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2. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/3 

2016. gada 2. septembra līgumam 

Nr. LB-07/2016/368 

Par lifta vadības automātikas plašu komplekta piegādi un uzstādīšanu 
(iepirkums LB/2016/72) 

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 "RECEPT-HOLDING LIFTS" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa 

Anatolija Kulika 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: 

a) 2016. gada 2. septembrī PUSES noslēdza līgumu Nr. LB-07/2016/368 "Par lifta 

vadības automātikas plašu komplekta piegādi un uzstādīšanu" (tālāk tekstā – līgums), 

saskaņā ar kuru PASŪTĪTĀJS uzdeva un IZPILDĪTĀJS apņēmās veikt lifta vadības 

automātikas plašu komplekta piegādi un uzstādīšanu PASŪTĪTĀJA ēkā Bezdelīgu ielā 

3, Rīgā, uzstādītajam liftam līdz 2016. gada 1. decembrim; 

b) 2016. gada 13. decembrī PUSES noslēdza 1. papildu vienošanos Nr. LB-07/2016/587 

pie līguma, saskaņā ar kuru PUSES vienojās pagarināt līgumā noteikto DARBA izpildes 

termiņu līdz 2016. gada 23. decembrim;  

c) 2016. gada 30. decembrī PASŪTĪTĀJS saņēma IZPILDĪTĀJA 2016. gada                              

29. decembra vēstuli Nr. 190 "Par Līguma Nr. LB-07/2016/368 izpildi", kurā 

IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par apstākļiem, kāpēc līgumā paredzētā DARBA 

izpildi nav iespējams veikt PUŠU saskaņotajā termiņā – līdz 2016. gada 23. decembrim 

un, ņemot vērā vēstulē minētos iemeslus, lūdz atkārtoti pagarināt līgumā noteikto darbu 

izpildes termiņu līdz 2017. gada 25. janvārim;  

d) izvērtējot IZPILDĪTĀJA vēstulē norādītos iemeslus, kā arī līdz šim IZPILDĪTĀJA 

veiktās darbības līguma saistību izpildē, atzīstams, ka papildu laika patēriņš, kas 

IZPILDĪTĀJAM ir nepieciešams līguma saistību pilnīgai izpildei, arī šoreiz ir radies no 

IZPILDĪTĀJA neatkarīgu un neparedzamu iemeslu dēļ, jo saistīts ar lifta izgatavotāja 

rīcību, kas no savas puses nav veicis mikroshēmas un nepieciešamās programmatūras 

piegādi apsolītajā termiņā, savukārt IZPILDĪTĀJAM paša spēkiem, bez lifta izgatavotāja 

iesaistīšanas un atbalsta līguma izpildē, nav iespējams pabeigt atlikušos lifta vadības 

automātikas plašu komplektu nomaiņas un uzstādīšanas darbus; 

e) PASŪTĪTĀJA lifts, kam paredzēta plašu nomaiņa, šobrīd ir darba kārtībā un līguma 

izpildes kavējums neietekmē PASŪTĪTĀJA darbu;  

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

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

"2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBU līdz 2017. gada 25. janvārim". 

2. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti. 

3. Vienošanās ir PUSĒM saistoša no 2016. gada 23. decembra un ir spēkā līdz līguma 

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

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

PASŪTĪTĀJS      IZPILDĪTĀJS 
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