
Pielikums Nr.21 

Pasūtītāja Nr.3-28i/18-2018 

Izpildītāja Nr. KU/18-5/BV 

 

PAPILDVIENOŠANĀS 

pie 2018.gada 14.maija līguma  

 

 Rīgā,                                                                                                  2019.gada 03.maijā 

  

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 

institūts 

Pasūtītāja pārstāvis: Ināra Opmane 

Pārstāvja amata nosaukums: Direktore 

Pārstāvja pilnvarojuma pamats: LU MII nolikums 

Izpildītājs Pilnsabiedrība “VT KUUM” 

Izpildītāja pārstāvis: Gatis Kūmiņš 

Izpildītāja amata nosaukums: Pilnsabiedrības “VT KUUM” biedrs ar tiesībām 

pārstāvēt atsevišķi, SIA “KUUM” valdes 

priekšsēdētājs 

 

Pasūtītājs no vienas puses un Izpildītājs no otras puses, un abi kopā saukti Puses, 

saskaņā ar 2018.gada 14.maija līguma noslēgtā iepirkuma līguma “LU MII ēkas 

piebūves pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” (turpmāk 

tekstā - Līgums) 13.punktu, Izpildītāja iesniegto Līguma termiņa pagarinājumu un 

precizēto plānoto darbu posmu izpildes grafiku (17.12.2018. vēstule Nr.17/12-2 un 

26.03.2019 vēstule Nr.26/03-1) un Latvijas Būvinženieru Savienības SIA “LBS-

Konsultants“ ekspertu Gunāra Siliņa (LBS BSSI būvprakses sertifikāts Nr.5-02490) 

un Jāņa Zaldenieka (LBS BSSI būvprakses sertifikāti Nr.20-5721, Nr.4-02816, Nr.5-

02034) 2019.gada 02.maija Eksperta atzinumu, vienojas: 

 

1. Izteikt Līguma 2.21.punktu šādā redakcijā: 

“2.21. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Izpildītājs pilnīgu darbu izpildi apņemas 

pabeigt līdz 2019.gada 16.augustam, nodrošinot, ka: 

2.21.1. Ēkas 3 (trīs) kārtu pārbūves pilns būvprojekts tiek izstrādāts un saskaņots ar 

Pasūtītāju  līdz 2018.gada 14.jūlijam (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā);  

2.21.2. Būvprojekts pēc ekspertīzes komentāriem labots, papildināts, saņēmis 

ekspertīzes pozitīvu atzinumu un būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi līdz 2018.gada 07.decembrim; 

2.21.3. 1. un 2.kārtas Būvdarbi tiek pabeigti un būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā 

Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) (parakstīts gala akts par objekta 

nodošanu ekspluatācijā) līdz 2019.gada 16.augustam.” 

2. Svītrot Līguma 5.4.2. punktā komatu un vārdus “, jeb EUR 23520,00 (divdesmit 

trīs tūkstoši pieci simti divdesmit  euro un 00 centi) un PVN 21% EUR 4939,20 

(četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro un 20 centi), kopā 28459,20 

(divdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro un 20 centi)”. 

3. Izteikt Līguma 5.4.3.punktu šādā redakcijā: 

“5.4.3. Atbilstoši 1. un 2.kārtas Būvdarbu 1.posma apmaksas kārtībai tiek apmaksāti 

pārējie 1. un 2.kārtas Būvdarbu posmi saskaņā ar Līguma pielikuma Nr.20 definētiem 

darbu posmiem. Faktiski izpildītie un Būvuzrauga pārbaudītie Būvdarbu posmi 70% 



(septiņdesmit procenti) apjomā tiek apmaksāti saskaņā ar Izpildītāja iesniegtiem un 

Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem posmu pieņemšanas-nodošanas 

aktiem un saskaņā ar Izpildītāja rēķinu, 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina 

saņemšanas dienas.” 

4. Svītrot Līguma 5.4. punktā ietverto tabulu. 

5. Aizstāt Līguma 6.5. punktā skaitli un vārdus “pielikums Nr. 5” ar skaitli un 

vārdiem “pielikums Nr. 20”. 

6. Izteikt Līguma 6.6.punktu šādā redakcijā: 

“6.6. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un Objekta nodošanu ekspluatācijā 

Būvniecības valsts kontroles birojā Pasūtītājs veic līdz 2019.gada 16.augustam.” 

7. Aizstāt Līguma 6.7. punktā vārdus un skaitli “pielikums Nr. 5” ar vārdiem un 

skaitli “pielikums Nr. 20”. 

8. Aizstāt Līguma 9.3. punktā vārdus un skaitli “pielikums Nr.5” ar vārdiem un 

skaitli “pielikums Nr.20”. 

9. Puses vienojas, ka pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.  

10. Šī papildvienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

11. Papildvienošanās stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses. 

12. Papildvienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

 

 

 

 

 

 

Pasūtītāja vārdā: 

 

_____________ 

 Ināra Opmane 
 

Izpildītāja vārdā: 

 

_____________ 
Gatis Kūmiņš 

 


