
Vienošanās Nr.2 
2018.gada 22.oktobra līgumam Nr.2-5/18/22 

„Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja 

ielas posmos, Jelgavā” 

Jelgavā    2018.gada 13.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 

Akciju sabiedrība „CEĻU PĀRVALDE”, reģistrācijas Nr.40003034263, tās 

ģenerāldirektora Eldaniza Mamedova personā, kurš rīkojas saskaņā ar universālpilnvaru 

(Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ingūnas Bobrovskas prakses vietā izsniegta un 

2014.gada 16.jūlijā iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6041), turpmāk – 

Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti par Pusēm,  

pamatojoties uz Izpildītāja 2018.gada 13.decembra vēstuli Nr.1.12/18-564 „Par līguma 

izpildes termiņa pagarinājumu objektā „Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve 

Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas posmos, Jelgavā”, kurā norādīti no Izpildītāja 

neatkarīgie apstākļi, kas kavē būvdarbu pabeigšanu Pasūtītāja noteiktajā termiņā objektā 

„Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas 

posmos, Jelgavā”, kur vienlaicīgi notiek arī citi būvdarbi – centralizētās ārējās saimnieciskās 

kanalizācijas pieslēguma izbūve nekustamajā īpašumā Lielā ielā 40, Jelgavā,  

un saskaņā ar 2018.gada 22.oktobra līguma Nr.2-5/18/22 „Lietus ūdens kanalizācijas 

sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas posmos, Jelgavā” (turpmāk – 

Līgums) 3.5.2., 11.1., 11.2.apakšpunktu un Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 

1.punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Izteikt Līguma 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 „3.4. Izpildītājs līdz 2018.gada 21.decembrim pabeidz Darbu un nodod 

Pasūtītājam Darbu un ar objekta pabeigšanu saistīto, Līgumā un normatīvajos aktos 

noteikto, dokumentāciju, par ko Puses sagatavo un paraksta Darba pieņemšanas-

nodošanas aktu.” 

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

3. Vienošanās stājas spēkā 2018.gada 13.decembrī un ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

4. Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku pa 

vienam eksemplāram katrai Pusei. 

5. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

Pasūtītājs 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

Nodokļu maksātājas reģ. Nr.90001282486 

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A 

Jelgava, LV-3001 

AS SEB banka 

Konta Nr.  LV63 UNLA 0050 0025 5906 2 

 

 

Vadītājs _____________ M.Mielavs 

Izpildītājs 

Akciju sabiedrība „CEĻU PĀRVALDE” 

 

Reģistrācijas Nr. 40003034263 

Duntes iela 15A  

Rīga, LV-1005 

AS Citadele banka 

Konta Nr. LV11 PARX 0000 9593 8101 1 

 

 

Ģenerāldirektors _____________ E.Mamedovs 

 

 


