
Vienošanās Nr.___________ 

pie 2019.gada 19.februāra līguma Nr.2019-ŪKTD/74 

par ceļa seguma atjaunošanas darbiem un satiksmes organizāciju 

(iepirkuma id.Nr.RŪ-2018/167) 

 

Rīgā, 2020.gada 24.februārī 

 

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

kura darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2020.gada 24.februāra lēmuma (protokola 

Nr.2.4.1/2020/09) pamata, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”, reģ. Nr. 40003034263, tās Ģenerāldirektora Eldanīza 

Mamedova personā, kurš darbojas uz 2014.gada 16.jūlija Universālpilnvaras Nr.6041 pamata, 

turpmāk tekstā – UZŅĒMĒJS, no otras puses, abas kopā – PUSES, atsevišķi – PUSE,  

pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 

1.punktu, 

noslēdz vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie 2019.gada 19.februāra līguma Nr.2019-

ŪKTD/74 par ceļa seguma atjaunošanas darbiem un satiksmes organizāciju, turpmāk tekstā – 

Līgums: 

1. PUSES atbilstoši Līguma 11.2.punktam konstatē, ka Līguma 11.1.punktā noteiktajā termiņā nav 

sasniegta gada laikā plānotā Darbu izpildes kopējā vērtība. 

2. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā noteikto, PUSES vienojas pagarināt Līguma 11.1.punktā 

noteikto Pasūtījumu veikšanas termiņu par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. 

3. UZŅĒMĒJS atbilstoši Līguma 8.15. un 10.1.punktam apņemas 1 (vienas) nedēļas laikā no šīs 

Vienošanās spēkā stāšanās dienas iesniegt PASŪTĪTĀJAM pagarinātu līgumsaistību izpildes 

nodrošinājumu, pagarinātu Būvniecības visa veida risku apdrošināšanas polisi un pagarinātu 

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 

4. Pārējie Līguma noteikumi, kas nav pretrunā šīs Vienošanās noteikumiem, paliek spēkā negrozīti. 

5. Vienošanās, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā 

un ir spēkā visu Līguma darbības laiku. 

6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapaspuses, 2 (divos) eksemplāros. Abiem 

Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens eksemplārs tiek nodots 

PASŪTĪTĀJAM, otrs – UZŅĒMĒJAM. 

7. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA „Rīgas ūdens” 

Reģ. Nr.: 40103023035 

Jur. adrese: Z.A.Meirovica bulvāris 1  

Rīga, LV-1495 

Akciju sabiedrība “Citadele banka” 

Nor. konts: [..] 

 

 

__________________________ 

Valdes priekšsēdētāja 

D.Kalniņa 

UZŅĒMĒJS: 

Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE” 

Reģ. Nr.: 40003034263 

Jur. adrese: Duntes iela 15a 

Rīga, LV-1005 

Akciju sabiedrība “Citadele banka” 

Nor. konts: [..] 

 

 

__________________________ 

Ģenerāldirektors 

E.Mamedovs 

 


