
VIENOŠANĀS par grozījumiem  

2016. gada 13. jūnija līgumā Nr. 2.1-19/126 

 

Cēsīs, 2017. gada 12. jūnijā 

Vidzemes plānošanas reģions, vienotais reģistrācijas numurs: 90002180246, adrese: Jāņa Poruka iela 

8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS), kura vārdā saskaņā ar 

nolikumu rīkojas tā Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede, no vienas puses, un 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003049409, juridiskā 

adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039 (turpmāk – APDROŠINĀTĀJS), kura vārdā saskaņā ar pilnvaru Nr. 

50600-08.01/16/25 (izsniegta 2016. gada 31. martā) rīkojas Veselības apdrošināšanas pārvaldes vadītāja 

Inta Brakovska, no otras puses,  

turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse,  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta  trešās daļas 1.punktu un iepirkuma “Vidzemes 

plānošanas reģiona darbinieku veselības apdrošināšana” (identifikācijas numurs: VPR/2016/06), rezultātā 

2016. gada 13. jūnijā noslēgtā Līguma Nr. 2.1-19/126, turpmāk – Līgums, 1.6. un 8.1.punktu,  

savstarpēji vienojoties noslēdz šo Vienošanos par grozījumiem 2016. gada 13. jūnija līgumā Nr. 2.1-

19/126, turpmāk – Vienošanās, par tālāk norādīto: 

1. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS ar Līgumu ir uzdevis, bet APDROŠINĀTĀJS ir apņēmies sniegt veselības 

apdrošināšanas pakalpojumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Līgumam. 

2. Puses vienojas grozīt Līguma 1.5.punkta otro teikumu, izsakot to šādā redakcijā:  

“1.5. Apdrošināšanas Polises ir spēkā no 2017. gada 13. jūnija līdz 2018. gada 12. jūnijam.”. 

3. Puses vienojas grozīt Līguma 2.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

“2.3. Apdrošināšanas prēmija, kas noteikta 8540 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit euro) 

apmērā, maksājama šādos termiņos un apmēros:  

2.3.1. Pirmais maksājums 50 % apmērā, t.i. 4270 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit euro), no 

Līguma kopējās summas tiek veikts līdz 2017. gada 13. jūlijam;  

2.3.2. Otrais maksājums 50 % apmērā, t.i. 4270 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit euro), no 

Līguma kopējās summas tiek veikts līdz 2017. gada 30. septembrim”. 

4. Puses vienojas grozīt Līguma 2.4.punktu, aizstājot tajā vārdus un skaitļus “līdz 2017. gada 30. jūnijam” 

ar vārdiem un skaitļiem “Līguma 2.3.punktā noteiktajā apmērā un termiņā”. 

5. Vienošanās pēc tās parakstīšanas kļūst par noslēgtā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

6. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā tādi, kādi tie ir noslēgtajā Līgumā. 

7. Vienošanās ir sastādīta divos eksemplāros no kuriem, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem 

Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

Pušu rekvizīti un paraksti: 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS: 

Vidzemes plānošanas reģions 

Reģistrācijas Nr. 90002180246 

Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis,  

Cēsu novads, LV-4101 

LR Valsts kase, kods TRELLV22 

Konta Nr. LV25TREL9580560000000 

 

________________________________ 

Administrācijas vadītāja 

Guna Kalniņa-Priede 

APDROŠINĀTĀJS: 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA” 

Reģistrācijas Nr. 40003049409,  

Raunas iela 10, Rīga, LV-1039 

 

AS SEB Banka, kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV60UNLA0050002300708 

 

________________________________ 

Veselības apdrošināšanas pārvaldes vadītāja  

Inta Brakovska 

 


