
Vienošanās 

Pie 2014. gada 19.decembra Būvniecības līguma Nr.VS/2014-347 

 

2015. gada 19.janvārī Nr.VS/2014-347-1 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003258333, juridiskā adrese - Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja Uģa 

Muskova un valdes locekles Gunas Poikānes personā, kuri rīkojas uz pilnvaras (2014.gada 07.janvāra 

Kārtējās valdes sēdes lēmums (protokols Nr.1, 4.p.)) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA „SCO CENTRS”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103002148, juridiskā adrese – Vanagu iela 

2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Matisona 

personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, 

kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – Puses vai Puse, ar saistošu spēku kā sev, tā savu 

tiesību, saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, 

viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz Būvuzņēmēja 2015.gada 15.janvāra vēstuli 

Nr.23 (ienākošais reģistrācijas Nr. 191, saņemts 2015.gada 16.janvārī) un pamatojoties uz 2014.gada 

19.decembra noslēgtā Būvniecības līguma Nr.VS/2014-347, turpmāk – Līgums, 15.2.punktu, kurā 

noteikts, ka visi Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm 

parakstot, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir 

veicami ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības, Puses noslēdz šādu vienošanos, turpmāk 

– Vienošanās: 

1. Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs teritorijas labiekārtošanas darbus, tas ir, bruģa seguma, pandusa 

izbūves un zālāja atjaunošanas darbus, pabeidz ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.maijam.  

2. Citi Līguma noteikumi paliek spēkā nemainīgā redakcijā. 

3. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas 

dienu un ir spēkā līdz Pušu nolīgto saistību pilnīgai izpildei. 

4. Šī Vienošanās pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz Vienošanās minēto un atceļ visas 

iepriekšējās sarunas, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šīs Vienošanās parakstīšanai. 

5. Puses apliecina, ka ar visiem šīs Vienošanās punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt 

tieši šo un šādu Vienošanos, ko apliecina, parakstot to. 

6. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku, pa vienam Vienošanās eksemplāram katrai Pusei. 

7. Pušu rekvizīti un paraksti. 

 

Pasūtītājs:  Būvuzņēmējs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Vidzemes slimnīca” 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003258333 

Juridiskā adrese: 

Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4201 

Banka: A/S „DNB Banka” 

Konts: LV87 RIKO 0002 0107 1435 2 

Kods: RIKOLV2X 

SIA „SCO CENTRS” 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 44103002148 

Juridiskā adrese: 

Vanagu iela 2, Valmiermuiža,  

Valmieras pagasts, Burtnieku novads,  

LV-4219 

Banka: AS SEB banka 

Konts: LV69 UNLA 001 80014 67531 

Kods: UNLALV2X 

 

Valdes priekšsēdētājs: 

 

 

_____________________ Uģis Muskovs 

 

 

Valdes locekle: 

 

 

____________________Guna Poikāne 

 

Valdes priekšsēdētājs: 

 

 

___________________Jānis Matisons 

 

 

 

 


