
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:  

„Telpu atjaunošanas darbi ēkā lit Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/23-inf. 

IZRAKSTS 

VIENOŠANĀS Nr.2 

pie 01.12.2017. iepirkuma līguma Nr. RPNC/2017/23-inf  

par telpu atjaunošanas darbu veikšanu ēkā lit Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā 

 

 

Rīgā,  

2018. gada 22. februārī 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, 

turpmāk saukts „Pasūtītājs”, tās valdes priekšsēdētāja Jāna Buģina, valdes locekles Irinas 

Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri rīkojas pamatojoties uz 

statūtiem, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TORENSBERG”, turpmāk saukts 

„Būvuzņēmējs”, tās valdes locekļa Aleksandra Kreicera personā, kurš rīkojas pamatojoties 

uz statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs abi kopā turpmāk saukti „Puses” 

 

ņemot vērā, ka  

(i) Puses 2017. gada 1. decembrī ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2017/23-inf. 

par telpu atjaunošanas darbu veikšanu ēkā lit Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā, turpmāk 

tekstā – Līgums un 2018. gada 13. februāra vienošanos Nr. 1 pie Līguma; 

(ii) Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektā daļa un tās 2. punkts nosaka, ka 

Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma 

līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto 

grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti 

saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz 10 procentus 

no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes 

un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma 

līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā, 

 

noslēdz šo Vienošanos Nr. 2, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie Līguma, vienojoties par 

sekojošo: 

1. Puses vienojas apstiprināt vispārceltniecisko darbu apjomu maiņu (1.pielikums) un 

papildus darbu tāmi (2.pielikums), akceptējot darba apjoma izmaiņas Līguma 

ietvaros, t.i., palielinot veicamo Līguma darbu apjomu par summa 658,61 EUR (seši 

simti piecdesmit astoņi euro, 61 cents) bez PVN.  

2. Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 4.1. punkts tiek 

izteikts sekojošā redakcijā: 

Līguma 4.1.pk. „Līguma cena ir: 84 080,29 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši astoņdesmit 

euro, 29 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 142.pantu otro un trešo daļu par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem 

pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs”. 

3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts 

citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi. 

4. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridiskais 

spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – 

Būvuzņēmējam. 

 

Pielikumā:  

1. 15.02.2018. Akts Nr. 2 par vispārceltniecisko darbu apjomu maiņu uz 1 

lapas; 

2. Papildu darbu tāme uz 5 lapām. 



 

 

Pasūtītājs: Būvuzņēmējs : 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Luminor Bank AS 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305 

 

___________________________  

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins 

 

___________________________  

Valdes locekle I. Starkova 

 

___________________________  

Valdes loceklis I. Rezebergs 

SIA „TORENSBERG” 

Reģistrācijas Nr. 40003831936 

Juridiskā adrese: Vienības gatve 198, Rīga, LV-

1058 

Luminor Bank AS 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV46NDEA0000082679129 

Tālr. +371 67619376, fakss +371 67619376 

 

___________________________  

Valdes loceklis A. Kreicers 

 


