
VIENOŠANĀS PAR LĪGUIMA Nr.186 PAPILDINĀJUMIEM 

Ozolnieku novada, Ozolniekos      2017.gada 12.jūnijā 

 Ozolnieku novada pašvaldība, tās izpilddirektora Jāņa Poča personā, kurš darbojas 

saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības nolikumu, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukta 

„Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

 SIA „Velve”, tās valdes priekšsēdētāja Aināra Leitēna personā, kas darbojas 

pamatojoties uz statūtiem, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukta „Būvuzņēmējs”, no otras 

puses, abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas „Puses”, 

 Puses, ņemot vērā:  

1) starp tām 2017.gada 31.maijā noslēgto līgumu Nr.186 par ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu izbūves un Rubeņu un Akmeņu ceļu, kas atrodas Cenu pagasta Raubēnu ciemā, 

pārbūves darbiem, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukts „Līgums”; 

2) 2017.gada 31.maijā Būvuzņēmēja iesniegumu ar lūgumu nomainīt Līgumā norādītos 

atbildīgos būvdarbu vadītājus uz līdzvērtīgas kvalifikācijas atbildīgo būvdarbu vadītāju – Andi 

Egli, sertifikāta Nr. 50 – 4131 un Mārtiņu Striku, sertifikāta Nr. 4-01344; 

3) Līguma 2.8.punkta noteikumus, kas pieļauj mainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, ja tiek 

nodrošināts līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas būvdarbu vadītājs, 

Ir vienojušās par sekojošo: 

1. Līguma 2.8.punkta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„2.8. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbu vadību veiktu atbildīgais Būvdarbu 

vadītājs Andis Egle, sertifikāta Nr. 50 – 4131 (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadītājs) un Mārtiņš Striks,  sertifikāta Nr. 4-01344 (ceļu būvdarbu vadītājs)”; 

2. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā un turpmāk interpretējami tikai 

kopā ar šo vienošanos. 

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai 

šīs vienošanās un Līguma saistību izpildei. 

4. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz vienas vienpusēji apdrukātas lapas, divos 

eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram glabājas pie katras 

Puses. 

5. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 
PASŪTĪTĀJS: 
Ozolnieku novada pašvaldība 
Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV-3018 
PVN Reģ.Nr.LV90001623310 
Valsts Kase, Kods TRELLV22 
Konts: LV52TREL980218502800B 
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SIA „Velve” 
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Konts LV25NDEA0000082616069 
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