
 

Rīgā; DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ 

 

1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2019/188 

2019. gada 29. marta līgumam  

Nr. LB-07/2019/133 

Par ēkas tehnisko apsekošanu 
(iepirkums LB/2019/8) 

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 "JaunRīga ECO" (tālāk 

tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Edgara Sturmoviča personā, kas rīkojas saskaņā ar 

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

tekstā arī – PUSE), ņemot vērā, ka: 

1) 2019. gada 29. martā starp PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU tika noslēgts līgums Nr. LB-

07/2019/133 "Par ēkas tehnisko apsekošanu" (tālāk tekstā – līgums), saskaņā ar kuru 

PASŪTĪTĀJS uzdeva, bet IZPIDLĪTĀJS apņēmās veikt PASŪTĪTĀJA ēkas  

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā – ēka) tehnisko apsekošanu, izstrādājot objekta 

apsekošanas atzinumu (tālāk tekstā – DARBS); 

2) PASŪTĪTĀJS, DARBA izpildes procesā, izskatot IZPILDĪTĀJA sagatavoto un iesniegto 

ēkas apsekošanas atzinuma projektu, ir konstatējis, ka, lai nodrošinātu DARBA izpildes 

atbilstību PASŪTĪTĀJA vajadzībām, IZPILDĪTĀJAM ir nepieciešams veikt atkārtotu 

atsevišķu ēkas telpu un vietu apsekošanu, lai atbilstoši PASŪTĪTĀJA papildus norādījumiem, 

IZPILDĪTĀJS verētu detalizētāk precizēt un izstrādāt iesniedzamo ēkas apsekošanas atzinumu; 

3) atsevišķu ēkas telpu un vietu papildus apsekošanai objektīvi ir nepieciešams papildu laika 

patēriņš, līdz ar to nepieciešams pagarināt līgumā noteikto DARBA izpildes termiņu un 

PUSĒM nav savstarpēju iebildumu saistībā ar līgumā sākotnēji noteiktā DARBA izpildes 

termiņa pagarināšanu;  

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

1. PUSES vienojas izteikt līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

"2.1. IZPILDĪTĀJS izpilda DARBU 7 (septiņu) kalendāro nedēļu laikā pēc līguma spēkā 

stāšanās dienas". 

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 ir neatņemama līguma sastāvdaļa. 

5. Vienošanās uzrakstīta uz 1 (vienas) lapas. PUSES vienošanos paraksta ar drošu elektronisko 

parakstu, kurš satur laika zīmogu. Parakstīšanas datums skatāms laika zīmogā. PUSĒM ir 

pieejams abpusēji parakstīta vienošanās elektroniskā formātā 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU  

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 
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Latvijas Bankas SIA "JaunRīga ECO" 

Tehniskās pārvaldes vadītājs valdes loceklis 


