
Iepirkums 

“Apsardzes pakalpojumu iepirkums” 

ID Nr. RPNC/2017/2-B 

 

 

VIENOŠANĀS Nr.1 

pie 01.02.2018. IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. RPNC/2017/2-B 

par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu 

IZRAKSTS 

 

Rīgā,  2018. gada 1. aprīlis 

 

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

Nr.50003342481, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, valdes locekles Irinas 

Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas apsardzes sabiedrība”, reģ. Nr.40003672082 turpmāk – 

Izpildītājs, tās valdes locekļa Viktora Ūdra personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā 

turpmāk Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem,  

 

ņemot vērā, ka Līdzēji 01.02.2018. ir noslēguši iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2017/2-B par apsardzes 

pakalpojumu nodrošināšanu (turpmāk tekstā – Līgums), noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – 

Vienošanās, pie Līguma, vienojoties par sekojošo: 

 

1. Līdzēji vienojas, ka Līguma 2.6. punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā – „Izpildītājs veic ikmēneša 

aprēķinu par iebraukšanas maksas ieņēmumu apjomu (EUR) diennakts posteņa Tvaika ielā 2, Rīgā 

darbinieku, nomnieku un apmeklētāju caurlaides un kontroles režīma nodrošināšanai, norādot to 

ikmēneša rēķinā (Līguma 2.5.punkts) un atskaitot to no kopējās ikmēneša pakalpojuma apmaksas 

summas”. 

2. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā noteikto, Līdzēji vienojas redakcionāli precizēt Līgumu, izslēdzot 

Līguma 2.7. punktu un 2.8. punktu. 

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 – Izpildītājam. 

Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: 

 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” 

Reģ. Nr. 50003342481 

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Banka: LUMINOR Bank AS 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

 

_______________________ J. Buģins 

Valdes priekšsēdētājs 

 

_______________________ I. Starkova 

Valdes locekle 

 

_______________________ I. Rezebergs 

Valdes loceklis 

 

Izpildītājs: 

 

SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” 

Reģ. Nr. 40003672082 

Imantas iela 2-39, Rīga, LV-1067 

Banka: “Meridian Trade Bank” AS 

Kods: MULTLV2X 

Konts: LV73MULT1010505300010 

 

_______________________ V. Ūdris 

Valdes loceklis 

 

 

 


