
 
Vienošanās par izmaiņām pie 2017. gada 30. novembra LĪGUMA Nr. LMMDV2017/19 

 
Liepājā                                                                                                          2017.  gada 4. decembrī 

 
Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskola, reģistrācijas Nr. 90010944679, adrese: Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV–3401, 
kuras vārdā rīkojas tās direktore Inga Auziņa (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), un  
 
SIA firma “UPTK”, reģistrācijas Nr. 42103006052, adrese: Ezermalas iela 3A, Liepāja, LV –
3401, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes loceklis Zigurds Kirhners (turpmāk 
tekstā –Izpildītājs) turpmāk tekstā abas kopā sauktas arī PUSES un katra atsevišķi – PUSE,   
pamatojoties uz 2017.gada 30.novembrī  nosle gta  lī guma Nr.LMMDV2017/19 
(turpma k – Lī gums) 18.3. punktu,  iepazī stoties ar SIA firma “UPTK” sniegto informāciju, 
izve rte jot situa ciju, pamatojoties uz  Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas trešo  
punktu, un, ņemot vērā Pasūtītājam uzdotos papildu darbus palielinot būvdarbu apjomus 
attiecībā uz elektroinstalācijas demontāžas un montāžas darbiem Alejas ielā 18, Liepāja un 
Ausekļa iela 11/15, Liepāja,    
Puses vienojas izdarīt Līgumā šādas izmaiņas 

1. Ieslēgt darbu apjoma sarakstā elektroinstalācijas demontāžas un montāžas darbus 
Alejas ielā 18, Liepāja un Ausekļa iela 11/15, Liepāja   5746.09 EUR ( pieci tūkstoši 
septiņi simti četrdesmit seši  eiro un 09 centi ) apmērā bez PVN.  

2. Izteikt Līguma 6.1.punktu šādā redakcijā:  

„6.1. Līgumcena par Līguma 2.1. punktā paredzētajiem darbiem ir 53630,15 EUR 
(piecdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 15 centi), PVN 21% EUR 11262,33 
(vienpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro un 33 centi), kopā EUR 64892,48 
(sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi  euro un 48 centi).  

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti. 
4. Vienošanās stājas spēkā 2017. gada 4. decembrī. 
5. Vienošanās, tāme  par elektroinstalācijas demontāžas un montāžas ieslēdzamajiem 
darbiem       
   (Vienošanās 1.pielikums) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
6. Vienošanās ir divos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie     
   Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. 
 

 
 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 
PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola” 

Reģistrācijas Nr.90010944679 
adrese: Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV 

– 3401 
Konta Nr. LV70TREL222069001800B 

Valsts kase TRELLV22 

 
 

Direktore Inga Auziņa 

SIA firma “UPTK” 
 

Reģistrācijas Nr.42103006052 

adrese: Ezermalas iela 3a, Liepa ja, LV – 
3401 

Konta Nr. LV73UNLA0012001467663 
AS “SEB banka”; kods: UNLALV2X 

 
 

Valdes loceklis Zigurds Kirhners 
 

 
 
 

 


