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VIENOŠANĀS 

 pie 22.02.2021. līguma Nr. COVID/2021-11 “Par respiratoru FFP3 ar vārstu iegāde”  

(VALIC Nr. VALIC 2021/19C/IEG-004) 

 

 

 

Rīgā  DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR 

PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ 

PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

 

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, reģistrācijas Nr. 40900035122, 

turpmāk – PIRCĒJS, ko saskaņā ar Ministru Kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumu Nr. 

705 “Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums” 5.2. apakšpunktā iekļauto 

tiesisko regulējumu un Aizsardzības ministra 2020. gada 1. decembra pavēlē Nr. 187-MK 

noteikto, pārstāv vadītājs pulkvedis Ervīns Kopeika, no vienas puses 

SIA "TAVOL", kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar 

reģistrācijas Nr. 45402006297, turpmāk – PĀRDEVĒJS, tās valdes priekšsēdētājas Tatjanas 

Afanasjevas personā, no otras puses, 

PIRCĒJS UN PĀRDEVĒJS kopā turpmāk saukti – Līdzēji, un katrs atsevišķi – Līdzējs, 

 

pamatojoties uz 2021. gada 22. februārī starp Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu 

centru, kā PIRCĒJU, un SIA “TAVOL”, kā PĀRDEVĒJU tika noslēgts līgums COVID/2021-

11 “par respiratoru FFP3 iegādi” (turpmāk – Līgums), ņemot vērā iepriekš minēto un 

pamatojoties uz Līguma 12.2. punktu, Līdzēji noslēdz vienošanos par grozījumiem līgumā 

(turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Izteikt Līguma preambulu šādā redakcijā:  

“pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta pirmajā, 

piektajā un sestajā daļā, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 

380 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām 

institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” 

6. punktā noteikto, un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra 

protokollēmumā Nr. 15 § 52 “Informatīvais  ziņojums "Par FFP3 respiratoru ar vārstu 

iegādi” noteikto un Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra sarunu 

procedūras “Respiratoru FFP3 ar vārstu iegāde”, identifikācijas Nr. VALIC 

2021/19C/IEG-004, iepirkuma komisijas 2021. gada 22. februāra lēmumu (komisijas 

sēdes protokols Nr. VALIC 2021/19C/IEG-004-1), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums):”. 

2. Izteikt Līguma 12.8. punktu šādā redakcijā:  

“PĀRDEVĒJA kontaktpersona – 

__________________________________________________.”. 

3. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti. 

4. Vienošanās stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas dienas pie 

PIRCĒJA. 

5. Vienošanās tiek pievienota Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 
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6. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. 

 

LĪDZĒJU REKVIZĪTI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
 


