
Grozījumi Nr.2 

Pie 2016. gada 21. septembra LĪGUMA Nr. 2016/10/1 

par apkures katla nomaiņu Jupatovkas ielā 22, Rēzeknē  

 

  Rēzeknes tehnikums, reģ.Nr.LV90009617187, juridiskā adrese – Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604, 

direktores Benitas Virbules personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no 

vienas puses, un 

SIA “SILTUMTEHSERVISS”, reģ. Nr. 42402005862, juridiskā adrese: Maskavas iela 5a, Rēzekne, LV-

4604, tās valdes priekšsēdētāja Oļega Skurjata personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - 

Izpildītājs, no otras puses,   

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk grozījumu tekstā saukti par „Pusēm”, vēloties grozīt  starp Pusēm 

2016.gada 21.septembrī noslēgto Līgumu Nr. 2016/10/1 (turpmāk tekstā – Līgums), pamatojoties uz 

Līguma 11.8. punkta, kas nosaka, ka būtiski līguma nosacījumu grozījumi pieļaujami šādos gadījumos  un 

saskaņā ar 11.8.4. apakšpunktu, kas nosaka, ja Līgumā noteikto darbu izpildes laikā ir atklājusies 

nepieciešamība veikt papildu būvdarbus, kuri nav iekļauti līgumā, bet, kuri neparedzamu apstākļu dēļ 

kļuvuši nepieciešami līguma izpildei un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no līgumā 

paredzētajiem būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi ir būtiski 

nepieciešami līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no līgumā paredzēto būvdarbu izpildes, kuru 

dēļ Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nevar pabeigt Līgumā noteiktos darbus  un Līgumā tieši 

paredzētus gadījumus, noslēdz šāda satura grozījumus: 

1. Veikt grozījumus Līguma 2.pielikumā – Finanšu piedāvājums un Tāme, pamatojoties uz Izpildītāja 

paskaidrojuma vēstuli un iesniegto Tāmi par izslēgtajiem darbiem Nr.1 un Tāmi par ieslēgtajiem darbiem 

Nr.1. 

2. Visi pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi paliek negrozīti. 

3. Grozījumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.   

4. Grozījumi sastādīti latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku. 

Katrai „Pusei” - viens parakstīts grozījumu eksemplārs. 

 

5. Grozījumiem pievienoti šādi pielikumi: 

5.1. Paskaidrojuma vēstule ar Izslēgtiem un Ieslēgtiem darbiem uz 3 (trīs) lapām. 

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

Pasūtītājs: 

Rēzeknes tehnikums 

Juridiskā adrese: Varoņu iela 11A,  

Rēzekne, LV-4604 

Reģ. Nr. 90009617187  

Valsts Kase, kods: TRELLV22 

konts LV14TREL2150668001000 
Tālr. 646 33664; Fakss 646 32665    

e-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv   

 

 

Direktore 

 

__________________Benita Virbule  
(amats, paraksts, paraksta atšifrējums) 

z.v. 

Izpildītājs: 

SIA “SILTUMTEHSERVISS” 

Juridiskā adrese: Maskavas iela 5a,  

Rēzekne, LV-4604 

Reģ.Nr.42402005862 

AS Swedbank, kods: HABALV22 

Konts:LV69HABA0001409040964 

Tālr. 64622280, fakss: 64622281 

e-pasts: siltumtehserviss@inbox.lv  

 

 

Valdes priekšsēdētājs 

 

__________________Oļegs Skurjats  
(amats, paraksts, paraksta atšifrējums) 

z.v. 

2016.gada 17.oktobrī  2016.gada 17.oktobrī 
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