
VIENOŠANĀS Nr. 2 (reģ. Nr. 04-12/163) 

pie 2016. gada 12. decembra līguma Nr. 04-12/420 

par tiesas ēkas piebūves Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 

 projektēšanu un būvniecību 

 
 

Rīgā          2019. gada 1. aprīlī 

 

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410, 

juridiskā adrese Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas 

Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem), no vienas puses, un  

personu apvienība, kuru veido: 

akciju sabiedrība “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas numurs 

40003113258, juridiskā adrese Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“CAMPAIGN”, reģistrācijas numurs 50003773841, juridiskā adrese Sakas iela 15 - 2, Rīga, LV-1067, 

abi kopā turpmāk – Būvuzņēmējs, kuru saskaņā ar personu apvienības 2016. gada 26. jūlijā noslēgtās 

vienošanās Nr. 1-1 10. punktu pārstāv akciju sabiedrības “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” 

valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, no otras puses,  

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

1) Būvuzņēmēja 2019. gada 5. marta vēstuli Nr. BR 2019/25 “Par kopējā būvniecības 

termiņa pagarināšanu” (reģ. ar Nr. 01-02/69); 

2) Pušu 2016. gada 12. decembrī noslēgto līgumu Nr. 04-12/42 par tiesas ēkas piebūves 

Katrīnas ielā 14, Ventspilī, projektēšanu un būvniecību (turpmāk – Līgums); 

3) Līguma 14. nodaļu, kas nosaka gadījumus, kuros Puses, ievērojot Publisko iepirkumu 

likumu, ir tiesīgas veikt izmaiņas Līgumā, 

noslēdz šādu vienošanos par Līguma grozījumiem (turpmāk – Vienošanās). 

 

1. Puses vienojas: 

1.1. izteikt Līguma 1. pielikumu “Darbu izpildes kalendārais grafiks” jaunā redakcijā, aizstājot ar 

pielikumu, kas pievienots pie Vienošanās (Vienošanās 1. pielikums). 

1.2. papildināt: 

1.2.1. Līgumu ar 5. pielikumu “Būvdarbu papilddarbu tāmes”, kas pievienots 

Vienošanās 2. pielikumā; 

1.2.2. Līgumu ar 3.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “3.1.5. 5. pielikums – Būvdarbu papilddarbu tāmes.”; 

1.2.3. Līgumu ar 23.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “23.5. 5. pielikums – Būvdarbu papilddarbu tāmes.”. 

1.3. izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā: 

“4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā 

Būvuzņēmējam, tiek noteikta 2 551 102,41 EUR (divi miljoni pieci simti piecdesmit 

viens tūkstotis viens simts divi euro un 41 cents), neietverot pievienotās vērtības 

nodokli (turpmāk – PVN). Kopējā Līguma summa kopā ar PVN 21 % apmērā 

(535 731,51 EUR (pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens 

euro un 51 centi)) ir 3 086 833,92  EUR (trīs miljoni astoņdesmit seši tūkstoši astoņi 

simti trīsdesmit trīs euro un 92 centi). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma 

summu bez PVN saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmēm ar nosacījumu, ka 

Būvuzņēmējs izpilda savas Līguma saistības.”; 



 

1.4. izteikt Līgums 5.4.2. punktu šādā redakcijā: 

“5.4.2. Būvdarbi tiek pabeigti (parakstīts akts par objekta nodošanu ekspluatācijā) līdz 

2019. gada 30. septembrim saskaņā ar Līguma 1. pielikumu “Darbu izpildes 

kalendārais grafiks.”;  

1.5. izteikt Līguma 13.1. punktu šādā redakcijā: 

“13.1. Līguma summa ir 2 551 102,41 EUR (divi miljoni pieci simti piecdesmit viens 

tūkstotis viens simts divi euro un 41 cents) un PVN 21 % 535 731,51 EUR (pieci 

simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens euro un 51 centi), kopā 

3 086 833,92  EUR (trīs miljoni astoņdesmit seši tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs 

euro un 92 centi);”; 

1.6. izteikt Līguma 13.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“13.1.2. samaksa par Līgumā paredzēto Darbu izpildi 2 744 515,02 EUR (divi miljoni 

septiņi simti četrdesmit četri tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro un 02 centi), tai 

skaitā PVN 21 % 476 320,79 EUR (četri simti septiņdesmit seši tūkstoši trīs simti 

divdesmit euro un 79 centi), tiek veikta šādā kārtībā:”;  

2. Ievērojot Līguma 4.1. un 5.4.2. punktā veiktās izmaiņas, Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt, lai 

Līguma izpildes garantija atbilstu Līguma 11.1. punktā noteiktajām prasībām. 

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

4. Šī Vienošanās stājas spēkā, kad Puses to ir parakstījušas, un ir Līguma pielikums un neatņemama 

sastāvdaļa. Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Vienošanās pirmās lapas 

augšējā labajā stūrī. 

5. Vienošanās sastādīta 2 (divos eksemplāros), katrs eksemplārs uz 5 (piecām) lapām. Viens no 

eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Būvuzņēmēja. 

6. Pušu paraksti: 

Būvuzņēmējs Pasūtītājs: 

AS “Būvuzņēmums Restaurators” 

 

 

VAS „Tiesu namu aģentūra” 

 

________________/M. Mamajs/ ___________________/S. Sausiņa/ 
 


