
VIENOŠANĀS 

pie 2016.gada 26.augusta līguma Nr. LOC 2016/14 

 

Liepājā,                            2016.gada 03.oktobrī 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 

42103030247, juridiskā adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, (turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētāja Gata Griezīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no 

vienas puses, un SIA „Dzintars AB”, reģistrācijas numurs 42103038221, tās valdes locekļa 

Dzintara Anspaka personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata,  (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no 

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

 

- 2016.gada 23.augustā SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” Iepirkuma komisija pieņēma 

lēmumu slēgt līgumu par LOC Ledus Halles ģērbtuvju remontu ar SIA “Dzintars AB” 

(42103038221); 

- 2016.gada 26.augustā starp SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”  un SIA “Dzintars AB” 

noslēgts Līgums Nr. LOC 2016/14, par LOC Ledus Halles ģērbtuvju Nr.5 un Nr.6 

remontu, turpmāk – Līgums, saskaņā ar Līguma Pielikumā pievienoto remonta darbu 

izmaksu tāmi; 

- veicot Līgumā paredzētos remonta darbus, ir konstatēts, ka darbu sekmīgai pabeigšanai 

un remontēto ģērbtuvju ilglaicīgai un pilnvērtīgai funkcionēšanai,  ir nepieciešams veikt 

papilddarbus, kuri nav iekļauti Līgumam pievienotajā remonta darbu tāmē; 

 vienojas par sekojošo: 

 

1. Veikt papildus darbus LOC Ledus Halles ģērbtuvju Nr.5 un Nr.6 remontam, par kopējo 

summu EUR 3161,15 (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro, piecpadsmit centi), tajā 

skaitā PVN – EUR 548,63 apmērā, saskaņā ar pielikumā  pievienoto Papildus darbu izmaksu 

tāmi.   

2. Apmaksāt saskaņā ar šo vienošanos Izpildītāja veiktos papildus darbus, 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc faktiskās darbu izpildes, papilddarbu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

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

tās nosacījumiem, ko apliecina, parakstot šo vienošanos. 

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

Pusēm saņem pa vienam eksemplāram. 

 

IZPILDĪTĀJS: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Dzintars AB”  

reģistrācijas numurs: 42103038221 

Adrese: Kungu iela 51, Liepāja, LV3401 

 

Valdes loceklis 

 

 

 

Dz. Anspaks _______________________        

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

“Liepājas Olimpiskais centrs”   

reģistrācijas numurs: 42103030247, 

Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401   

 

Valdes priekšsēdētājs 

 

 

 

G. Griezītis  ________________________        

 

 

 

 


