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Vienošanās Nr.3 
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 21.decembrī 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja 

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

rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores I.Škutānes 2018.gada 

3.decembra rīkojumu Nr.682-ip, 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 20.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 lūgts 

pagarināt 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) izpildes termiņu līdz 2019.gada 30.aprīlim sakarā ar gaisa temperatūras 

pamazināšanos zem 0
0
C, kas nelabvēlīgi ietekmē darba izpildi, t.i., seguma atjaunošanas 

darbus Mazā Dambja ielas posmā,  

pamatojoties uz projektu vadītājas E.Pucenas 2018.gada 20.decembra ziņojumu, 

2018.gada 20.decembra Apjomu izmaņu aktu Nr.1 (1.pielikums), 

un saskaņā ar Līguma 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 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.1. Līgumcena (turpmāk – Līgumcena) ir 32 907,24 euro (trīsdesmit divi tūkstoši 

deviņi simti septiņi euro 24 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens 

procents) ir 6 910,52 euro (seši tūkstoši deviņi simti desmit euro 52 centi). Līgumcenas 

un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 39 817,76 euro (trīsdesmit deviņi tūkstoši  

astoņi simti septiņpadsmit euro 76 centi), ņemot vērā Līguma 2.pielikumā „Lokālā 

tāme” noteiktās Darba vienību izmaksas.”  

2. Izteikt Līguma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.3. Samaksa par kvalitatīvi izpildīto Darbu Izpildītājam tiek veikta ar pārskaitījumu uz 

Izpildītāja bankas kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no attiecīgā rēķina 

saņemšanas dienas, ko Izpildītājs iesniedz: 

2.3.1. par 2018.gadā izpildītajiem Darba apjomiem – pēc Akta par izpildītajiem 

darbiem parakstīšanas; 

2.3.2. par 2019.gadā izpildītajiem Darba apjomiem – pēc Līguma 3.4.apakšpunktā 

noteikta Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.” 

3. Izteikt Līguma 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 „3.4. Izpildītājs līdz 2019.gada 30.aprīlim 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.” 

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

2.pielikums. 

5. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

6. Vienošanās stājas spēkā 2018.gada 21.decembrī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
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7. Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku pa 

vienam eksemplāram katrai Pusei. 

8.  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 

 

 

Vadītāja vietniece _____________ S.Liepiņa 

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 

 

 


