
Rīgā 2016. gada ___. aprīlī 

  

1. PAPILDU VIENOŠANĀS 

Nr. LB-07/2016/200 

 

2016. gada 4. marta līgumam  

Nr. LB-07/2016/94 

Par atsevišķu telpu pārbūves būvkonstrukciju 

tehniskā projekta izstrādi  
(iepirkums LB/2016/26) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas 

vadītāja vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA 

valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 

89. punktu, no vienas puses, un SIA "ARHITEKTŪRA UN VIDE" (tālāk tekstā – 

IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekles Ivetas Lāčaunieces personā, kas rīkojas saskaņā ar 

sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES), ņemot vērā, ka: 

1) 2016. gada 4. martā PUSES noslēdza līgumu Nr. LB-07/2016/94 "Par atsevišķu telpu 

pārbūves būvkonstrukciju tehniskā projekta izstrādi" (tālāk tekstā – līgums), kurā 

noteiktais atsevišķu telpu pārbūves PASŪTĪTĀJA ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

būvkonstrukciju tehniskā projekta (tālāk tekstā – PROJEKTS) izstrādes un iesniegšanas 

PASŪTĪTĀJAM termiņš ir 2016. gada 25. aprīlis; 

2) IZPILDĪTĀJAM līguma izpildes laikā no IZPILDĪTĀJA rīcības neatkarīgu un 

objektīvu iemeslu dēļ radies neparedzēts papildu laika patēriņš, lai pēc PASŪTĪTĀJA 

pieprasījuma no ražotāju pārstāvjiem iegūtu PROJEKTA izstrādei nepieciešamu 

specifisku iekārtu, konstrukciju un mehānismu (t.i., lielgabarīta stikloto starpsienu 

nesošo un nostiprinošo konstruktīvo elementu, videoattēlu demonstrēšanas iekārtām 

pielāgota iekarināma telpiskā rāmja, kā arī videoprojektoru stiprinājuma elementu un ar 

elektropiedziņu bīdāmo ekrānplakņu) tehnisko informāciju, bez kuras nav iespējama 

līguma 1. pielikumā ietvertās tehniskās specifikācijas 5. punkta 2., 8., 9. un 

10. uzdevuma izpilde; 

3) iepriekšējā punktā minētās tehniskās informācijas iegūšana no attiecīgo iekārtu, 

konstrukciju un mehānismu ražotājiem un to pārstāvjiem ir laikietilpīga un komplicēta, 

jo informācija ir jāiegūst par rūpnieciski ražotām standartizētām iekārtām, 

konstrukcijām un mehānismiem, kuras nepieciešams speciāli pielāgot vai pārveidot 

PROJEKTĀ paredzētajiem nestandarta risinājumiem; 

4) IZPILDĪTĀJS apņemas nepieprasīt PASŪTĪTĀJAM papildu atlīdzību par 

izdevumiem, kas saistīti ar iepriekšējos punktos minēto neparedzēto papildu laika 

patēriņu (neparedzēti ilgo laika periodu no informācijas pieprasījuma iesniegšanas brīža 

līdz pieprasītās informācijas saņemšanai, kurā IZPILDĪTĀJS objektīvi nevarēja veikt 

tālākas darbības pie attiecīgo tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildes); 

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

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

"2.1. PROJEKTU izstrādā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM līdz 2016. gada 29. aprīlim." 

2. Pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi. 

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

saistību pilnīgai izpildei. 
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4. Vienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

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

eksemplārs pēc vienošanās abpusējas parakstīšanas tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – 

IZPILDĪTĀJAM. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)                                           (Personiskais paraksts) 
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