
Rīgā 2018. gada ___. oktobrī                                                                     

1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2018/459  

2018. gada 21. aprīļa līgumam Nr. LB-07/2018/164 

Par ventilācijas un aukstumapgādes iekārtu tehnisko apkalpošanu 
(iepirkums LB/2018/4) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Māra Kāļa 

personā, kas rīkojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", no vienas puses, un 

SIA "Lafivents Serviss" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Mārtiņa Žvīgura 

personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā 

– PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), ņemot vērā, ka: 

1) 2018. gada 21. aprīlī starp PUSĒM tika noslēgts līgums Nr. LB-07/2018/164 "Par 

ventilācijas un aukstumapgādes iekārtu tehnisko apkalpošanu" (tālāk tekstā – līgums), 

saskaņā ar kuru IZPILDĪTĀJS apņēmās veikt PASŪTĪTĀJA ēkās uzstādīto ventilācijas 

un aukstumapgādes iekārtu plānveida tehniskās apkopes, kā arī pēc PASŪTĪTĀJA  

pieprasījuma veikt ventilācijas un aukstumapgādes iekārtu bojājumu novēršanu un tam 

nepieciešamo rezerves daļu piegādi; 

2) līguma darbības laikā PUSES ir konstatējušas nepieciešamību samazināt līgumā 

sākotnēji paredzēto ventilācijas un aukstumapgādes iekārtu tehnisko apkopju izpildes un 

remontdarbu veikšanas apjomu, sakarā ar to, ka turpmāk nav nepieciešams veikt līgumā 

paredzētās tehniskās apkopes un remontdarbus PASŪTĪTĀJA ēkā Poruka prospektā 12, 

Jūrmalā, uzstādītajām ventilācijas un aukstumapgādes iekārtām, 

PUSES noslēdz šādu papildu vienošanos (tālāk tekstā – vienošanās) pie līguma. 

1. Lai izslēgtu līgumā paredzēto tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanu attiecībā uz 

PASŪTĪTĀJA ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā, uzstādītajām ventilācijas un 

aukstumapgādes iekārtām, PUSES vienojas veikt līgumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt līguma 1.1.1. punktu šādā redakcijā: 

"1.1.1. veikt PASŪTĪTĀJA ēkās K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, K. Valdemāra ielā 1B, 

Rīgā, Bezdelīgu ielā 3, Rīgā un Teātra ielā 3, Liepājā, uzstādīto ventilācijas un 

aukstumapgādes iekārtu (tālāk tekstā – iekārtas) plānveida tehniskās apkopes saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (līguma 2. pielikums) un iekārtu tehniskajā dokumentācijā 

noteiktajām prasībām (viss kopā tālāk tekstā – tehniskās apkopes)"; 

1.2. izteikt līguma 1. pielikumu jaunā redakcijā (vienošanās pielikums);  

1.3. izteikt līguma 2. pielikuma II. nodaļu "TEHNISKĀS APKOPES LAIKA PLĀNS 

KALENDĀRAJAM GADAM" šādā redakcijā: 

"II. TEHNISKĀS APKOPES LAIKA PLĀNS KALENDĀRAJAM GADAM 

 
Nr. 

p.k. 
Objekts, iekārtas 

Mēnesis  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1. K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā  

1.1. Gaisa sagatavošanas iekārtas                         

1.2. 
Pieplūdes vai nosūces 

sistēmas                      

   

1.3. "Split" tipa kondicionieri                          

1.4. 
"VRV" tipa gaisa 

kondicionēšanas sistēma                         

 

1.5. Serveru kondicionieri                         
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Nr. 

p.k. 
Objekts, iekārtas 

Mēnesis  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1.6. Glikola sistēmas dzesētāji                          

1.7. 
"Free cooling" tipa 

dzesēšanas iekārta                         

 

1.8. "Fan-coil" tipa dzesētāji                           

1.9. Gaisa mitrinātāji                         

2. K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā  

2.1. Gaisa sagatavošanas iekārtas                         

2.2. Tehnoloģisko telpu dzesētāji                         

2.3. Glikola sistēmas dzesētāji                          

2.4. "Fan-coil" tipa dzesētāji                           

3. Bezdelīgu ielā 3, Rīgā  

3.1. Gaisa sagatavošanas iekārtas                         

3.2. 
Pieplūdes vai nosūces 

sistēmas                      
   

3.3. "Split" tipa kondicionieri                          

3.4. Tehnoloģisko telpu dzesētāji                         

3.5. Glikola sistēmas dzesētāji                          

3.6. "Fan-coil" tipa dzesētāji                           

3.7. Gaisa mitrinātāji                        

4. Teātra ielā 3, Liepājā  

4.1. Gaisa sagatavošanas iekārtas                         

4.2. 
Pieplūdes vai nosūces 

sistēmas                      
   

4.3. Tehnoloģisko telpu dzesētāji                         

4.4. Glikola sistēmas dzesētājs                          

4.5. "Fan-coil" tipa dzesētāji                          " 

2. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti. 

3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma 

saistību pilnīgai izpildei. 

4. Vienošanās uzrakstīta uz 6 (sešām) lapām, t.sk. tās pielikums uz 4 (četrām) lapām, 

2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

IZPILDĪTĀJA. 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

2018. gada ___. oktobrī 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

2018. gada ___. oktobrī 
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Pielikums 

pie 2018. gada ___. oktobra 

1. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/459 

 

"1. pielikums 

2018. gada 21. aprīļa 

līgumam Nr. LB-07/2018/164 

(iepirkums LB/2018/4) 

I. TEHNISKĀS APKOPES IZMAKSAS 

     (EUR bez PVN) 

Iekārtas apzīmējums 
Iekārtu 

skaits 

Vienas iekārtas 

vienas plānveida 

apkopes izmaksas 

Vienas plānveida 

apkopes izmaksu 

summa 

1. Ēka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā 

1.1. Gaisa sagatavošanas iekārtas 

PN1 1 [..] [..] 

PN2 1 [..] [..] 

PN3 1 [..] [..] 

PN4 1 [..] [..] 

PN5 1 [..] [..] 

PN6 1 [..] [..] 

PN7 1 [..] [..] 

PN8 1 [..] [..] 

PN9 1 [..] [..] 

PN10 1 [..] [..] 

PN11 1 [..] [..] 

PN12 1 [..] [..] 

PN13 1 [..] [..] 

PN14 (401. telpa) 1 [..] [..] 

PN15 (slūžu postenis) 1 [..] [..] 

Gaisa sagatavošanas iekārtas kopā: 430.43 

1.2. Pieplūdes vai nosūces sistēmas 

P1 (iebraucamās slūžas) 1 [..] [..] 

P2 (izbraucamās slūžas) 1 [..] [..] 

P3 (garāža) 1 [..] [..] 

P4 (siltummezgls) 1 [..] [..] 

P5 (elektrosadale) 1 [..] [..] 

P6 (drošības centrāle) 1 [..] [..] 

N3 (garāža) 1 [..] [..] 

N4 (siltummezgls) 1 [..] [..] 

N5 (atkritumu novietne) 1 [..] [..] 

N6 (degvielas noliktava) 1 [..] [..] 

Pieplūdes vai nosūces sistēmas kopā: 103.07 

1.3. "Split" tipa kondicionieri 

Carrier + Puron (104. telpa) 1 [..] [..] 

Airedale (129. telpa) 1 [..] [..] 

Airwell (148. telpa) 1 [..] [..] 

Carrier (148. telpa) 1 [..] [..] 

Airwell (151. telpa) 1 [..] [..] 
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Iekārtas apzīmējums 
Iekārtu 

skaits 

Vienas iekārtas 

vienas plānveida 

apkopes izmaksas 

Vienas plānveida 

apkopes izmaksu 

summa 

Mitsubishi (209. telpa) 1 [..] [..] 

McQuay (210. telpa) 1 [..] [..] 

Daikin (407. telpa) 1 [..] [..] 

"Split" tipa kondicionieri kopā: 197.98 

1.4. "VRV" tipa gaisa kondicionēšanas sistēmas 

Daikin RXYQ16Y1B 1 [..] [..] 

Daikin RXYQ14Y1B 2 [..] [..] 

Daikin RXYQ10Y1B 2 [..] [..] 

Daikin FXAQ-MVE 62 [..] [..] 

"VRV" tipa gaisa kondicionēšanas sistēmas kopā: 939.19 

1.5. Tehnoloģisko telpu dzesētāji 

Airedale Alphacool (203. telpa) 2 [..] [..] 

Airedale Alphacool (203.b telpa) 2 [..] [..] 

Airedale Mistral (423. telpa) 2 [..] [..] 

Mitsubishi (81. telpa) 2 [..] [..] 

Tehnoloģisko telpu dzesētāji kopā: 360.50 

1.6. Glikola sistēmas dzesētāji (chiller) 

CM1 (York) 1 [..] [..] 

CM2 (Trane) (sākot ar 06.07.2018.) 1 [..] [..] 

Glikola sistēmas dzesētāji (chiller) kopā: 117.22 

1.7. "Free cooling" tipa dzesēšanas iekārta 

TERMOKEY 1 [..] [..] 

"Free cooling" tipa dzesēšanas iekārta kopā: 30.21 

1.8. "Fan-coil" tipa dzesētāji 

Sabiana (dažādi) 21 [..] [..] 

Sabiana Carisma CRC74 (217. telpa) 1 [..] [..] 

Sabiana Carisma CRC74 (uz grīdas) 11 [..] [..] 

Sabiana Carisma CRC74 (104. telpa) 1 [..] [..] 

Sabiana Carisma CRC74 (uz grīdas) 

(sākot ar 14.11.2018.) 
18 

[..] [..] 

Sabiana Carisma CRC64 15 [..] [..] 

Sabiana (griestu kasete) 4 [..] [..] 

"Fan-coil" tipa dzesētāji kopā: 532.66 

1.9. Gaisa mitrinātāji 

Carel 1 [..] [..] 

Devatec 1 [..] [..] 

Gaisa mitrinātāji kopā: 60.42 

2. Ēka K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā 

2.1. Gaisa sagatavošanas iekārtas 

PN1 1 [..] [..] 

PN3 1 [..] [..] 

PN4 1 [..] [..] 

PN5 1 [..] [..] 

PN6 1 [..] [..] 

Gaisa sagatavošanas iekārtas kopā: 134.11 

2.2. Pieplūdes vai nosūces sistēmas 

N8 1 [..] [..] 



5 

 

Iekārtas apzīmējums 
Iekārtu 

skaits 

Vienas iekārtas 

vienas plānveida 

apkopes izmaksas 

Vienas plānveida 

apkopes izmaksu 

summa 

N9 1 [..] [..] 

Pieplūdes vai nosūces sistēmas kopā: 15.02 

2.3. Tehnoloģisko telpu dzesētāji 

Toshiba 10 [..] [..] 

Tehnoloģisko telpu dzesētāji kopā 245.50 

2.4. Glikola sistēmas dzesētāji (chiller) 

Carrier 30RB 2 [..] [..] 

Glikola sistēmas dzesētāji (chiller) kopā: 117.26 

2.5. "Fan-coil" tipa dzesētāji 

York (griestu kasete) 5 [..] [..] 

York (pie sienas) 17 [..] [..] 

York (pie grīdas) 18 [..] [..] 

"Fan-coil" tipa dzesētāji kopā: 468.40 

3. Ēka Bezdelīgu ielā 3, Rīgā 

3.1. Gaisa sagatavošanas iekārtas 

GSI 1.1 un GSI 1.2 2 [..] [..] 

GSI 2 – GSI 4 3 [..] [..] 

GSI 5 – GSI 9 5 [..] [..] 

GSI 10-1 un GSI 10-2 2 [..] [..] 

Gaisa sagatavošanas iekārtas kopā: 465.92 

3.2. Pieplūdes vai nosūces sistēmas 

V11-1 un V11-2 2 [..] [..] 

V12 – V16 5 [..] [..] 

DNS 6 [..] [..] 

Pieplūdes vai nosūces sistēmas kopā: 132.47 

3.3. "Split" tipa kondicionieri 

Daikin FFQ (40. telpa) 1 [..] [..] 

Daikin FTXS (41. telpa) 1 [..] [..] 

Daikin FFKS (40. un 41. telpa) 2 [..] [..] 

"Split" tipa kondicionieri kopā: 108.92 

3.4. Tehnoloģisko telpu dzesētāji 

Stulz (310. un 313. telpa) 4 [..] [..] 

Tehnoloģisko telpu dzesētāji kopā: 188.44 

3.5. Glikola sistēmas dzesētāji (chiller) 

Trane 2 [..] [..] 

Glikola sistēmas dzesētāji (chiller) kopā: 122.62 

3.6. "Fan-coil" tipa dzesētāji 

Foundation FP 4 [..] [..] 

"Fan-coil" tipa dzesētāji kopā: 40.76 

3.7. Gaisa mitrinātāji 

Defensor Mk5 13 [..] [..] 

Gaisa mitrinātāji kopā: 427.83 

4. Ēka Teātra ielā 3, Liepājā 

4.1. Gaisa sagatavošanas iekārtas 

PN1 1 [..] [..] 

PN2 un PN3 2 [..] [..] 

Gaisa sagatavošanas iekārtas kopā: 119.05 
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Iekārtas apzīmējums 
Iekārtu 

skaits 

Vienas iekārtas 

vienas plānveida 

apkopes izmaksas 

Vienas plānveida 

apkopes izmaksu 

summa 

4.2. Pieplūdes vai nosūces sistēmas 

P1 un P2 2 [..] [..] 

N11 un N12 2 [..] [..] 

Pieplūdes vai nosūces sistēmas kopā: 83.00 

4.3. Tehnoloģisko telpu dzesētāji 

Mitsubishi (115. telpa) 2 [..] [..] 

LG multisplit (25. un 27. telpa) 1 [..] [..] 

Tehnoloģisko telpu dzesētāji kopā: 113.37 

4.4. Glikola sistēmas dzesētājs (chiller) 

Airwell 1 [..] [..] 

Glikola sistēmas dzesētājs (chiller) kopā: 71.87 

4.5. "Fan-coil" tipa dzesētāji 

Airwell 12 [..] [..] 

Alpic Air 10 [..] [..] 

"Fan-coil" tipa dzesētāji kopā: 456.50 

II. ĀRPUSKĀRTAS IZSAUKUMA IZCENOJUMI 

Ārpuskārtas izsaukuma izcenojumi, ja izsaukuma laikā tiek veikts darbs, kas nav 

attiecināms uz tehniskās apkopes darbiem (nav atkarīgi no darbā iesaistīto personu 

skaita): 

(EUR bez PVN) 

Nr. 

p.k. 
Objekta atrašanās vieta 

Ceļa izdevumi vienai 

izsaukuma reizei 

Vienas darba 

stundas* 

izcenojums 

1. Rīga [..] [..] 

2. Liepāja [..] [..] 

* remonta darba stundu uzskaitē ierašanās laiks netiek ņemts vērā." 


