
Vienošanās Nr._____________ 

pie 21.06.2019. vispārīgās vienošanās Nr.2019-BASD/275v  

par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) 
 

Rīgā, 2020.gada ___.____________ 

 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura rīkojas uz 

valdes 2020.gada 05.februāra lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2020/05) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DELAGRI”, reģ. Nr. 50003392641, tās prokūrista Laura Nebara personā, kurš 

rīkojas uz prokūras pamata,  

SIA “INCOMBALT”, reģ. Nr. 40103229059, tās valdes locekļa Igora Zaiceva personā, kurš rīkojas uz SIA 

“INCOMBALT” statūtu pamata,  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eko Terra”, reģ. Nr. 40103199483, tās valdes locekles Lindas Rirdances un 

valdes locekļa Valerija Stankeviča personās, kuri rīkojas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eko Terra” statūtu 

pamata, turpmāk – Uzņēmēji,  

kopā saukti Puses, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Grozījumi, pie 21.06.2019. vispārīgās vienošanās Nr.2019-

BASD/275v, turpmāk – Vispārīgā vienošanās: 

1. Puses, pamatojoties uz Pasūtītājam 20.12.2019. izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju 

Nr.RI19IB0013 un 24.05.2019. izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RI19IB0008, kurā 

27.12.2019. veikti grozījumi, vienojas veikt izmaiņas Vispārīgās vienošanās 1.2.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

“1.2. Dūņas – Pasūtītāja objektā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva” tehnoloģiskajā procesā radušās 

apstrādātās dūņas, kuru kvalitāte atbilst Pielikumā Nr.1 norādītajiem Dūņu kvalitātes vidējiem rādītājiem un ir ar 

šādām atkritumu klasifikatora klasēm: 190805, 190607 vai 190699.” 

2. Puses vienojas, ka pārējie Vispārīgās vienošanās nosacījumi paliek spēkā negrozīti. 

3. Grozījumi, kas ir Vispārīgās vienošanās neatņemama sastāvdaļa, stājas spēkā to parakstīšanas dienā un ir spēkā 

visu Vispārīgās vienošanās darbības laiku. 

4. Grozījumi sagatavoti latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, 4 (četros) eksemplāros. Visiem Grozījumu eksemplāriem 

ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei tiek nodots viens Grozījumu eksemplārs. 

5. Pušu rekvizīti un paraksti: 
 

Pasūtītājs: Uzņēmēji: 

SIA „Rīgas ūdens” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DELAGRI” 

reģistrācijas numurs: 40103023035 reģistrācijas numurs: 50003392641 

Z.A.Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495 Glūdas pag., “Ausekļi” Jelgavas nov., LV-3040 

konta numurs: [..] konta numurs: [..] 

[..] [..] 

  

________________________ 

valdes priekšsēdētāja  

Dagnija Kalniņa 

________________________ 

prokūrists Lauris Nebars 

 SIA “INCOMBALT” 

 reģistrācijas numurs: 40103229059 

 Buļļu iela 45B, Rīga, LV-1067 

 konta numurs: [..] 

 [..] 

  

 

 

________________________ 

valdes loceklis Igors Zaicevs 
 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eko Terra” 

 reģistrācijas numurs: 40103199483 

 Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009 

 konta numurs: [..] 

 [..] 

 

 

________________________ 

valdes locekle Linda Rirdance 

 

 

 

________________________ 

valdes loceklis Valerijs Stankevičs 

 


