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VIENOŠANĀS Nr.2 

pie 2018.gada 7.maija BŪVDARBU LĪGUMA Nr. 41/2018 
 
Ventspilī,                                                                                                2018.gada 10.septembrī 

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, Talsu 

iela 65, Ventspils, LV-3602, valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa personā, no vienas puses,  

un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OSTAS CELTNIEKS” (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģistrācijas 

numurs 41203004237, Dzintaru iela 48, Ventspils, LV-3602, tās valdes priekšsēdētāja Konstantina 

Bursakovska personā, no otras puses, 

 

Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk atsevišķi vai kopā Puse/Puses, 
 

noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) pie 2018.gada 7.maija BŪVDARBU LĪGUMA 

Nr. 41/2018 par būvdarbiem – ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve/pārbūve divos objektos, 

2018.gadā, Ventspilī (turpmāk – Līgums): 

 
1. Pamatojoties uz Līguma 4.6.5.punktu un Izpildītāja 2018.gada 7.septembra vēstuli Nr. N-

18/1/1541, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas mainīt Līguma 1.1.2.punktā minētā būvobjekta 

“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Apļa ielā, Ventspilī” darbu izpildes termiņu un attiecībā 

uz būvobjektu “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Apļa ielā, Ventspilī” izteikt Līguma 

4.1.punktā noteikto jaunā redakcijā: 

 

Būvobjekta nosaukums 
Plānotais Darbu 

uzsākšanas datums 
Darbu izpildes termiņš 

1 2 3 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve 

Apļa ielā, Ventspilī 
2018.gada maijs 

105 dienas (t.sk. 45 dienas – būvdarbu 

veikšana 

+ 60 dienas- būvobjekta nodošana - 

pieņemšana ekspluatācijā1) 

 

2. Vienošanās stājas spēkā no tās abpusējas parakstīšanas brīža un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

3. Visi Vienošanās lietotie termini atbilst Līgumā definētajiem, izņemot, ja Vienošanā ir noteikts 

savādāk. 

4. Pretrunu gadījumā starp Līguma tekstu un Vienošanās tekstu, noteicošais ir Vienošanās teksts. 

5. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta divos eksemplāros– viens eksemplārs glabājas pie 

Pasūtītāja, viens – pie Izpildītāja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

 

Pasūtītājs  

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” 

Valdes priekšsēdētājs  

Edgars Daugelis 

 

 

___________________________ 

Izpildītājs  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

“OSTAS CELTNIEKS”  

Valdes priekšsēdētājs 

Konstantins Bursakovskis 

 

__________________________ 

 

                                                 
1 Darbu pabeigšanas termiņš noteikts katram būvobjektam atsevišķi konkrētu dienu skaits no Darbu uzsākšanas datuma, pēc tam tiek noteiktas 

60 dienas – katram būvobjektam nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā, skaitot no dienas, kad abi komplekso ielu būvnieki ir pabeiguši darbus 

konkrētajā būvobjektā.  


