
 
 

Vienošanās Nr. 2 
par grozījumiem 2017.gada 19. jūnija līgumā Nr.2017-PIV/215   

par BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi  
Rīgā, Dzintara ielā 60 

 
Rīgā, 2019.gada  15.maijā 
 

SIA „R īgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, 
kura darbojas uz valdes 2019.gada 9.maija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/36) 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 19.jūnija līgumā 
Nr.2017-PIV/215 par BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi Rīgā, Dzintara 
ielā 60 (turpmāk L īgums): 
 
Ņemot vērā, ka: 
 

A) Uzņēmēja saistību izpildi kavēja Līguma 7.2.punktā minētie objektīvie apstākļi, kurus Līdzēji 
nevarēja paredzēt un kuri radīja  139 (simtu trīsdesmit deviņu) kalendāra dienu Būvprojekta 
izstrādes, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņa kavējumu: 

a) Uzņēmējs 2018.gada 4.jūnijā Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai elektroniski 
iesniedza iesniegumu (notikuma identifikators 2243787) Būvprojekta realizācijas vietā novietoto 
koku ciršanas atļaujas saņemšanai. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža”13.punktu lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu 
izsniegt atļauju šajā gadījumā bija jāpieņem 10 (desmit) darbdienu laikā.  Ņemot vērā Paziņošanas 
likuma 8.pantā otrajā daļā  noteikto: “Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, 
uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais 
dokuments” un to, ka minētās atļaujas saņemšanai elektroniskā pasta adreses netika norādīta,  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija lēmums par atļauju cirst kokus bija jāsaņem līdz 
2018.gada 26.jūnijam. 
2018.gada 11.jūnijā Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija pieņēma lēmumu par 
administratīvā akta izdošanas  (lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas) termiņa pagarināšanu līdz 
2018.gada 7.septembrim, jo bija nepieciešams konstatēt faktisko situāciju dabā (vēstule Nr.BV-18-
8290-ND). 2018.gada 7.augusta lēmumu par koku ciršanu Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisija Uzņēmējam nosūtīja 2018.gada 16.augustā (pavadvēstule Nr.BV-18-10728-nd). Saskaņā 
ar Paziņojuma likuma 8.panta otro daļu šis lēmums uzskatāms par paziņotu 2018.gada 23.augustā. 
Ievērojot minēto, Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma par atļauju cirst kokus  
saņemšanas  termiņš tika kavēts par 58 (piecdesmit astoņām) kalendāra dienām; 
 

b) Pasūtītājs ir pagarinājis Uzņēmēja iesniegto Būvprojekta risinājumu izskatīšanas termiņu un tas 
ietekmē kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu. Proti, Uzņēmējs saskaņošanai Būvprojektu 
minimālā sastāvā Pasūtītājam iesniedza 2018.gada 15.oktobrī (2018.gada 12.oktobra vēstule 
Nr.1716/94). Būvprojektu minimālā sastāvā Pasūtītājs saskaņoja 2018.gada 9.novembrī (spiedogs 
uz Būvprojekta minimālā sastāvā ģenplāna). Saskaņā ar Līguma 2.6.punktu Uzņēmēja iesniegtos 
dokumentus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Ievērojot minēto, Būvprojekta 
minimālā sastāvā izskatīšanas termiņš tika kavēts par 11 (vienpadsmit) kalendāra dienām. 
Būvprojekta sarežģītības dēļ Pasūtītājs izmantoja Līguma 2.5.punkta noteiktās Pasūtītāja tiesības 
pagarināt Būvprojekta risinājumu izskatīšanas termiņu; 
 

c) Uzņēmējs Būvprojektu minimālā sastāvā un iesniegumu (reģistrēts ar Nr.BV-18-38665-sd) 
būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedza 2018.gada 9.novembrī. Saskaņā ar 
Būvniecības likuma 12.panta ceturto daļu un 14.panta trešo daļu būvvalde par būvatļaujas izdošanu 
lemj viena mēneša laikā, proti būvatļauja Būvprojektā norādītās būvniecības ieceres realizācijai 
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bija jāsaņem līdz 2018.gada 10.decembrim. 
Rīgas pilsētas būvvalde 2018.gada 10.decembrī lēma par attiecīgā administratīvā akta izdošanas 
termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 21.decembrim (vēstule Nr.BV-18-16960-nd), 2018.gada 
19.decembrī  par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 31.janvārim 
(vēstule Nr.BV-18-17485-nd) un 2019.gada 31.janvārī  par administratīvā akta izdošanas termiņa 
pagarināšanu līdz 2019.gada 14.februārim (vēstule Nr.BV-19-1670-nd).  Būvatļauju Rīgas pilsētas  
būvvalde Uzņēmējam izsniedza 2019.gada 18.februārī, proti, būvatļaujas saņemšanas  termiņš tika 
kavēts par 70 (septiņdesmit ) kalendāra dienām; 

 
B) saskaņā ar Līguma 7.2.punktu par minēto Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas 

Pasūtītājam 139 (simtu trīsdesmit deviņu) kalendāra dienu  termiņa kavējumu Pasūtītājs nevar prasīt 
līgumsodu; 
 

C) Līguma 8.4.punktā ir paredzēta  Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam 
termiņa izmaiņu iespēja; 

 
1. L īdzēji vienojas L īguma 1.3.punktu izteikt šādā redakcijā:  

1.3. Uzņēmējs izstrādā, saskaņo un nodod Pasūtītājam būvvaldē akceptētu Būvprojektu un 
būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi līdz 2019.gada 7.oktobrim.  

 
2. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā norādīto, Līdzēji vienojas, ka Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc Vienošanās parakstīšanas ar pavadvēstuli Pasūtītājam iesniedz saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja 
iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma grozījumu dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar L īguma 
2.3.punkta prasībām par Līguma izpildes nodrošinājuma noteikšanu 10%(desmit procentu) apmērā no 
Līguma summas (bez PVN), kas ir  EUR 49731,80 (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņsimt trīsdesmit 
viens eiro un 80 centi) un Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu līdz L īguma 
1.3.punktā noteiktajam termiņam.  

 
3. Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar šī Vienošanās. 
4. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
5. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs 

Uzņēmējam.  
6. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 
 
 

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

 „AQUA-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 

 
 
 

 
 
 


