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

2018. gada 26. septembra līgumam  

Nr. LB-07/2018/421 

Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu  
(iepirkums Nr. LB/2018/61) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa Jakovļeva 

personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 

"Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un SIA "Lazurīts S" (tālāk tekstā – 

IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekles Sandras Kūlas personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības 

statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES, katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – 

PUSE), ņemot vērā to, ka: 

1) 2018. gada 26. septembrī starp PUSĒM tika noslēgts līgums Nr. LB-07/2018/421 "Par 

mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu" (tālāk tekstā – līgums) saskaņā ar kuru 

IZPILDĪTĀJS apņēmās veikt mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu (tālāk tekstā – 

darbs); 

2) PASŪTĪTĀJS darba izpildes laikā ir konstatējis, ka, lai nodrošinātu izgatavojamo un 

piegādājamo mēbeļu atbilstību PASŪTĪTĀJA vajadzībām, ir nepieciešams noteikt papildu 

prasības izgatavojamajām mēbelēm, paredzot, ka skapju atvilktnēm papildus tiek uzstādītas 

frontālās centrālās slēdzenes; 

3) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu iepirkuma līguma grozījumi ir 

pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība nesasniedz 10 procentus no sākotnējās 

iepirkuma līguma līgumcenas publiska pakalpojuma līguma gadījumā, 

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

1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas darba izpildes ietvaros papildus līgumā 

noteiktajam izgatavojamo skapju atvilktnēm uzstādīt ražotāja "GTV" frontālās centrālās 

slēdzenes (kopā 14 (četrpadsmit) slēdzenes, vienas slēdzenes cena ir 14.00 EUR (četrpadsmit 

euro) bez PVN). 

2. PUSES vienojas izteikt līguma 5.1. punktu šādā redakcijā: 

"5.1. Līguma summa ir 9,694.18 EUR (deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro un 

18 centi), t.sk. atlīdzība par darbu 8,011.72 EUR (astoņi tūkstoši vienpadsmit euro un 72 centi) 

un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 1,682.46 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit 

divi euro un 46 centi).". 

3. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti. 

4. Vienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma saistību 

pilnīgai izpildei. 

6. Vienošanās uzrakstīta uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas 

pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

PASŪTĪTĀJS                                                                       IZPILDĪTĀJS 

 

 

(Personiskais paraksts)                                                                           (Personiskais paraksts)                                  

2018. gada ___. oktobrī                                                                          2018. gada ___. oktobrī 


