
VIENOŠANĀS NR. 1 
pie 2016. gada 31. oktobra līguma Nr. 10.4/26 

par būvprojekta “VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” mācību korpusa, mācību 
darbnīcu korpusa un dienesta viesnīcu ēku pārbūve 2. kārta” izstrādi 

 
Rīgā, 2017. gada 18. septembrī 
 
VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, reģistrācijas Nr. 40003480798, Nīcgales 
iela 26, Rīga, LV-1035, valdes locekles - direktores Silvas Ozoliņas personā, kas darbojas uz statūtu 
pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un 
 
SIA „Ozola & Bula, arhitektu birojs”, reģistrācijas Nr. 40003384943, Kr. Valdemāra 22-2, Rīga, LV-
1010, tās valdes priekšsēdētājas Vijas Ozolas personā, kas darbojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā 
- Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, 
 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „VSIA ‘’Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 
tehnikums’’ mācību korpusa, mācību darbnīcu korpusa un dienesta viesnīcas ēku pārbūves 2.kārtas 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (Id.Nr. VSIA „RTRIT” 2015/13) rezultātiem un Izpildītāja 
2017.gada 26. jūlija vēstuli, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) pie 2016.gada 31.oktobra 
līguma Nr. 10.4/26 (turpmāk – Līgums): 
 
 
Līdzēji vienojas: 
1. Izteikt Līguma 2.2. punktu šādā redakcijā: 
„Izpildītājs izstrādā Projektu, atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem (būvvaldē 
iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības būvprojektam; prasības par būvprojekta risinājumu 
saskaņošanu ar ēkas īpašnieku, ja šādas tiesības pielīgtas; prasības par tehnisko vai īpašo noteikumu 
saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām; prasības par tehnisko noteikumu saņemšanu 
inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem; vides pieejamības prasības, ja ēkai tās 
nodrošināmas; normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus; 
citas prasības, t.sk. fasādes apdarei izmantojamiem būvizstrādājumiem vai to ekvivalentiem, atbilstoši 
teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam) un nodrošina atzīmes būvatļaujā par 
projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanu un nodod pilnībā pabeigtu Projektu Pasūtītājam 510 (pieci 
simti desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās saskaņā ar Laika grafiku.”. 
  
2. Izteikt Līguma 2.6. punktu šādā redakcijā: 
„Darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts un Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja netiek ievērots 
normatīvajos aktos noteiktais termiņš valsts vai pašvaldību institūciju atbildes/saskaņojuma sniegšanai, 
par laika periodu, par kādu tiek pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma 
sniegšanai. Šajā gadījumā Līguma termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 2 (divus) mēnešus. Darbu 
izpildes termiņā netiek ieskaitīts un Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja objektīvu, no Pasūtītāja un 
Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ nepieciešams veikt grozījumus Tehniskajā specifikācijā”. 
 
3. Izteikt Līguma 3. pielikumu „Laika grafiks” jaunā redakcijā: 
Pielikums: Laika grafiks. 
 
4. Pārējie Līguma punkti paliek nemainīgi. 
 
Vienošanās sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kurām vienu glabā 
Pasūtītājs, otru – Izpildītājs. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Vienošanās 
stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi. 
 
 
Līdzēju paraksti: 
Pasūtītājs: 
VSIA „Rīgas Tūrisma un 
radošās industrijas tehnikums” 
 
 

(personiskais paraksts) 
valdes locekle - direktore S.Ozoliņa 

Izpildītājs: 
SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” 
 
 
 

(personiskais paraksts) 
valdes priekšsēdētāja V.Ozola 

 


