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Grozījumi Nr.5 
14.11.2013. PAKALPOJUMA LĪGUMĀ Nr.DA-13-186-lī 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD PAD 2013/29 un RD PAD 2016/8 
 
Rīgā,                         2016.gada 15.jūlij ā 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk   Pasūtītājs), reģistrācijas 
Nr.90000056484, juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050, tā direktora Dzintara Baloža 
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 17.aprīļa nolikumu Nr.217 „Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departamenta nolikums”, no vienas puses, un  

SIA „Grupa93”  (turpmāk – Izpildītājs), reģistrācijas Nr.50103129191, juridiskā adrese: 
Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050, ________, kurš rīkojas uz Statūtu un SIA „Nams”, reģistrācijas 
Nr.40103036167, 2013.gada 29.augusta pilnvaras Nr.185/P/13 pamata, no otras puses,  

turpmāk abi kopā vai katrs atsevišķi – Līdzēji, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta 
ceturtās daļas 1.punkta piemērošanu sarunu procedūrai par papildus darbu veikšanu, noslēdz šādu 
vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Saskaņā ar 2013.gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgto līguma Nr.DA-13-186-lī (turpmāk – 
Līgums) 1.6., 14.3. un 14.4.punktu, Līdzēji vienojas par šādiem Līguma papildinājumiem un 
grozījumiem: 

1.1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā: 

 „Izpildītājs apņemas veikt Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma (turpmāk – 
Lokālplānojums) redakciju izstrādi (turpmāk – Darbs) atbilstoši Tehniskajās specifikācijās 
(Pielikums A un Pielikums A1) noteiktajām prasībām.” 

1.2. Izteikt Līguma 1.4.punktu šādā redakcijā: 

„Darbu Izpildītājs veic 141 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līgums stājas 
spēkā, kad to parakstījuši abi Līdzēji. Darba I posma izpildes termiņš ir 2013.gada 
10.decembris.” 

1.3. Izteikt Līguma 1.5.punktu šādā redakcijā: 

„Atsevišķu Darba posmu daļu izpilde tiek veikta, nepārsniedzot šādus termiņus: 

Posms Darba daļa 
Maksimālais 

izpildes termiņš 
 

Atbilst ība laika 
grafikam 

I posms Lokālplānojuma īstenošanas ietekmes 
novērtēšanas metodoloģijas izstrāde. Vides 
pārskata sagatavošanas procesa uzsākšana. 

2 (divu) nedēļu 
laikā pēc Līguma 
noslēgšanas 

1., 3., 4.2., 8. 

Nepieciešamo papildus pētījumu veikšana. 
Sabiedrības līdzdalības pasākumu 
organizēšana. 
Lokālplānojuma redakcijas projekta izstrāde. 
Lokālplānojuma risinājumu īstenošanas 
ietekmes sākotnējais novērtējums atbilstoši 
izstrādātajai. metodoloģijai. 

2013.gada 
10.decembris 

2., 4.1., 5., 6., 9., 
10., 11. 

II 
posms 

Lokālplānojuma 1.redakcijas materiālu un 
vides pārskata sagatavošana publiskajai 
apspriešanai. 

2014.gada 
30.jūlijs 

1.3.  

Sabiedrības līdzdalības pasākumu 2014.gada 2.2.4. 
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organizēšana Lokālplānojuma 1.redakcijas un 
vides pārskata sagatavošanai. 

30.jūlijs 

Lokālplānojuma 1.redakcijas un vides 
pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un 
tās rezultātu apkopošana. 

2015.gada 
30.marts 

2.2.5. 

Nepieciešamo precizējumu veikšana 
Lokālplānojuma 1.redakcijā un vides 
pārskatā. 

2015.gada 
30.aprīlis 

2.2.7. 

Izstrādāt Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu un 
atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas 
apstādījumu veidošanas un vides dizaina 
koncepciju (vadlīnijas). 

2016.gada 
11.novembris 

3.1. 

Sabiedrības līdzdalības pasākumu 
organizēšana Lokālplānojuma 1.redakcijas un 
vides pārskata pilnveidošanai. 

2017.gada  
17.februāris 

3.2. 

Lokālplānojuma 1.redakcijas un vides 
pārskata pilnveidošana atbilstoši tās publiskās 
apspriešanas rezultātiem un institūciju 
atzinumiem, iestrādājot Hanzas – Skanstes – 
Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu novadīšanas 
sistēmas apstādījumu veidošanas un vides 
dizaina koncepcijas (vadlīniju) risinājumus un 
sagatavojot Lokālplānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus, kuros 
integrēti Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu prasības atbilstoši 
Sistēmas datu struktūrai. 

2017.gada 
17.februāris 

3.4., 3.5. 

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un 
vides pārskata publiskās apspriešanas 
pasākumi un tās rezultātu apkopošana, t.sk., 
pēc publiskās apspriešanas sanāksme, kurā 
tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā 
saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, 
un Lokālplānojuma sagatavošana 
apstiprināšanai ar saistošajiem noteikumiem. 

2017.gada 
4.septembris 

4.11. 

Lokālplānojuma galīgās redakcijas 
apstiprināšana, saistošo noteikumu izdošana 
un lokālplānojuma izstrādes pabeigšana. 

2017.gada  
30.oktobris 

5.4. 

 

1.4. Papildināt Līgumu ar 1.7.punktu un izteikt šādā redakcijā: 

„Darbs izstrādājams izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu 
(turpmāk – Sistēma). Atbilstoši Sistēmas datu struktūrai izstrādāt Lokālplānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kuros integrēt Rīgas vēsturiskā centra un 
tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības.” 

1.5. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā: 

„L īguma paredzētā Darba kopējā summa tiek noteikta atbilstoši paredzētajam darba 
apjomam un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu C un C1 Pielikumu sastāda LVL 108716,53 

(viens simts astoņi tūkstoši septiņi simti sešpadsmit latu un piecdesmit trīs santīmi) jeb 
EUR 154689,65 (viens simts piecdesmit četri tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi eiro un 
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sešdesmit pieci centi), tai skaitā PVN 21% LVL 18868,16 (astoņpadsmit tūkstoši astoņi 
simti sešdesmit astoņi lati un sešpadsmit santīmu) jeb EUR 26846,96 (divdesmit seši 
tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši eiro un deviņdesmit seši centi) apmērā.” 

1.6. Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā: 

„Pasūtītājs samaksu par Darba izpildi veic šādā kārtībā: 

Posms Maksājums Termiņš Summa 
(bez PVN) 

Atbilst ība 
Finanšu 

piedāvājuma 
C un C1 

pielikumam 

Atbilst ība 
laika 

grafikam 

I 
posms 

1.maksājums 
 

Pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas par šādu Darba 
daļu izpildi: 
• Lokālplānojuma īstenošanas 

ietekmes novērtēšanas 
metodoloģijas izstrāde; 

• Vides pārskata sagatavošanas 
procesa uzsākšana.  

 
LVL  

5359,00 
 

EUR 
7625,17 

 
 
 

C – 4., 6. 

 
 
 

1., 3., 4.2., 
8. 

2.maksājums 
 

Pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas par šādu Darba 
daļu izpildi: 
• Nepieciešamo papildus 

pētījumu veikšana; 
• Sabiedrības līdzdalības 

pasākumu organizēšana; 
• Lokālplānojuma redakcijas 

projekta izstrāde; 
• Lokālplānojuma risinājumu 
īstenošanas ietekmes 
sākotnējais novērtējums 
atbilstoši izstrādātajai 
metodoloģijai. 

 
LVL 

21500,00 
 

EUR 
30591,74 

 
 
 

C – 1., 2., 3., 
5. 

 
 
 

2., 4.1., 5., 
6., 9., 10., 

11. 

II 
posms 

3.maksājums 
 

Pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas par šādu Darba 
daļu izpildi: 
• Lokālplānojuma 1.redakcijas 

materiālu un vides pārskata 
sagatavošana publiskajai 
apspriešanai; 

• Sabiedrības līdzdalības 
pasākumu organizēšana 
Lokālplānojuma 1.redakcijas 
un vides pārskata 
sagatavošanai. 

 
LVL  

21300,00 
 

EUR  
30307,17 

 
 

 
 
 

C – 2.1., 2.2. 

 
 
 

1.3.  
 

4.maksājums Pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas par Darba daļas ” 
Lokālplānojuma 1.redakcijas un 
vides pārskata publiskās 
apspriešanas pasākumi un tās 
rezultātu apkopošana” izpildi 

LVL  
4800,00 

 
EUR  

6829,78 

 
 

C – 2.3. 

 
 

2.2.5. 
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5.maksājums Pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas par Darba daļas 
”Nepieciešamo precizējumu 
veikšana Lokālplānojuma 
1.redakcijā un vides pārskatā” 
izpildi  

LVL  
1300,00 

 
EUR  

1849,73 

 
 

C – 2.4. 
 

 
 

2.2.7. 

6.maksājums Pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas par Darba daļas 
“Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu 
un atklātās virsūdeņu 
novadīšanas sistēmas 
apstādījumu veidošanas un vides 
dizaina koncepcijas (vadlīniju) 
izstrāde” izpildi 

 
LVL  

17570,10 
 

EUR 
25000,00 

 
 
 

C1–1. 

 
 
 

3.1. 

7.maksājums Pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas par Darba daļas 
“Sabiedrības līdzdalības 
pasākumu organizēšana 
Lokālplānojuma 1.redakcijas un 
vides pārskata pilnveidošanai” 
izpildi, ko veic kopā ar 
8.maksājumā minēto Darba daļu. 

 
LVL  

3100,00 
 

EUR  
4410,90 

 

 
 
 

C – 2.5., 2.6. 
 

 
 
 

3.2. 

8.maksājums Pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas, ko veic kopā ar 
7.maksājumā minēto Darba daļu, 
par Darba daļas 
“Lokālplānojuma 1.redakcijas 
un vides pārskata pilnveidošana 
atbilstoši tās publiskās 
apspriešanas rezultātiem un 
institūciju atzinumiem, 
iestrādājot Hanzas – Skanstes – 
Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu 
novadīšanas sistēmas 
apstādījumu veidošanas un vides 
dizaina koncepcijas (vadlīniju) 
risinājumus un sagatavojot 
Lokālplānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumus, kuros integrēti 
Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības atbilstoši 
Sistēmas datu struktūrai” izpildi. 

 
LVL  

12348,27 
 

EUR  
17570,00 

 
 
 
 

 
 
 

C1 – 2., 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3.4., 3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.maksājums Pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas par Darba daļas 
”Lokālplānojuma pilnveidotās 
redakcijas un vides pārskata 
publiskās apspriešanas pasākumi 
un tās rezultātu apkopošana,  
t.sk. pēc publiskās apspriešanas 

 
LVL  

1800,00 
 

EUR 
2561,17 

 

 
 
 

C – 2.7., 2.8. 
 
 

 
 
 

4.11. 
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sanāksme, kurā tiek izskatīti 
publiskās apspriešanas laikā 
saņemtie priekšlikumi un 
institūciju atzinumi” izpildi un 
Lokālplānojuma sagatavošana 
apstiprināšanai ar saistošajiem 
noteikumiem. 

Noslēguma 
maksājums 
 

Pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas par Darba 
“Lokālplānojuma galīgās 
redakcijas apstiprināšana, 
saistošo noteikumu izdošana un 
lokālplānojuma izstrādes 
pabeigšana” izpildi. 

 
LVL  

771,00 
 

EUR 
1097,03 

 
 
 

C – 2.9. 

 
 
 

5.4. 

Kopā bez PVN LVL   89848,37 
EUR   127842,69 

PVN 21% LVL   18868,16 
EUR   26846,96 

Kopā ar PVN LVL   108716,53 
EUR   154689,65 

 

1.7. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā: 

„Šādi speciālisti būs iesaistīti Darba veikšanā: 
Nr.
p.k 

Speciālists 
 

Vārds un uzvārds 

1. Projekta vadītājs Neils Balgalis  
2. Projekta vadītāja asistente  Sarmīte Lesiņa  
3. Teritorijas plānotāja Lolita Čače 
4. Arhitekts Sergejs Ņikiforovs 
5. Arhitekts  Uģis Kaugurs 
6. Transporta būvju speciālists Elmārs Daniševskis  
7. Ainavu arhitekte  Rita Beikmane 
8. LP īstenošanas ietekmes novērtējuma vadītājs  Normunds Čiževskis  
9. LP īstenošanas ietekmes novērtējuma eksperts Jurijs Kondratenko 
10. SIVN izstrādes vadītāja Marita Nikmane 
11. SIVN izstrādes eksperte Anita Beikule 
12. Eksperte juridiskajos jautājumos Margarita Gorškova 
13. Kartogrāfs  Viesturs Laiviņš  
14. Kartogrāfs Ronalds Krūmiņš 
15. Inženieris  Larisa Potapenko 
16. Inženieris Margarita Ansone 
17. Inženieris Irina Kasatkina 
18. Inženieris Gaļina Ignatova 
19. Ainavu arhitekts Kristīne Dreija 
20. Ainavu tehniķis-projektētājs/darbu vadītājs Ilze Briede 
21. Meliorators Daina Ieviņa 
22. Jurists Margarita Gorškova 
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1.8. Izteikt Līguma 5.1. (a) apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Par Pasūtītāja pārstāvi tiek nozīmēts: ________ (tālr. ______, e-pasts: ______. 

1.9. Izteikt Līguma 6.1.punktu šādā redakcijā: 

„Veicot savas šajā Līgumā noteiktās saistības, Izpildītājs ievēro Izpildītāja Tehnisko 
piedāvājumu (Pielikums B un B1) un Finanšu piedāvājumus (Pielikums C un C1). Taču, ja 

kāda šā Līguma vai Tehniskās specifikācijas A un A1 pielikuma norma (izņemot Līguma 

B, B1, C un C1 pielikumu) ir pretrunā ar šā Līguma B, B1, C un C1 Pielikumiem, tad ir 

piemērojama šā Līguma vai Tehniskās specifikācijas (izņemot Līguma B, B1, C un C1 

pielikumu) norma.” 

1.10. Izteikt Līguma 9.1.punktu šādā redakcijā: 

“Izpild ītājs sagatavo nodošanas-pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros par Darba vai tā 
daļas izpildi un iesniedz to Pasūtītāja pārstāvim. Izvērtējot Izpildītāja paveikto darbu 
apjomu un kvalitāti atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas tas jāparaksta vai arī jāsagatavo un 
jāiesniedz Izpildītājam motivēts akta parakstīšanas atteikums, bet attiecībā uz Darba II 
posma pēdējās daļas - Lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana, saistošo 
noteikumu izdošana un lokālplānojuma izstrādes pabeigšana (Darba II posma Laika grafika 
5.4.punkts) Pasūtītājs paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu vai arī sagatavo un iesniedz 
Izpildītājam motivētu akta parakstīšanas atteikumu 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc 
nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas.” 

1.11. Izteikt Līguma 14.7.punktu šādā redakcijā: 

„Šis Līgums ir sastādīts uz 9 (deviņām) lapām, divos oriģinālos eksemplāros latviešu 
valodā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma A, B, B1, C un C1 

Pielikumi ir neatņemamas šī Līguma daļas, un atsauce uz šo Līgumu ietver atsauci uz 
Pielikumiem: 

(a) Tehniskā specifikācija (Pielikums A) uz 18 (astoņpadsmit) lapām; 

(b) Tehniskā specifikācija (Pielikums A1) uz 4 (četrām) lapām; 

(c) Tehniskais piedāvājums (Pielikums B) uz 85 (astoņdesmit piecām) lapām; 

(d) Tehniskais piedāvājums (Pielikums B1) uz 14 (četrpadsmit) lapām; 

(e) Finanšu piedāvājums (Pielikums C) uz 2 (divām) lapām; 

(f) Finanšu piedāvājums (Pielikums C1) uz 2 (divām) lapām.” 

1.12. Līguma Pielikumā B – Tehniskais piedāvājums, noteiktie Darba II posma izpildes termiņi 
un Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot papildus darbus Lokālplānojuma 
pilnveidošanai) tiek grozīti, Laika grafiku II posma darbu izpildei (iekļaujot papildus 
darbus Lokālplānojuma pilnveidošanai) izsakot jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums 
Nr.1). 

2. Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad Līdzēji to abpusēji parakstījuši. 

3. Šī Vienošanās ir 2013.gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgtā līguma Nr. DA-13-186-lī 
pielikums un neatņemama sastāvdaļa. 

4. Vienošanās sagatavota uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) 
eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un 1 (viens) eksemplārs pie Izpildītāja. Abiem Vienošanās 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
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5. Vienošanās ir pievienots Pielikums Nr.1 – Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot LP 
pilnveidošanu) uz 2 (divām) lapām. 

6. Līdzēju paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti: 

 

Pasūtītājs:                                                  Izpild ītājs: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments  SIA „Grupa 93”  
Reģistrācijas Nr.90000056484   
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050   
Konta Nr.: LV77NDEA0020200002010   
Nordea Bank AB Latvijas filiāle   
SWIFT kods: NDEALV2X   
   
Maksātājs:                                                   
Rīgas domes Finanšu departaments    
Reģistrācijas Nr.90000064250   
Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050   
Konts Nr.LV33NDEA0020100001040   
Nordea Bank AB Latvijas filiāle   
SWIFT Kods: NDEALV2X   
   
   

Direktors Dz.Balodis   


