
VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/20/134 
 Pie 11.10.2018. līguma Nr. ANP/1-45.1/18/496 

par būvprojekta “Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēku pārbūve” 

 ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu  

  

Alūksnē,  Datums skatāms elektroniskā paraksta laika zīmogā 

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes 

novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās […] un 

SIA “AZ SERVICE”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā ar Nr.40003874051, atrodas Madonas ielā 27-93, Rīgā, turpmāk – Uzņēmējs, 

kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās […],  

turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 

11.10.2018. noslēgtā  līguma Nr. ANP/1-45.1/18/496  par būvprojekta “Ernsta Glika Alūksnes 

valsts ģimnāzijas ēku pārbūve” ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu 1.1.3.,  4.2. un 9.5.punkta 

kārtībā, pamatojoties uz nepieciešamību veikt būvdarbu veikšanas laikā būvprojektā veikto 

izmaiņu izmaiņu ekspertīzi, izpildot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” 60. un 69.punkta prasības un nemainot līguma mērķi vienojas: 

 

1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs par atlīdzību un saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 

19. augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 

2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, līgumu un šo 

vienošanos apņemas veikt ekspertīzes pakalpojumu būvprojekta “Ernsta Glika 

Alūksnes valsts ģimnāzijas ēku pārbūve , 1.kārta” būvprojekta izmaiņām 

“Būvkonstrukcijas, izmaiņas autoruzraudzības kārtībā” (14.sējums) 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā no šīs vienošnās noslēgšanas dienas. 

2. Pasūtītājs, papildus 11.10.2018. noslēgtā līguma Nr. ANP/1-45.1/18/496 atrunātai 

līgumcenai, samaksā Uzņēmējam par kvalitatīvi un atbilstoši līgumam veikto 

Būvprojekta izmaiņu ekspertīzi līgumcenu 675,00 EUR (seši simti septiņdesmit pieci 

euro), PVN maksājumu 141,75 EUR (viens simts četrdesmit vienas euro 75 centui) 

apmērā, kopā 816,75 EUR (astoņi simti sešpadsmit euro 75 centi), kas veido 9,6429% 

no sākotnējas līgumcenas, pārskaitot to Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

pēc būvprojekta izmaiņu ekspertīzes pozitīva atzinuma saņemšanas no Uzņēmēja, abu 

Pušu parakstīta Būvprojekta izmaiņu ekspertīzes pieņemšanas – nodošanas akta, kā arī 

atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavota rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. 

3. Parakstot šo vienošanos Puses apliecina, ka būvprojekta izmaiņas, kam veicama 

ekspertīze, elektroniski ir pieejamas vietnē 

https://nix.aluksne.lv/s/bwT6QAbS3mpjDfW 

4. Puses vienojas, ka visi pārējie līguma noteikumi un nosacījumi, kas nav pretrunā ar šo 

vienošanos, paliek spēkā bez izmaiņām.  

5. Vienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa un piemērojama tikai kopsakarā ar to. 

6. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai 

izpildei. 

7. Vienošanās ir parakstīta 2 (divos) eksemplāros - pa vienam katram līdzējam. 

Pasūtītājs 

Alūksnes novada pašvaldība 

[…] 

 

Uzņēmējs 

SIA “AZ SERVICE” 

[…] 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 


