
 

         Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Vienošanās 

pie 2021.gada 19.februāra līguma par AS "Augstsprieguma tīkls" 

administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas 

Dārzciema ielā 86, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrādi Nr.AST/21-185 

 
Rīgā,                     (ja dokuments parakstīts ar elektronisko 

parakstu, datums skatāms laika zīmogā) 

2021. gada 30. martā 
 

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar statūtiem un _______ 
pilnvaru pārstāv valdes loceklis __________ un valdes loceklis ___________, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4" (turpmāk – Uzņēmējs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv 
tās valdes loceklis __________, no otras puses (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – Puses), 

ņemot vērā starp Pusēm 2021.gada 19.februārī noslēgto Līgumu Nr.AST/21-185 par Pasūtītāja 
administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas Dārzciema ielā 86, Rīgā, pārbūves būvprojekta 
izstrādi (turpmāk – Līgums), 

noslēdz šāda satura vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās):  

1. Puses vienojas pagarināt Līgumā noteiktos termiņus, nosakot, ka: 
1.1. Līguma 3.2.1.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2021.gada 19.jūlijam; 
1.2. Līguma 3.2.2.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2021.gada 22.oktobrim; 
1.3. Līguma 3.2.3.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2022.gada 23.maijam; 
1.4. Līguma 3.2.4.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2022.gada 27.jūnijam; 
1.5. Līguma 3.2.5.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2022.gada 25.jūlijam; 
1.6. Līguma 3.2.6.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2022.gada 22.augustam; 
1.7. Līguma 3.2.7.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2022.gada 24.oktobrim. 

 
2. Puses vienojas turpmāk izteikt jaunā redakcijā Līguma pielikumu "Darbu izpildes grafiks". Līguma 

pielikuma "Darbu izpildes grafiks" jaunā redakcija pievienota Vienošanās pielikumā. 

3. Visi pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā Līgumā ietvertajā redakcijā. 

4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. Šī Vienošanās papildina tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma. 

5. Vienošanās ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā uz 1 (vienas) lapas. Katra Puse glabā 
Vienošanās eksemplāru elektroniskā dokumenta formā. 

 
Pasūtītājs: 

AS "Augstsprieguma tīkls" 

Vienotais reģistrācijas Nr.40003575567 
Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 
E-pasta adrese: ast@ast.lv 
 

Uzņēmējs: 

SIA "Firma L4" 
Vienotais reģistrācijas Nr.40003236001 
Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 
E-pasta adrese: firmaL4@L4.lv 

_______________/__________/ 

 

_______________/__________/ 

 
Informācija par vienošanās parakstītājiem netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu 

aizsardzības normatīvo aktu prasībām

 


