163,14 euro (viens miljons pieci simti pieci tūkstoši viens simts sešdesmit 

trīs euro 14 centi), kas kopā ir Līguma summa 8 672 606,66 euro (astoņi miljoni seši simti 

septiņdesmit divi tūkstoši seši simti seši euro 66 centi). 

2. Izteikt jaunā redakcijā Līguma 1.pielikumu „Pakalpojumu daudzumu un izmaksu 

saraksts”, kas ir Vienošanās pielikums. 

3. Vienošanās stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.  

4. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5. Uz Vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar Vienošanās 

noteikumiem. 

6. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 

7. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

Pasūtītājs      Izpildītājs   

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

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

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.LV90001282486 

A/S SEB banka 

Konta Nr.LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 

SIA „KULK” 

 

Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007 

Vienotais reģistrācijas Nr.41703007150 

A/S SEB banka 

Konta Nr. LV54 UNLA 0008 0034 6789 3 

 

 

Vadītājs_______________M.Mielavs 

 

Valdes priekšsēdētāja_____________E.Melbārde 
 


