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Vienošanās par grozījumiem 

23.08.2016. Ģenerāluzņēmēja līgumā Nr.6012-A219/8  

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/52) 

 

Rīgā, 2018. gada 14.augustā 

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR Izglītības un Zinātnes ministrijā 2000. gada 2. februārī ar 

reģ. Nr. 3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (tālāk tekstā – Pasūtītājs), 

_________________________________personā, kurš/-a rīkojas uz Latvijas Universitātes 

18.08.2017. rīkojuma Nr. 1/269 “Par rektora vietnieka infrastruktūras attīstības jautājumos 

pilnvarām” pamata, no vienas puses, un 

Pilnsabiedrība “LNK INDUSTRIES GROUP”, reģistrācijas numurs 40103554364, juridiskā 

adrese: Skanstes iela 27, Rīga, LV-1013, (tālāk tekstā – Uzņēmējs), tās biedra AS “LNK 

Industries” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003771783) __________________personā, kurš/-a 

darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses,  

(tālāk tekstā abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi arī – Puse),  

ņemot vērā to, ka:  

A. starp Pusēm 23.08.2016. ir noslēgts Ģenerāluzņēmēja līgums (LU identifikācijas Nr. 6012-

A219/8) par Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 2.kārtas (Zinātņu 

centra ēka) tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību (tālāk tekstā – 

Līgums); 

B. starp Pusēm 04.06.2018. ir noslēgta vienošanās par grozījumiem Līgumā, kas paredz 

izmaiņu veikšanu Tehniskajā projektā attiecībā uz Zinātņu centra ēkas autostāvvietu 

izvietojumu; 

C. jaunais Zinātņu centra ēkas autostāvvietu izvietojums ietekmē esošo būvlaukuma teritorijas 

plānojumu, t.sk., būvlaukuma vagonu, konteineru, piebraucamā ceļa un būvmateriālu 

izvietojumu,  kā rezultātā tika veiktas izmaiņas darbu organizācijas projektā;  

D. grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu - veidu un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteikto iepirkuma Līguma mērķi, 

ievērojot Līguma noteikumus tiktāl, ciktāl šī Vienošanās neparedz pretējo 

pamatojoties uz  

Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktu un 61. panta piekto daļu, Līguma  

23.2. punktu, 

1. Vienojas apstiprināt izmaiņas būvlaukuma teritorijas plānojumā un izvietojumā atbilstoši 

darbu organizācijas projekta izmaiņām, kas norādītas Vienošanās 1.pielikumā rasējumā: “I 

kārta, 1.etaps, darbu organizācijas plāns, izmaiņas” (tālāk tekstā – 1.pielikums) . 

2. Pasūtītājs uzdot un Uzņēmējs apņemas veikt papildu darbu apjomu, kas saistīti ar  

1.pielikumā noteiktajām izmaiņām būvlaukuma teritorijas plānojumā un izvietojumā, 

izņemot 1.pielikumā norādītās  perspektīvās autostāvvietas konstruktīvās pamatnes un ar to 

saistīto inženiertīklu izbūves darbus.  

3. Par šīs Vienošanās 2.punktā minēto papildu darbu izpildi Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 

atlīdzību EUR 94 558,77 (deviņdesmit četri tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro 

un septiņdesmit septiņi centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (tālāk tekstā – 

PVN), atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajai “Tāmei Nr. LU2-24-19/07/2018 - Pagaidu 
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būvlaukuma teritorijas pārbūve sakarā ar autostāvvietas izbūvi jaunā vietā”, kas ir 

pievienota pie Vienošanās kā 2.pielikums. 

4. Vienojas palielināt Līguma kopējo līgumcenu par Vienošanās 3. punktā noteiktās atlīdzības 

kopējo summu, izsakot Līguma 9.1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  

“Puses vienojas, ka par pilnīgu un pienācīgu Darbu izpildi atbilstoši šī Līguma 

noteikumiem Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam kopējo Atlīdzības summu 

EUR 22 357 772,02 (divdesmit divi miljoni trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi 

simti septiņdesmit divi eiro un divi centi) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa.”. 

5. Pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi paliek spēkā negrozīti.  

6. Vienošanās stājas spēkā ar Pušu abpusējas parakstīšanas brīdī un ir pievienojama Līgumam 

kā tā neatņemama sastāvdaļa. 

7. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām un parakstīta 2 (divos) 

eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks.  

8. Vienošanās noslēgšanas brīdī kā neatņemamas sastāvdaļas tai ir pievienoti šādi pielikumi: 

8.1. Pielikums Nr.1 Rasējums “I kārta, 1.etaps, darbu organizācijas plāns, izmaiņas” 

8.2. Pielikums Nr.2 “Tāme Nr. LU2-24-19/07/2018 - Pagaidu būvlaukuma teritorijas 

pārbūve sakarā ar autostāvvietas izbūvi jaunā vietā” uz 2 (divām) lapām; 

 

 

Pasūtītājs: 
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