
Rīgā 2017. gada ___. _________  

2. PAPILDU VIENOŠANĀS  

Nr. LB-07/2017/377 

2017. gada 28. februāra līgumam 

Nr. LB-07/2017/79 
 

Par Latvijas Bankas Apmeklētāju centra ekspozīcijas stendu izgatavošanu  
(iepirkums LB/2016/127) 

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

personā, kas rīkojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", 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) Latvijas Bankas Apmeklētāju centra telpu K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā – 

objekts), būvdarbu izpildes laikā atsevišķās telpu zonās ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu izbūve veikta atbilstoši izmaiņām sākotnējā projektā, kas bijušas 

tehnoloģiski pamatotas, bet ietekmējušas vairāku saskaņā ar 2017. gada 28. februārī starp 

PUSĒM noslēgtajā līgumā Nr. LB-07/2017/79 "Par Latvijas Bankas Apmeklētāju centra 

ekspozīcijas stendu izgatavošanu" (tālāk tekstā – līgums) ekspozīcijas stendu 

komplektāciju un gabarītizmērus, kā rezultātā daļai no stendiem (tālāk tekstā – 

pārveidojamie stendi) jāveic darba rasējumu pārstrāde, bez kuras nav iespējams 

nodrošināt attiecīgo stendu pienācīgu izgatavošanu un uzstādīšanu objektā; 

3) pārveidojamo stendu darba rasējumu pārstrādei objektīvi ir nepieciešams papildu 

resursu un laika patēriņš, līdz ar to nepieciešams pagarināt līgumā noteikto darbu izpildes 

termiņu. Ņemot vērā to, ka konkrētajā līguma izpildes stadijā PASŪTĪTĀJS jau ir 

nosūtījis IZPILDĪTĀJAM rakstisku uzaicinājumu uzsākt darbu izpildi objektā 

(PASŪTĪTĀJA 2017. gada 22. maija vēstule Nr. 14-08.1/2017/1388 "Par darbu 

uzsākšanu objektā") un IZPILDĪTĀJS darbu izpildi objektā jau ir uzsācis, tad pagarināms 

būtu līguma 2.3. punktā noteiktais darbu izpildes objektā termiņš; 

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

1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt pārveidojamo stendu darba 

rasējumu pārstrādi, stendu izgatavošanu un uzstādīšanu objektā atbilstoši starp PUSĒM 

saskaņotajiem pārveidojamo stendu darba rasējumiem līguma 8.1.1. punktā noteiktās 

maksas par darba izpildi ietvaros, neprasot par to papildu samaksu. 

2. PUSES vienojas grozīt līgumu, tā 2.3. punktā aizstājot vārdus un skaitļus "11 

(vienpadsmit) nedēļas " ar vārdiem un skaitļiem "16 (sešpadsmit) nedēļas". 

3. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā negrozīti. 

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

līguma saistību izpildei. 
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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 
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