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2. 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), ņemot vērā to, ka: 

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

grozījumu veikšanu; 

2) saskaņā ar 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) 2.2. punktu PASŪTĪTĀJS ir nosūtījis IZPILDĪTĀJAM rakstisku 

uzaicinājumu (PASŪTĪTĀJA 2017. gada 28. jūnija vēstule Nr. 14-08.1/2017/1778 "Par 

darbu uzsākšanu objektā") uzsākt darbu izpildi Latvijas Bankas Apmeklētāju centra ieejas 

telpā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā – objekts), un IZPILDĪTĀJS darbu izpildi 

objektā ir uzsācis; 

3) PASŪTĪTĀJS ir konstatējis, ka objektā uzstādītajam iekarināmajam projekcijas ekrāna 

rāmim, kura apdari veic cits PASŪTĪTĀJA nolīgts izpildītājs – SIA "SOLAVI", 

nepieciešams izstrādāt un īstenot papildu apdares risinājumu, kam objektīvi ir 

nepieciešams papildu laiks; 

4) IZPILDĪTĀJS atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumam no 2017. gada 12. jūlija apturēja 

darbu izpildi objektā, jo līgumā paredzēto darbu pilnīga izpilde objektā pirms iepriekšējā 

punktā minētā projekcijas ekrāna rāmja papildu apdares darbu izpildes būtiski palielina 

līguma saistību izpildes ietvaros piegādājamo un uzstādāmo objekta ekspozīcijas stendu 

sabojāšanas risku; 

5) atbilstoši PASŪTĪTĀJA 2017. gada 28. jūnija rakstiskajam uzaicinājumam un līguma 

2.3. punktam IZPILDĪTĀJAM darbu izpilde objektā jāveic 2 (divu) nedēļu laikā (no 

2017. gada 5. jūlija līdz 2017. gada 18. jūlijam), taču, ņemot vērā darbu izpildes 

apturēšanu no 2017. gada 12. jūlija (sk. iepriekšējo punktu), IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs 

turpināt darbu izpildi objektā 1 (vienu) nedēļu no dienas, kad darbu izpilde objektā būs 

atsākama; 

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

 

1. PUSES vienojas, ka: 

1.1. IZPILDĪTĀJS atsāk darbu izpildi objektā PASŪTĪTĀJA rakstiskajā uzaicinājumā 

noteiktajā dienā; 

1.2. līguma 2.3. punktā noteiktā termiņa ritējums ir atzīstams par apturētu no 2017. gada 

12. jūlija līdz šīs vienošanās 1.1. punktā noteiktajā PASŪTĪTĀJA rakstiskajā 

uzaicinājumā noteiktajai dienai, kad IZPILDĪTĀJS atsāk darbu izpildi objektā. 
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2. PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt vienošanās 1.1. punktā minēto rakstisko uzaicinājumu 

ir pilnvarots PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

3. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā negrozīti. 

4. Vienošanās ir PUSĒM saistoša no 2017. gada 12. jūlija un ir spēkā līdz pilnīgai līguma 

saistību izpildei. 

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

eksemplārs pēc vienošanās abpusējas parakstīšanas tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, bet otrs 

– IZPILDĪTĀJAM. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

(Personiskais paraksts)        (Personiskais paraksts) 

 

2017. gada ___. jūlijā           2017. gada ___. jūlijā 


