
 

  2.pielikums  

2019. gada 8. janvāra  

Līgumam Nr. P-002/1.RNC/2018/064 

 

Vienošanās Nr. 1 

par grozījumiem 2019. gada 8. janvāra līgumā Nr. P-002/1.RNC/2018/064 

par JS kuģa A-53 “Virsaitis” ārkārtas remontu dokā 

 

Liepājā,                            2019.gada  15. janvārī 

 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku 

Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālais nodrošinājuma centrs (NP 

1.RNC), reģistrācijas Nr.90000294774, turpmāk - Pasūtītājs, tā 

___________________________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar 

NP 1. RNC nolikumu, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „SOL S”, reģistrācijas Nr. 

40003406691, turpmāk - Izpildītājs, __________________________ personā, 

kurš darbojas uz SIA “SOL S” statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt 

kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses,  

abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi Puse,  

ievērojot, 

- ka Puses 2019. gada 8. janvārī noslēdza līgumu Nr. P-

002/1.RNC/2018/064 par JS kuģa A-3 “Virsaitis” ārkārtas remontu 

dokā, turpmāk – Līgums ar Līguma kopējo summu līdz 69385.00 EUR 

(bez PVN); 

- Līguma 10.2.punktā minēto;  
- Izpildītāja 2019.gada 9.janvāra iesniegto finanšu piedāvājumu (reģistrēts 

NP 1.RNC 11.01.2019.  ar Nr. 2/7.2.3-30/15) un iepirkumu komisijas 

2019.gada 15. janvāra lēmumu, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas trešo punktu, 

brīvi izsakot savu gribu, neviena nepiespiesti, labā ticībā, bez maldības, viltus 

vai spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Puses, vienojas par sekojošo: 

1.1. palielināt Līguma summu par 4312.80 EUR (četri tūkstoši trīs simti 

divpadsmit euro, 80 centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli; 

1.2. izdarīt Līgumā grozījumu un izteikt Līguma 2.2. punktu šādā 

redakcijā: 

„2.2. Līguma cena ir 73 697.80 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti 

deviņdesmit septiņi euro, 80 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 

(PVN) divdesmit viena procenta apmērā (21%) – 15 476.54 (piecpadsmit 

tūkstoši četri simti septiņdesmit seši euro, 54 centi).” 

Kopējā Līguma summa, ieskaitot PVN 21% - 89 174.34 EUR 

(astoņdesmit deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro, 34 centi). 
Šajā summā iekļauti visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un 

nodevas, kā arī nepieciešamie palīgmateriāli, darbaspēka, transporta, 

materiālu, rezerves daļu un citas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar 

Pakalpojuma sniegšanu, kā arī atļaujas no trešajām personām (ja tādas 



nepieciešamas). PVN tiek maksāts saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

samaksas kārtību un likmi.”. 

 

2. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, cik tie nav 

pretrunā ar šo Vienošanos. 

 

3. Vienošanās stājas spēkā no tās abpusēja parakstīšanas brīža un ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

 

4. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām, parakstīta 2 

(divos) vienādos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 

viens glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Izpildītāja.  

 

PUŠU PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

 

 

Izpildītājs: 

NP 1.RNC 

            

________________________ 

 

___________________ _________________ 

                                            

SIA “SOL S” 

 

_____________________ 

 

_______________ ____________  

                             

 

 

 


