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Grozījumi Nr.4 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD PAD 2013/29 

 

Rīgā                        2015. gada __________ 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), reģistrācijas 

Nr.90000056484, juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga LV – 1050, tā direktora p.i. 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 tekstā – Izpildītājs), reģistrācijas Nr. 50103129191, juridiskā 

adrese: Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV - 1050 _____, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā 

vai katrs atsevišķi – „Līdzēji”, pamatojoties uz to, ka ir notikušas izmaiņas ārējos 

normatīvajos aktos, noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par sekojošo: 

1. Saskaņā ar 2013. gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgto līguma Nr. DA-13-186-lī 

(turpmāk tekstā – Līgums) 14.3.punktu, Līdzēji vienojas par šādiem Līguma 

grozījumiem: 

1.1.Izteikt Līguma 1.5.punktu šādā redakcijā: 

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

Posms Darba daļa Maksimālais 

izpildes termiņš 

 

Atbilstība 

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 organizēšana 

Lokālplānojuma 1.redakcijas un vides pārskata 

sagatavošanai 

2014.gada 30. jūlijs 2.2.4. 

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. 

Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana 

Lokālplānojuma 1.redakcijas un vides pārskata 

pilnveidošanai 

2015.gada  

2.novembris 

3.1. – 3.5. 

Lokālplānojuma 1.redakcijas un vides pārskata 

pilnveidošana atbilstoši tās publiskās apspriešanas 

rezultātiem un institūciju atzinumiem 

2015.gada  

2.novembris 

3.5. 

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un vides 

pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās 

rezultātu apkopošana, nepieciešamo precizējumu 

veikšana Lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā 

un vides pārskatā 

2016.gada 

8.februāris 

5.1. 

Lokālplānojuma galīgās redakcijas un vides 

pārskata publiskošana 

2016.gada 29.aprīlis 6.1. 
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Lokālplānojuma sagatavošana apstiprināšanai ar 

saistošajiem noteikumiem un iesniegšana 

institūcijās. 

2016.gada 6. jūnijs 6.3. 

Gala materiālu iesniegšana 2016.gada 20. jūnijs 6.4. 

 

1.2. Papildināt Līguma 3.punktu ar  sekojošiem apakšpunktiem šādā redakcijā: 

3.9. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā 

formātā (turpmāk – elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā 

rēķina formātu. 

3.10. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  

vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.10.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API); 

3.10.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi 

XML formātā; 

3.10.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā 

http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”. 

3.11. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

3.12. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 10 (desmit) 

darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, 

atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu. 

3.13. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, 

kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam 

elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma 

nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 

3.14. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi 

iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.  

3.15. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši 

aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu 

skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

1.3. Līguma Pielikumā B – Tehniskais piedāvājums, noteiktie Darba II posma izpildes 

termiņi un Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) tiek 

grozīti, Laika grafiku II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) 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 3 (trīs) 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 3 (trīs) lapām. 

6. Līdzēju paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti: 

Maksātājs: 

Rīgas domes Finanšu departaments  

Kungu ielā 7/9, Rīgā, LV – 1050 

Reģistrācijas Nr.90000064250 

Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Konts Nr. LV33NDEA0020100001040 

Kods: NDEALV2X 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

 

 

 

IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

Reģistrācijas Nr. 90000056484 

Juridiskā adrese: Amatu iela 4 

Rīga LV – 1050 

Konts: LV77NDEA0020200002010 

Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

SWIFT kods: NDEALV2X 

 

  

SIA „Grupa 93”  

 

 

________________________ 

Direktora p.i. Dz.Balodis 

 

 

 

 

 


