
 

Vienošanās Nr.1 

2018.gada 24.augusta līgumam Nr.2-5/18/17  

„Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas 5. vidusskolas,  

Aspazijas ielā 20, Jelgavā” 

Jelgavā           2018.gada 30.oktobrī 

 

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 

SIA „KULK”, vienotais reģistrācijas Nr.41703007150, tās valdes priekšsēdētājas Evas 

Melbārdes personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras 

puses, abas kopā sauktas Puses, 

pamatojoties uz 2018.gada 30.oktobra Darbu apjomu izmaiņu aktu Nr.1 (1.pielikums) un 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu un piekto daļu un 2018.gada 

24.augusta līguma Nr.2-5/18/17 „Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas 5. vidusskolas, 

Aspazijas ielā 20, Jelgavā” (turpmāk – Līgums) 2.6., 2.7., 12.1. un 12.2. apakšpunktu noslēdz šādu 

vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Izteikt Līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.1. Līgumcena (turpmāk – Līgumcena) ir 118 678,20 euro (viens simts astoņpadsmit 

tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi euro 20 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% 

(divdesmit viens procents) ir 24 922,42 euro (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti 

divdesmit divi euro 42 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 

143 600,62 euro (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši seši simti euro 62 centi), ņemot vērā 

Līguma 2.pielikumā „Lokālā tāme” noteiktās Darba vienību izmaksas.” 

2. Izslēgt Līguma 2.2.apakšpunktā šādus vārdus un skaitļus „līdz 20% no Līgumcenas bez 

PVN 21%, t.i.,”. 

3. Izteikt Līguma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.3. Atlikušo Līgumcenas samaksu par kvalitatīvi izpildīto Darbu 94 463,60 euro 

(deviņdesmit četri tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro 60 centi) bez PVN21% – 

15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ko Izpildītājs iesniedz pēc 

Līguma 3.4.apakšpunktā noteikta Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas.” 

4. Izteikt Līguma 2.pielikumu „Lokālā tāme” jaunā redakcijā, kas ir Vienošanās 2.pielikums. 

5. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

6. Vienošanās stājas spēkā parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

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

vienam eksemplāram katrai Pusei. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

       Pasūtītājs       Izpildītājs 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001282486 

Pulkveža Oskara Kalpaka 16A 

Jelgava, LV-3001 

AS SEB banka 

Konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 

 

 

Vadītājs_______________ M.Mielavs 

 

SIA „KULK” 

 

Vienotais reģ. Nr.41703007150 

Dobeles šoseja 34  

Jelgava, LV-3007 

AS SEB banka 

Konts LV54 UNLA 0008 0034 6789 3 

 

 

Valdes priekšsēdētāja_________ E.Melbārde 
 

 

 


