
Vienošanās Nr. 2 (reģ. Nr. 04-14/396) 

pie 2016. gada 10. maija līguma Nr. 04-14/157 par ēkas Dambja ielā 12, Jelgavā, 

fasādes rekonstrukciju un lifta izbūvi 
 

Rīgā 2016. gada 15. novembrī 

 

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā 

adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas 

saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būvfirma Vītols”, reģistrācijas numurs 48503002722, 

juridiskā adrese “Līgas”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, tās valdes locekļa Jura 

Vītola personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, 

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz: 

1) Uzņēmēja 2016. gada 9. novembra vēstuli Nr. Iz_2016/11-31 “Par Līguma Nr. 04-14/157 no 

2016. gada 10. maija darbības termiņa pagarinājumu un papildus darbiem” (reģ. 14.11.2016. ar 

Nr. 01-02/449),  

2) Pušu 2016. gada 10. maijā noslēgtā līguma Nr. 04-14/157 (turpmāk – Līgums) 9.2. un 

9.4. punktu un  

3) Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 panta ceturtās daļas 2. punktu,  

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās). 

 

1. Uzņēmējs papildus Līguma 1.1. punktā minētajiem būvdarbiem veic darbus, kas norādīti 

Vienošanās pielikumā (Līguma pielikums Nr. 4).  

2. Vienošanās 2. punktā minēto papildus darbu izmaksas sastāda 19 050,91 EUR (deviņpadsmit 

tūkstoši piecdesmit euro un 91 cents), neietverot pievienotās vērtības nodokli. Pasūtītājs 

samaksu par papildus darbiem veic saskaņā ar Līguma 4.4.2. un 4.4.7. apakšpunkta 

noteikumiem. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus valsts budžetā veic Pasūtītājs saskaņā ar 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu. 

3. Līguma 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“2.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

abpusējas parakstīšanas un pilnā apjomā paveikt un nodot Būvdarbus Pasūtītājam šā 

Līguma punkta apakšpunkta minētos termiņos. Būvdarbu pilnīgu izpildi un nodošanu 

Pasūtītājam apliecina Pušu parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts. 

Būvdarbu izpildei atbilstoši Būvdarbu kalendārajam grafikam (Līguma pielikums Nr. 2) 

ir noteikti šādi termiņi: 

2.1.1. objekta fasādes rekonstrukcija jāpabeidz un jānodod līdz 2016. gada 

30. decembrim; 

 2.1.2. lifta izbūve jāpabeidz un jānodod līdz 2017. gada 30. aprīlim.”. 

4. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanās, paliek nemainīti. 

5. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses, un ir Līguma pielikums un 

neatņemama sastāvdaļa.  

6. Vienošanās sastādīta uz 7 (septiņām) lapām, ieskaitot Līguma pielikumu Nr. 4, 2 (divos) 

eksemplāros. Katra Puse saņem pa vienam Vienošanās eksemplāram.  

 

7. Pušu paraksti 

Uzņēmējs: 

SIA “Būvfirma Vītols” 
 

 

______________________/J. Vītols/ 

 

Pasūtītājs: 

VAS „Tiesu namu aģentūra” 

 

 

___________________/S. Sausiņa/ 

  

 


