
Rīgā 2018. gada ___. novembrī                                                                                                          

2. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2018/516                                                                                                              

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) Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1. punkts pieļauj nebūtisku līguma 

grozījumu veikšanu; 

2) 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) un atbilstoši līguma 3.1. punktam apņēmās veikt darba izpildi 30 (trīsdesmit) 

darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas; 

3) līguma darbības laikā PASŪTĪTĀJS ir konstatējis, ka, lai nodrošinātu telpu, kurās 

jāveic līgumā paredzēto izgatavoto mēbeļu uzstādīšana, pienācīgu renovācijas darbu 

pabeigšanu ir nepieciešamas papildu laiks; 

4) sakarā ar to, ka līgumā paredzētā darba izpildi būs iespējams veikt tikai pēc tam, kad 

PASŪTĪTĀJS būs pieņēmis telpu, kurās paredzēta mēbeļu uzstādīšana, renovācijas 

darbus un nodevis attiecīgās telpas IZPILDĪTĀJA rīcībā, IZPILDĪTĀJAM, no viņa 

neatkarīgu iemeslu dēļ, nav iespējams veikt darba izpildi līgumā noteiktajā termiņā un ir 

nepieciešams papildu laika patēriņš līgumā paredzēto saistību pilnīgai un kvalitatīvai 

izpildei; 

5) PASŪTĪTĀJS konstatē, ka līguma grozījumu rezultātā IZPILDĪTĀJA interesēs netiek 

mainīts ekonomiskais līdzsvars, ko sākotnēji paredz noslēgtais iepirkuma līgums, kā arī 

konstatē, ka līguma precizēšana neietekmētu PASŪTĪTĀJA iepirkuma komisijas 

lēmumu par iepirkuma Nr. LB/2018/61 uzvarētāja izvēli, jo, saskaņā ar minētajā 

iepirkuma nolikumā noteikto pretendenta izvēles kritēriju, par iepirkuma uzvarētāju tika 

atzīts pretendents, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, par kādu 

uzskatāms piedāvājums ar viszemāko līgumcenu, savukārt grozījumu rezultātā netiek 

palielināta IZPILDĪTĀJA piedāvātā iepirkuma līgumcena.     

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

1. PUSES vienojas izteikt līguma 3.1. punktu šādā redakcijā: 

"3.1. IZPILDĪTĀJS veic darbu 40 (četrdesmit) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās 

dienas." 

2. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti. 

3. Vienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

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

saistību pilnīgai izpildei. 
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5. Vienošanās uzrakstīta uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

PASŪTĪTĀJS                                                              IZPILDĪTĀJS 
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