
 
 

VIENOŠANĀS Nr.1 

pie 2019.gada 25.marta Būvdarbu līguma Nr. 2.4-489/4  

Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās 

teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai. 

Projektu Nr. 5.6.2.0/17/036 “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” 

 

Daugavpils                                                                                                                          2020.gada _________ 

 

Daugavpils novada dome, reģ. Nr. 90009117568, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-

5401, tās pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, 

turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un  

Ceļu būves firma SIA “BINDERS”, tās valdes priekšsēdētāja Aigara Sējas personā, kurš darbojas 

uz Statūtu pamata un ir tiesīgs sabiedrību pārstāvēt kopīgi ar valdes locekli Juri Frīdmani, turpmāk tekstā - 

Būvuzņēmējs, no otras puses,  

pamatojoties uz 2019. gada 25. marta būvdarbu līgumu Nr. 2.4-489/4, turpmāk – Līgums, 14. punktu 

un Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.1 /23.05.2019../, Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.2 /24.07.2019/, 

Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.3 /17.10.2019./,  Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.4 /30.01.2020./vienojas 

par sekojošo: 

1. Būvuzņēmējs veicis Būvdarbus saskaņā ar izmaiņām 2019. gada 25. marta būvdarbu līguma Nr. 2.4-

489/4 Darbu apjomu sarakstā, pamatojoties uz Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.1 /23.05.2019../, 

Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.2 /24.07.2019/, Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.3 /17.10.2019./; 

Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.4 /30.01.2020./.   

2. Pamatojoties uz vienošanās 1.punktu, Puses vienojas grozīt Līguma 3.1.punktu un izteikt to sekojošā 

redakcijā: 

“3.1.Līgumcena ir EUR 768 589.76 (septiņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti 

astoņdesmit deviņi eiro,76 centi), PVN 21% 161 403.85 (viens simts sešdesmit viens tūkstotis četri 

simti  trīs eiro, 85 centi). Līgumcenas un PVN summa kopā EUR 929 993.61 (deviņi simti divdesmit 

deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs eiro, 61 cents).” 

3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek bez izmaiņām un uz šīs Vienošanās attiecas visi citi pamatlīguma 

noteikumi. 

4. Šī Vienošanās stājas spēkā ar to abpusējas parakstīšanas brīdi. 

5. Šī Vienošanās sagatavota  uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem katrai Pusei tiek 

nodots viens Vienošanās parakstīts eksemplārs. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 

6. Šai Vienošanai, kā neatņemama sastāvdaļa, tiek pievienoti pielikumi: 

6.1. 1.Pielikums Darbu apjomu saraksts (saskaņā ar veiktajām izmaiņām DDIA Nr.1 /23.05.2019../,  

Nr.2 /24.07.2019/,  Nr.3 /17.10.2019./;  Nr.4 /30.01.2020./). 

7. Rekvizīti un paraksti: 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


