
VIENOŠANĀS  
pie 2018.gada 3.janvāra līguma “TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-

2020.gadā” 

 

Rīgā, 2018.gada. „12”.februārī 

 
Akciju sabiedrība „Latvenergo” (turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”), tās _______ personās, kuri 

darbojas saskaņā ar _______, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EMPOWER” (turpmāk tekstā – “Uzņēmējs”), tās 

_______ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata,  no otras puses, kopā sauktas “Puses”, 

ievērojot Pušu savstarpēji noslēgtā 2018.gada 3.janvāra līguma _______ “TEC-1 mehānisko 

iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā” (turpmāk tekstā – “Līgums”) 3.4. un 

12.punktu, noslēdz šo vienošanos _______ par grozījumiem Līgumā (turpmāk tekstā – 

„Vienošanās”)  par turpmāk minēto: 

1. Ņemot vērā grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, sākot ar 2018.gada 

1.janvāri darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme ir noteikta 

24.09 % apmērā, līdz ar to var palielināties Līguma cena par EUR 2 572.77 (divi tūkstoši 

pieci simti septiņdesmit divi euro un 77 centi), bez PVN. 

2. Izteikt Līguma 3.1. punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā: “Līguma cena par šajā 

Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam, tiek noteikta līdz EUR 

822 144.31 (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro un 31 

cents), bez PVN.” 

3. Aizstāt Līguma Pielikumu Nr.1 “Cenu tabula” ar Vienošanās Pielikumu Nr.1 “Koriģētas 

Cenu tabulas”. 

4. Uzņēmējam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas ir 

jānodrošina Pasūtītājam, ka saskaņā ar Līguma 8.1. punktu iesniegtā Līguma izpildes 

nodrošinājuma summas apmērs atbilst 1% no Līguma cenas, kas noteikta Vienošanās 

2.punktā. 

5. Pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi paliek nemainīgi. 

6. Vienošanās kopā ar Pielikumu ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 67 (sešdesmit 

septiņām) lapām latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs un vienu – 

Uzņēmējs. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

7. Vienošanās stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas dienu un ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

8. Pušu rekvizīti: 

 
Pasūtītājs: Uzņēmējs 
AS “Latvenergo” SIA “EMPOWER” 

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Sila iela 1a, Rīga, LV-1057 

Reģ. Nr. 40003032949 Reģ. Nr. 50003563201 

PVN reģ. Nr.: LV40003032949 PVN reģ. Nr.: LV50003563201 

Banka: AS “SEB banka” 

Bankas kods: UNLALV2X 

Banka: AS “SEB banka” 

Bankas kods: UNLALV2X 

Norēķinu konts: 

LV24UNLA0001000221208 

Norēķinu konts: 

LV12UNLA0003026467325 

 

 

________________________      __________________________ 

                 

 

 

_______________________ 
 

 

Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek 

publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu 

prasībām.  


