
 

Vienošanās par grozījumiem līgumā Nr.2017-PIV/152 

par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas 

būvprojekta izstrādi Imantā un Beberbeķos  Nr.2019-IAD/321v 

 

Rīgā, 2019.gada 17.jūlijā 

 

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

darbojas uz valdes 2019.gada 10.jūlija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/57) 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 – Līdzēji, 

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: 

1) ūdensvada un kanalizācijas tīklu novietojumu trasi Slokas ielā  pilnībā nav iespējams izvietot 

Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Minēto trasi jāizvieto arī Babītes novada 

administratīvajā teritorijā, jo zeme Rīgas pilsētas administratīvās teritorijā, Slokas ielas kreisajā 

pusē atrodas autoceļa V20 zemes nodalījuma joslā. Atbilstoši ar Ministru kabineta 30.09.2014. 

noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu 

izvietojums”” apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 088-14 “Inženiertīklu izvietojums” 

22.punktam inženiertīklu izvietošana autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslā nav ieteicama, 

savukārt aiz autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas zeme pieder privātpersonām. Tādējādi 

tuvākā zeme, kurā iespējams izvietot minēto trasi, atrodas Babītes novada administratīvajā 

teritorijā, Slokas ielas labajā pusē, aiz autoceļa V20 zemes  nodalījuma joslas; 

2) lai nodrošinātu Būvprojekta izstrādi, jāveic papildu projektēšanas darbi - saskaņā ar Ministru 

kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un Ministru 

kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām papildus 

jāizstrādā topogrāfiskais plāns teritorijai Babītes novada administratīvā teritorijā, kā arī papildus 

jānodrošina būvatļaujas saņemšana un Būvprojekta saskaņošanu Babītes novada pašvaldības 

administrācijā. Minētie projektēšanas darbi nebija paredzēti Līgumā, jo saskaņā ar Līguma 

Pielikuma Nr.1 1.punktu, pakalpojumu priekšmets ir jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

paplašināšanai nepieciešamo dokumentu izstrāde Imantā un Beberbeķos, Rīgā;  

3) papildu projektēšanas darbu rezultātā izstrādājamiem dokumentiem jāatbilst pārējiem 

Būvprojekta dokumentiem. Cita projektētāja piesaiste minēto papildu projektēšanas darbu 

izpildei nenodrošinātu Būvprojekta dokumentu savietojamību; 

4) iepriekš minētie apstākļi uzskatāmi par tādiem, kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt, kā arī 

ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas, jo ūdensvada un kanalizācijas tīklu novietojuma trase 

izstrādājama projektēšanas gaitā, pēc detalizētās teritorijas un esošās infrastruktūras izpētes, 

ievērojot Līguma Pielikuma Nr.1 4.1.punkta prasības, kas nosaka, ka projekta teritorijā 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus jāprojektē tādējādi, lai tie apkalpotu pēc iespējas lielāku 

zemes gabalu (kadastru) skaitu un lai pēc iespējas lielāka zemes gabalu skaita notekūdeņi tiktu 

novadīti pašteces ceļā, samazinot pārsūknējamo notekūdeņu apjomu; 

5) minēto papildu projektēšanas darbu apjoms ir atbilstošs darbu raksturam; 

6) minēto papildu projektēšanas darbu izmaksas  ir tirgus cenām atbilstošas; 

 

Līdzēji vienojas: 

1. Uzņēmējs veic šādus papildu projektēšanas darbus: 

1.1. nodrošina topogrāfiskā plāna izstrādi ūdensvada un kanalizācijas tīklu novietojuma trasei 

Babītes novada administratīvajā teritorijā, Slokas ielas labajā pusē; 

1.2. nodrošina būvatļaujas saņemšanu un Būvprojekta saskaņošanu Babītes novada pašvaldības 

administrācijā; 

1.3. Par papildu projektēšanas darbiem Uzņēmējs saņem samaksu EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci 

simti euro un 00 centi) bez PVN; 

1.4.  Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šīs Vienošanās spēkā stāšanās ar pavadvēstuli 

Pasūtītājam iesniedz Līgumā 2.1.2.punktā noteikto Līguma izpildes nodrošinājumu.  Līguma 
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izpildes nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no Vienošanās 1.3.punktā 

norādītās summas (bez PVN). Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Līgumā 

noteiktajam būvvaldē akceptēta Būvprojekta izstrādes un iesniegšanas Pasūtītājam 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. 

 

2. Līdzēji konstatē, ka, ņemot vērā Vienošanās 1.3.punktā noteikto, Uzņēmējs par pienācīgi izstrādātu un 

būvvaldē akceptētu Būvprojektu saņem samaksu  EUR 469000,00 (četri simti sešdesmit deviņi tūkstoši 

euro un 00 centi), bez PVN. 

 

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  

 „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 

 


