
 

 

Vienošanās par grozījumiem līgumā Nr.2017-PIV/152 
par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas 

būvprojekta izstrādi Imantā un Beberbeķos  Nr.2019-IAD/504v 
 
Rīgā, 2019.gada 6.novembrī 
 
SIA „R īgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas  Dagnijas Kalniņas personā, kura 
darbojas uz valdes 2019.gada 30.oktobra lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/85) pamata, turpmāk – 
Pasūtītājs, no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AQUA-BRAMBIS” , reģ. Nr.50003038591, tās valdes 
priekšsēdētāja Aivara Brambja personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras 
puses, turpmāk kopā – L īdzēji , 
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par grozījumiem Līdzēju 2017.gada 15.maijā noslēgtajā 
līgumā Nr.2017-PIV/152 par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvprojekta (turpmāk 
Būvprojekts) izstrādi Imantā un Beberbeķos  (turpmāk – Līgums): 
 
Ņemot vērā, ka: 
 

A) Uzņēmēja saistību izpildi kavēja Līguma 7.2.punktā minētie objektīvie apstākļi, kurus Līdzēji 
nevarēja paredzēt un kuri radīja četru mēnešu Būvprojekta izstrādes termiņa kavējumu: 
1) Uzņēmējs iesniegumu ar lūgumu izsniegt būvatļauju ar nosacījumiem objektam “Ūdensapgāde 

un kanalizācijas tīklu paplašināšana Imantā un Beberbeķos, Rīgā” Rīgas pilsētas būvvaldē 
iesniedza 2019.gada 21.februārī (reģistrēts būvvaldē ar nr.BV-19-5504-sd). Saskaņā ar 
Būvniecības  likuma 12.panta ceturtās daļas 1.apakšpunktu būvvalde lēmumu par būvatļaujas 
izdošanu pieņem viena mēneša laikā. Būvvalde 2019.gada 22.martā lēma par attiecīgā 
administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 17.aprīlim (vēstule Nr.BV-
19-4374-nd). Būvatļauja Nr.BV-19-333-abv/T izdota 2019.gada 25.aprīlī. Tādejādi likumā 
noteiktais būvatļaujas izdošanas termiņš tika kavēts par 34 (trīsdesmit četrām) kalendāra 
dienām; 

2) Pasūtītājs ir pagarinājis Uzņēmēja iesniegto Būvprojekta projekta izskatīšanas termiņu un tas 
ietekmē kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu. Proti - Uzņēmējs Būvprojekta projektu 
Pasūtītājam izskatīšanai iesniedza 2019.gada 18.septembrī (vēstule Nr.1712/197). Par 
Būvprojekta projektā konstatētajiem trūkumiem Uzņēmējs tika informēts elektroniski, trūkumu 
konstatēšanas secībā. Pēdējā e pasta  vēstule par Būvprojekta projektā konstatēto trūkumu 
Uzņēmējam nosūtīta 2019.gada 22.oktobrī; 
Ņemot vērā Līguma 2.5.punktā noteikto 10 (desmit) darba dienu termiņu, kurā Pasūtītājs izskata 
Uzņēmēja iesniegtos Būvprojekta risinājumus, Būvprojekta projekta izskatīšanas termiņš tika 
kavēts par 20 (divdesmit) kalendāra dienām – no 2019.gada 3.oktobra līdz 2019.gada 
22.oktobrim.  Būvprojekta sarežģītības dēļ Pasūtītājs izmantoja Līguma 2.5.punkta noteiktās 
Pasūtītāja tiesības pagarināt Būvprojekta risinājumu izskatīšanas termiņu; 

3) 2019.gada 17.jūlij ā Līdzēji noslēdza Līguma Vienošanos par papildu ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu Babītes novadā projektēšanas darbu izpildi. 2019.gada 29.oktobra vēstulē 
Nr.1712/203 Uzņēmējs norāda, ka, pēc Līguma Vienošanās par papildu ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu Babītes novadā projektēšanas darbu izpildi noslēgšanas: 
-  Uzņēmējs uzsāka Vienošanās norādīto darbu izpildei nepieciešamo topogrāfisko izpēti, kura 
tika pabeigta 2019.gada 12.septembrī (uzmērījums reģistrēts un elektroniski parakstīts Babītes 
novada pašvaldībā 2019.gada 11.septembrī Nr.2-18/19-499); 
- Būvprojekta risinājumu izmaiņu dokumentu izstrāde atbilstoši topogrāfiskā izpētes datiem 
pabeigta 2019.gada 20.septembrī; 
- minēto papildu projektēšanas darbu izpilde radīja Būvprojekta izstrādes termiņa 66 (sešdesmit 
sešu) kalendāra dienu kavējumu;  

 
B) saskaņā ar Līguma 7.2.punktu par Būvprojekta izstrādes un nodošanas Pasūtītājam termiņa četru 

mēnešu kavējumu šīs Līguma Vienošanās A) daļā minēto iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar prasīt 
līgumsodu; 
 

C)  Līguma 8.2.punktā ir paredzēta  Būvprojekta izstrādes termiņa izmaiņu iespēja, 
 

 
 



 

2 
 

 
L īdzēji vienojas: 
 

1. Ņemot vērā Līguma saistības kavējošos objektīvos apstākļus, noteikt, ka Līguma 1.3.punktā 
norādītais Būvprojekta un būvatļaujas ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 
saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš ir 1035 (tūkstotis trīsdesmit piecas) kalendāra 
dienas skaitot no Līguma noslēgšanas dienas. 

2. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šīs Vienošanās spēkā stāšanās ar pavadvēstuli 
Pasūtītājam iesniedz Līgumā noteikto Līguma izpildes nodrošinājumu, kas ir spēkā līdz Līgumā 
noteiktajam Būvprojekta un būvatļaujas ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 
nodošanas Pasūtītājam 1035 (tūkstotis trīsdesmit piecu) kalendāra dienu termiņa beigu datumam. 
Ja šajā laikā Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akts netiek parakstīts, Uzņēmēja pienākums ir 
savlaicīgi pagarināt Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņu un iesniegt to Pasūtītājam 
Līguma izpildes nodrošinājuma spēkā esamības laikā. 

3. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
4. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros. Viens Vienošanās eksemplārs tiek 

nodots Pasūtītājam, otrs – Uzņēmējam. 
  

5. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 
 

Pasūtītājs: Uzņēmējs: 
SIA „Rīgas ūdens” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

 „A QUA-BRAMBIS”  
Reģ. Nr. 40103023035 Reģ. Nr. 50003038591 
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 Rīga, 

LV-1495          
Skolas iela 21-412 
Rīga, LV-1010 

Nor. konts: LV68PARX0000833631125 Nor. konts: LV36HABA0001408032176 
AS „Citadele banka” AS „Swedbank” 
Kods: PARXLV22 Kods: HABALV22 
  

 
 

______________________ ______________________ 
Valdes priekšsēdētāja 
Dagnija Kalniņa  

Valdes priekšsēdētājs 
Aivars Brambis 

 


