Vienošanās Nr. 1
par grozījumiem 2015.gada 14.maija līgumā Nr. LPP 2015/26
starp Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”, SIA
“Komunālā pārvalde” un SIA “Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks”
Liepājā,

2015.gada 27.augustā

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”, tās
vadītāja Arta Lagzdiņa personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā Maksātājs, SIA “Komunālā pārvalde”, tās valdes locekļa Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas uz
Statūtu pamata turpmāk tekstā –Pasūtītājs, un SIA “Liepājas celtniecības sabiedrība
Būvnieks”, tās valdes locekļa Leona Runiķa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk
tekstā – Izpildītājs, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, savstarpēji vienojoties noslēdz
šādu vienošanos par grozījumiem 2015.gada 14.maija līgumā Nr. LPP 2015/26 (turpmāk tekstā –
Līgums) par Liepājas sporta centra “Ezerkrasts” ēkas telpu atjaunošanu Dunikas ielā 9/11, Liepājā
3.kārtas būvdarbiem:
1. Pamatojoties uz autoruzrauga norādījumiem, 2015.gada 30.jūnija būvsapulces protokolu
Nr.3; 2015.gada 3.augusta Izpildītāja piedāvājumu – izmaiņu tāmes kopsummā par EUR
6’065,85 (seši tūkstoši sešdesmit pieci euro un 85 centi) un PVN 21% 1’273,83 (viens
tūkstotis divi simti septiņdesmit trīs euro un 83 centi), kopā EUR 7’339,68 (septiņi
tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro un 68 centi):
1.1. Puses vienojas izmantot Līguma 6.2. punktā minēto finanšu rezervi
neparedzētajiem darbiem EUR 1’462,57 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit
divi euro un 57 centi) un PVN 21% EUR 307,14 (trīs simti septiņi euro un 14
centi), kopā EUR 1’769,71 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit deviņi euro un
71 cents).
1.2. Izteikt līguma punktu 6.1.šādā redakcijā:
„6.1. Līguma summa ir EUR 35'317,20 (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti
septiņpadsmit euro un 20 centi) un PVN 21% EUR 7’416,61 (septiņi tūkstoši četri
simti sešpadsmit euro un 61 cents), kopā EUR 42’733,81 (četrdesmit divi tūkstoši
septiņi simti trīsdesmit trīs euro un 81 cents).”
2.

Pamatojoties uz Līguma 9.8.punktu, Puses vienojas izteikt Līguma 6.3.punktu šādā
redakcijā:
“6.3. Pasūtītājam maksājamās vadīšanas, būvuzraudzības un plānošanas darbu izmaksas
EUR 1’765,86 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit pieci euro un 86 centi) un PVN
21% apmērā EUR 370,83 (trīs simti septiņdesmit euro un 83 centi), kopā EUR 2’136,69
(divi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro un 69 centi), saskaņā ar Liepājas
pilsētas Domes 2002.gada 13.jūnija lēmumu Nr.281 “Par pilnvarojumu veikt Pasūtītāja
funkcijas” 3.punktu.”

3.

Šī vienošanās par grozījumiem Līgumā nemaina pārējos Līguma Nr. LPP 2015/26
noteikumus.

4.

Vienošanās par grozījumiem Līgumā stājas spēkā, kad to ir parakstījušas visas Puses.

5.

Vienošanās par grozījumiem līgumā ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

6.

Vienošanās par grozījumiem līgumā sastādīta trijos eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Maksātāja, bet trešais eksemplārs – pie Izpildītāja.
Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. Šīs vienošanās pielikumi un tās neatņemamas sastāvdaļas ir:
7.1. Kopijas no autoruzraudzības žurnāla;
7.2. 2015.gada 30.jūnija būvsapulces protokols Nr.3;
7.3. Izpildītāja piedāvājums – izmaiņu tāmes.
Maksātājs:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”
Reģ.Nr. 90000291763
Vadītājs:

A.Lagzdiņš

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

SIA “Komunālā pārvalde”
Reģ.Nr. 42103017215

SIA “Liepājas celtniecības sabiedrība
Būvnieks”
Reģ.Nr. 42103000295

Valdes loceklis:

Valdes loceklis:

J.Neimanis

L.Runiķis
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