
VIENOŠANĀS 

pie 2016.gada 10.augusta līguma Nr. 2016/16 

 

Liepājā,                            2016.gada 15.augustā 

 

 

 SIA „OC Liepāja”, VRN 40003421648, tās valdes locekļa Raivo Špaka personā, kurš 

rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un                         

SIA „Olimpiskais sporta centrs”, VRN 40003558463, tās prokūrista Eduarda Šļaukstiņa 

personā, kurš rīkojas uz Prokūras pamata,  (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, kopā 

turpmāk saukti – Puses,  vai atsevišķi – Puse, ņemot vērā, ka: 

 

- 2016.gada 05.augustā SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” Iepirkuma komisija pieņēma 

lēmumu slēgt līgumu par lietota futbola laukuma mākslīgā seguma iegādi ar SIA 

“Olimpiskais sporta centrs” (40003558463); 

- 2016.gada 10.augustā starp SIA “OC Liepāja”  un SIA “Olimpiskais sporta centrs” 

noslēgts Līgums Nr.LOC 2016/16, par lietota mākslīgā seguma iegādi turpmāk – Līgums; 

- 2016.gada 11.augustā saņemts SIA “Olimpiskais sporta centrs” lūgums izdarīt 

grozījumus Līgumā, paredzot avansa maksājumu 25% apmērā; 

- 2016.gada 11.augustā SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” iepirkuma komisija pieņēmusi 

lēmumu ar kuru atļauts veikt grozījumus Līgumā, paredzot Līgumu papildināt ar avansa 

maksājumu, pamatojoties uz Līguma 7.2.punktu, vienojas par sekojošo: 

 

 

1. Izteikt Līguma 3.nodaļas “MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA” 3.2.punktu 

jaunā redakcijā: 

„3.2. Samaksu par Segumu, tā demontāžu un piegādi Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 

3.2.1. avansa maksājumu, 25% apmērā no Seguma cenas, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam  

līdz 2016.gada 20.augustam (ieskaitot), pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītu 

rēķinu; 

3.2.2.  atlikušo summu 75% apmērā  Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā pēc Seguma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga 

Izpildītāja rēķina saņemšanas.” 

 

2.  Šī vienošanās apliecina Pušu pilnīgu saskaņu, Puses ar to iepazinušās un piekrīt visiem tā 

punktiem, ko apliecina, parakstot šo vienošanos. 

 

3.  Vienošanās parakstīta 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra no 

Pusēm saņem pa vienam eksemplāram. 

 

IZPILDĪTĀJS: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Olimpiskais sporta centrs”  

reģistrācijas numurs 40003558463 

Adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV1013 

 

Prokūrists 

 

 

E. Šļaukstiņš _______________________        

 

PASŪTĪTĀJS: 

“OC Liepāja” SIA  

reģistrācijas numurs: 40003421648, 

Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401   

 

 

Valdes loceklis 

 

 

R.Špaks ________________________        

 



 

 


