
 

 

Vienošanās Nr.2019-IAD/463V 

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  7.oktobrī 

 

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

kura darbojas uz valdes 2019.gada 4.oktobra lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/77) 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 19.jūnija līgumā 

Nr.2017-PIV/215 par BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi Rīgā, Dzintara 

ielā 60 (turpmāk Līgums): 

 

Ņemot vērā, ka: 

A) Uzņēmēja saistību izpildi kavēja Līguma 7.2.punktā minētie objektīvie apstākļi, kurus Līdzēji 

nevarēja paredzēt un kuri radīja 89 (astoņdesmit deviņu) kalendāra dienu Būvprojekta izstrādes, 

saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņa kavējumu. Pasūtītājs ir pagarinājis Uzņēmēja 

iesniegtā informācijas pieprasījuma un iesniegto Būvprojekta risinājumu izskatīšanas termiņu un tas 

ietekmē kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu: 

a) Uzņēmējs 2019.gada 10.maijā Pasūtītājam iesniedza vēstuli Nr.1716/149, kurā lūdza sniegt 

Būvprojekta izstrādei izsniegtajā būvatļaujā Nr.BV-19-153-abv/K norādītā projektēšanas 

nosacījuma - būvprojektu saskaņot ar licencētu telekomunikāciju operatoru, kas apgādā objektu, un 

abonenta tīklu īpašnieku, izpildei nepieciešamo informāciju. Uzņēmējam pieprasītā informācija 

nosūtīta 2019.gada 25.jūlijā (elektroniska vēstule Nr. 2019-A.13.1-5.1/594). Šajā gadījumā Līgumā 

noteiktais atbildes termiņš nosakāms piemērojot Līguma 2.6.punktu, saskaņā ar kuru Uzņēmēja 

iesniegtos dokumentus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā.  

Ievērojot minēto, pieprasītās informācijas izsniegšanas termiņš tika kavēts par 61 (sešdesmit 

vienu) kalendāra dienu. Ņemot vērā informācijas par BAS “Daugavgrīva” teritorijā izvietotiem un 

topogrāfiskajā plānā nenorādītiem vājstrāvu tīkliem pārbaudei nepieciešamo laiku, Pasūtītājs 

izmantoja Līguma 2.6.punktā noteiktās Pasūtītāja tiesības pagarināt Uzņēmēja pieprasījumu  

izskatīšanas termiņu; 

b) Uzņēmējs Būvprojektu izskatīšanai Pasūtītājam iesniedza 2019.gada 1.augustā (2019.gada 

1.augusta vēstule Nr.1716/167). Pasūtītājs Būvprojektu izskatīja un atbildes vēstuli Nr.A.13.-1-

5.1/704n, kurā norādīja Būvprojekta trūkumus, Uzņēmējam nosūtīja 2019.gada 10.septembrī. 

Saskaņā ar piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus 

(Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.431 “Noteikumi par obligāti piemērojamo 

Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus”) iekšzemes sūtījumus 

piegādā trīs darba dienu laikā. Uzņēmējs 2019.gada 1.oktobra vēstulē apliecina, ka Pasūtītāja 

vēstuli Nr.A.13.-1-5.1/704n saņēmis 2019.gada 13.septembrī.  

Saskaņā ar Līguma 2.6.punktu Uzņēmēja iesniegtos dokumentus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) 

darba dienu laikā. Ievērojot minēto, Būvprojekta izskatīšanas termiņš tika kavēts par 28 (divdesmit 

astoņām) kalendāra dienām. Būvprojekta sarežģītības dēļ Pasūtītājs izmantoja Līguma 2.6.punktā 

noteiktās Pasūtītāja tiesības pagarināt Būvprojekta risinājumu izskatīšanas termiņu; 

 

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

Pasūtītājam 89 (astoņdesmit 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, 
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1. Līdzēji vienojas Līguma 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 1048 (tūkstots četrdesmit 

astoņu) kalendāra dienu laikā skaitot no Līguma noslēgšanas dienas.   

 

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 Līguma 

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 Līguma 

1.3.punktā noteiktā termiņa beigu datumam.  

 

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 

 

 

 

 

 

 


