VIENOŠANĀS Nr.1
par 2017.gada 16.janvāra publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-17-29-lī „Par juridisko
pakalpojumu sniegšanu civillietās, kur departaments ir prasības iesniedzējs, kas saistītas ar īrnieka
izlikšanu, līguma laušanu un, kurās īres un komunālo maksājumu parāda piedzinējs ir dzīvojamās
mājas pārvaldnieks (trešā persona ar pastāvīgām prasījuma tiesībām), prasību iesniegšana par
noslēgto līgumu neizpildi un regresa prasību iesniegšana, prasību celšana par dzīvokļu īpašnieku
(kopību) lēmuma atcelšanu, kā arī civillietās, kurās departaments piedalās kā trešā persona ar
pastāvīgām prasījuma tiesībām par līguma laušanu un īrnieka izlikšanu pārvaldnieka celtās prasībās
par parāda piedziņu” grozījumiem
Rīgā

2018.gada 15.janvārī

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, direktora
Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu
Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un
zvērināta advokāte Zane Vilcāne, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kura rīkojas uz statūtu
pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties
uz iepirkumu „Juridisko pakalpojumu sniegšana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2016/63) 2.daļas
rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 2017.gada 16.janvāra publiskā pakalpojuma līguma
Nr.DMV-17-29-lī (turpmāk tekstā - Līgums) 8.2.punktu un zvērinātas advokātes Zanes Vilcānes
2017.gada 21.decembra paziņojumu un Valsts ieņēmumu dienesta 2018.gada 3.janvāra lēmumu Nr.
Nr.31.1-8.62.1/2265 “Par ZANES VILCĀNES reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās
vērtības nodokļa maksātāju reģistrā”, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam atalgojumu par šī līguma 1.1.punktā paredzētā
Pakalpojuma izpildi, kā līgumcenu – 1166.00 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit seši euro un
00 centi) un PVN 21% - 244.86 EUR (divi simti četrdesmit četri euro un 86 centi), kopā ar PVN 21%
- 1410.86 EUR (viens tūkstotis četri simti desmit euro un 86 centi) mēnesī. Līgumcenā iekļautas
visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi..”
2. Pusēm ir saistošas visas Līgumā tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar Vienošanos
Nr.1.
3. Vienošanās Nr.1 ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei.
PASŪTĪTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV -1010
Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471
Nod. maks. reģ.Nr.: 90000350215
e-pasts: dmv@riga.lv
Konta Nr.LV78NDEA0023300005010
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS
Zvērināta advokāte Zane Vilcāne
Lāčplēša iela 37, 331.kabinets, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 25999099, fakss: 67217721
Nod. maks.Reģ.Nr.16128012155
Konta Nr. LV72HABA0551011483424
AS Swedbank
Kods: HABALV22
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