
Rīgā 2017. gada ___. _________  

1. PAPILDU VIENOŠANĀS  

Nr. LB-07/2017/ 

2017. gada 3. februāra līgumam 

Nr. LB-07/2017/51 
 

Par Latvijas Bankas Apmeklētāju centra ieejas telpas ekspozīcijas stendu 

izgatavošanu  
(iepirkums LB/2016/139) 

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 "Mellis Grupa" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes 

priekšsēdētāja Bruno Meļļa 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: 

1) Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1. punkts pieļauj nebūtisku līguma 

grozījumu veikšanu; 

2) atbilstoši 2017. gada 3. februārī starp PUSĒM noslēgtā līguma Nr. LB-07/2017/51 "Par 

Latvijas Bankas Apmeklētāju centra ieejas telpas ekspozīcijas stendu izgatavošanu" 

(tālāk tekstā – līgums) 2.1. punktam PASŪTĪTĀJS nosūtīja IZPILDĪTĀJAM rakstisku 

uzaicinājumu (2017. gada 6. februāra vēstule Nr. 14-08.1/2017/404), kurā noteikts, ka 

līgumā paredzēto darbu izpilde uzsākama 2017. gada 7. februārī; 

3) atbilstoši līguma 2.2.1. punktam diena, kurā uzsākama darbu izpilde Latvijas Bankas 

Apmeklētāju centra telpās K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā – objekts), drīkst būt 

noteikta ne agrāka par 8. nedēļu un ne vēlāka par 12. nedēļu pēc līguma 2.1. punktā 

minētajā rakstiskajā uzaicinājumā noteiktās dienas, kurā uzsākama darbu izpilde. Līdz ar 

to, atbilstoši līgumam darbu izpilde objektā uzsākama ne vēlāk kā 2017. gada 2. maijā; 

4) objekta ieejas telpas būvdarbi vēl nav pabeigti, tāpēc atbilstoši faktiskajai situācijai 

PASŪTĪTĀJS vismaz līdz 2017. gada 26. maijam nevarēs nodrošināt IZPILDĪTĀJAM 

piekļuvi objektam līgumā paredzēto darbu izpildei; 

5) līgumā paredzēto darbu izpilde objekta ieejas telpā pirms citu starp PUSĒM noslēgto 

līgumu ietvaros veicamās citu objekta telpu ekspozīcijas stendu piegādes un montāžas 

objektā palielina līguma saistību izpildes ietvaros piegādājamo un uzstādāmo objekta 

ieejas telpas ekspozīcijas stendu sabojāšanas risku (jo piekļuvi objekta telpām Nr. 207, 

208, 209, 209a, 207a un 208a iespējams organizēt tikai caur objekta ieejas telpu 

(206. telpa)), tāpēc PASŪTĪTĀJS lūdz IZPILDĪTĀJU atlikt līgumā paredzēto darbu 

izpildes uzsākšanu objektā līdz brīdim, kad citu objekta telpu ekspozīcijas stendu piegāde 

un montāža objektā būs pabeigta, kas atbilstoši aktualizētajam projekta īstenošanas laika 

plānam nebūs ātrāk par 2017. gada 6. jūliju;  

6) IZPILDĪTĀJS piekrīt atlikt līgumā paredzēto darbu izpildes uzsākšanu objektā līdz 

PASŪTĪTĀJA noteiktam termiņam, ievērojot nosacījumu, ka pirms PASŪTĪTĀJA 

noteiktās līgumā paredzēto darbu izpildes objektā uzsākšanas dienas IZPILDĪTĀJS ir 

tiesīgs līguma ietvaros izgatavotos stendus nodot PASŪTĪTĀJAM kā starpnodevumu, 

saņemot par to daļēju apmaksu; 

7) PASŪTĪTĀJS piekrīt piešķirt IZPILDĪTĀJAM iepriekšējā punktā minētās 

starpnodevuma nodošanas un daļējas apmaksas saņemšanas tiesības ar nosacījumu, ka 

IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt daļēju apmaksu par starpnodevumu ne agrāk kā pēdējā 
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dienā (t.i., 2017. gada 30. maijā), kad atbilstoši līgumā sākotnēji noteiktajiem termiņiem 

IZPILDĪTĀJAM būtu jāsaņem samaksa par pienācīgi un termiņā izpildītu darbu; 

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

 

1. PUSES vienojas grozīt līgumu: 

1.1. aizstājot līguma 2.2.1. punktā vārdus un skaitļus "ne agrāka par 8. nedēļu un ne vēlāka 

par 12. nedēļu" ar vārdiem un skaitļiem "ne agrāka par 20. nedēļu un ne vēlāka par 

24. nedēļu"; 

1.2. papildināt līgumu ar 5.1 punktu šādā redakcijā: 

"5.1 STARPNODEVUMU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA 

5.11. Līdz PASŪTĪTĀJA rakstiskajā uzaicinājumā (līguma 2.2. punkts) noteiktajai dienai, 

kad uzsākama darbu izpilde objektā, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs nodot PASŪTĪTĀJAM 

izgatavotos stendus atsevišķos nodevumos (tālāk tekstā – STARPNODEVUMI), 

ievērojot šādus nosacījumus: 

5.11.1. STARPNODEVUMU skaits nav lielāks par 2 (divi);  

5.11.2. STARPNODEVUMĀ nododamie stendi (stenda konstrukcija, mehānismi, apdare, 

iekārtu stiprinājumi, apgaismojuma elementi) ir samontēti un stendu noformējums 

(grafiskie materiāli, teksts u.tml.) ir pilnībā pabeigts; 

5.11.3. IZPILDĪTĀJS STARPNODEVUMU nodod un PASŪTĪTĀJS to pieņem 

IZPILDĪTĀJA norādītajās telpās Rīgā PASŪTĪTĀJA darba laikā; 

5.11.4. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina nodrošina un ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJA 

pieņemto STARPNODEVUMU saglabāšanu, t.sk. par visiem PASŪTĪTĀJA 

zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJA pieņemto STARPNODEVUMU (stendu un 

to aprīkojuma) fiziska bojājuma vai zuduma gadījumā, līdz darbu izpildes dienai; 

5.11.5. IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par tā pieņemto STARPNODEVUMU 

glabāšanas vietu; 

5.11.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina iespēju PASŪTĪTĀJAM jebkurā laikā piekļūt tā 

pieņemtajiem STARPNODEVUMIEM un, ja PASŪTĪTĀJS to pieprasa, pārņemt tos 

PASŪTĪTĀJA turējumā. 

5.12. Pēc STARPNODEVUMĀ nodot paredzēto stendu izgatavošanas, t.sk. 

samontēšanas un noformēšanas, pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu STARPNODEVUMA nodošanas un pieņemšanas aktu un 

rēķinu, kā arī norāda STARPNODEVUMA nodošanas vietu. 

5.13. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc līguma 5.12. punktā minēto dokumentu 

un informācijas saņemšanas pārbauda STARPNODEVUMA atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem STARPNODEVUMU, parakstot STARPNODEVUMA 

nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt STARPNODEVUMU.  

5.14. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš STARPNODEVUMA izpildes trūkumus un atkārtoti 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu STARPNODEVUMA nodošanas un 

pieņemšanas aktu.  

5.15. STARPNODEVUMA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis 

STARPNODEVUMU un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

STARPNODEVUMA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis 

STARPNODEVUMU līguma 5.13. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta 

atteikuma gadījumā STARPNODEVUMA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS 

novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu STARPNODEVUMA nodošanas un 



3 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis STARPNODEVUMU līguma 5.13. punktā 

noteiktajā kārtībā."; 

1.3. papildināt līgumu ar 8.3.1 punktu šādā redakcijā: 

"8.3.1 10 (desmit) darbadienu laikā no STARPNODEVUMA nodošanas un pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas, bet ne ātrāk 

kā 2017. gada 30. maijā, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par attiecīgo 

STARPNODEVUMU, proporcionāli atskaitot priekšapmaksu, ja tāda iepriekš 

samaksāta, ievērojot nosacījumu, ka maksa par STARPNODEVUMU nepārsniedz 70% 

(septiņdesmit procentus) no darbu izmaksu tāmē (līguma 2. pielikums) norādītajām 

attiecīgajā STARPNODEVUMĀ nododamo stendu izmaksām, kurām pieskaitīts 

pievienotās vērtības nodoklis."; 

1.4. papildināt līguma 8.4. punktu aiz vārda "priekšapmaksu" ar vārdiem "un par 

STARPNODEVUMIEM samaksāto maksu"; 

1.5. papildināt līguma 9.4. punktu aiz skaitļa "8.3.3." ar skaitli "8.3.1"; 

1.6. papildināt līguma 10.1. punkta 2. teikumu aiz vārdiem "gan PASŪTĪTĀJA īpašumā 

un valdījumā esošais kustamais un nekustamais īpašums (objekts un tajā esošā manta)" 

ar vārdiem "gan PASŪTĪTĀJA pieņemtie STARPNODEVUMI, kuru glabāšanu līdz 

darbu izpildes dienai nodrošina IZPILDĪTĀJS"; 

1.7. papildināt līguma 14.5. punktu aiz vārdiem "atdod PASŪTĪTĀJAM" ar vārdiem 

"STARPNODEVUMUS, kurus PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis līgumā noteiktajā kārtībā, un"; 

1.8. papildināt līguma 16.1.2. punktu aiz vārdiem un skaitļa "līguma 5.7. punktā minēto 

aktu" ar vārdiem un skaitli "līguma 5.13. punktā minēto STARPNODEVUMA nodošanas 

un pieņemšanas aktu un atteikumu". 

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 3 (trim) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

eksemplārs pēc vienošanās abpusējas parakstīšanas tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, bet otrs 

– IZPILDĪTĀJAM. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)     (Personiskais paraksts) 
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