
Rīgā 2017. gada ___. jūlijā         

1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/341 

2017. gada 2. maija līgumam 

Nr. LB-07/2017/172 

Par būvdarbiem, teritorijas nožogojuma krāsojuma atjaunošanu,  

Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā 
(iepirkums LB/2017/21) 

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 "Ekovalis Latvija" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Gunta 

Šalta personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk 

tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), ņemot vērā, ka: 

1) 2017. gada 2. maijā PUSES noslēdza līgumu Nr. LB-07/2017/172 "Par būvdarbiem, 

teritorijas nožogojuma krāsojuma atjaunošanu, Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, 

Liepājā" (tālāk tekstā – līgums), saskaņā ar kuru IZPILDĪTĀJS apņēmās veikt teritorijas 

nožogojuma krāsojuma atjaunošanu (tālāk tekstā – būvdarbi); 

2) saskaņā ar līguma 2.1. punktu PUSES vienojās, ka IZPILDĪTĀJS veic līgumā 

paredzēto būvdarbu izpildi pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska uzaicinājuma uzsākt būvdarbu 

izpildi saņemšanas; 

3) PASŪTĪTĀJS attiecīgo uzaicinājumu uzsākt būvdarbu izpildi IZPILDĪTĀJAM nav 

nosūtījis, jo pēc līguma noslēgšanas PUSES konstatējušas faktu, ka būvdarbu izpildi nav 

iespējams veikt atbilstoši līguma tehniskās specifikācijas prasībām – teritorijas 

nožogojuma stabus nav iespējams demontēt un nogādāt IZPILDĪTĀJA remontdarbnīcā, 

lai veiktu to apstrādi ar smilšu strūklu un pulverkrāsošanu; 

4) lai veiktu būvdarbu izpildi, teritorijas nožogojuma stabu apstrādi ar smilšu strūklu un 

krāsošanu nepieciešams veikt uz vietas PASŪTĪTĀJA objektā, kas būtiski palielina 

būvdarbu izmaksas un līguma summu kopumā; 

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

1. PUSES vienojas izbeigt savstarpēji noslēgto līgumu. 

2. PUSES apliecina, ka PUSEI vienai pret otru nav nekādu pretenziju vai prasījumu 

saistībā ar līguma izbeigšanu. 

3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī. 

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

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 
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