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1. PAPILDU VIENOŠANĀS  

Nr. LB-07/2017/381 

2017. gada 10. maija līgumam 

Nr. LB-07/2017/175 
 

Par videosistēmas modernizāciju  
(iepirkums LB/2016/134) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Māra Kāļa 

personā, kas rīkojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", no vienas puses, un 

AS "G4S Latvia" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Edgara Zālīša 

personā, kas rīkojas saskaņā ar 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) 2017. gada 10. maijā PUSES noslēdza līgumu Nr. LB-07/2017/175 "Par videosistēmas 

modernizāciju" (tālāk tekstā – līgums), saskaņā ar kuru PASŪTĪTĀJS uzdeva un 

IZPILDĪTĀJS apņēmās veikt videosistēmas iekārtu piegādi, uzstādīšanu un datu tīkla 

infrastruktūras izbūvi (tālāk tekstā – pasākumi) līdz 2017. gada 20. septembrim; 

3) atbilstoši līguma 6.4. punkta noteikumiem, lai nodrošinātu IZPILDĪTĀJAM līgumā 

paredzētās samaksas veikšanu par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītajiem 

pasākumiem, no PASŪTĪTĀJA puses nepieciešams nozīmēt personu, kura būtu 

pilnvarota pārbaudīt IZPILDĪTĀJA iesniegtā izmaksu aprēķinā norādīto iepriekšējā 

kalendārajā mēnesī pabeigto pasākumu atbilstību līguma noteikumiem un pieņemt 

IZPILDĪTĀJA iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītos pasākumus;  

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

1. PUSES vienojas izteikt līguma 13.1.3. punktu šādā redakcijā: 

"13.1.3. parakstīt līguma 3.12., 3.13. un 3.14. punktā minēto rakstisko piekrišanu, līguma 

4.4. punktā un līguma 5.4. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, līguma 4.4., 

5.4., 6.7. un 8.5. punktā minēto motivēto atteikumu, kā arī parakstīt līguma 4.7. punktā 

minēto darbu izmaiņu pieprasījumu, līguma 4.9. punktā minēto izmaiņu aktu un papildu 

vienošanos pie līguma un apstiprināt līguma 6.4.1. punktā minēto izmaksu aprēķinu – 

Tehniskās pārvaldes vadītājs;" 

2. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā negrozīti. 

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

līguma saistību izpildei. 

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

eksemplārs pēc vienošanās abpusējas parakstīšanas tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, bet 

otrs – IZPILDĪTĀJAM. 
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