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PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.__________ 

pie 2017.gada 24.aprīlī noslēgtā līguma Nr._____________ 

par “Būvdarbu veikšana projektam “Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas 

sporta zālē”” 

Madonā 

2017.gada 31.augustā 

 

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, 

Madona, Madonas novads, LV-4807, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas tās izpilddirektors Āris 

Vilšķērsts, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Pilnsabiedrība “A.A.&būvkompānijas”, reģistrācijas Nr.45403016042, adrese Dārza iela 

20A, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824, kuras vārdā rīkojas 

______________, turpmāk – “Izpildītājs”, no otras puses, ņemot vērā, ka: 

i. 2017.gada 31.augustā Pasūtītājs ir saņēmis Izpildītāja 2017.gada 31.augusta 

iesniegumu, ar kuru Izpildītājs lūdzu pagarināt būvdarbu, kurus Izpildītājs apņēmies 

izpildīt saskaņā ar 2017.gada 24.aprīlī noslēgto līgumu Nr._____________ par 

“Būvdarbu veikšana projektam “Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas 

sporta zālē””, turpmāk – “Līgums”, izpildes termiņu objektam “Barkavas pamatskolas 

sporta zāles vienkāršota atjaunošana”, turpmāk – “Objekts”, jo uzsākot montēt 

basketbola grozus minētajam objektam, būvuzraugs konstatēja, ka sākotnēji izstrādātais 

basketbola groza stiprinājuma risinājums nav pietiekami drošs, kādēļ ir nepieciešams, 

lai būvniecības dokumentācijas sagatavotājs izstrādā basketbola grozu stiprinājuma 

mezglu pie griestiem, un līdz ar to basketbola grozu uzstādīšanas būvdarbus un ar tiem 

saistītos būvdarbus var veikt tikai pēc jauna tehniskā risinājuma saņemšanas; 

ii. Pasūtītājs ir izvērtējis Izpildītāja lūgtā Līguma grozījuma objektīvo nepieciešamību 

(pamatojumu), un konstatējis, ka, lai būvdarbi Objektam tiktu izpildīti atbilstoši Līgumā 

noteiktajām kvalitātes un citām uz minētajiem būvdarbiem attiecināmajām prasībām, ir 

nepieciešams, lai būvniecības dokumentācijas sagatavotājs izstrādā jaunu basketbola 

grozu stiprinājuma risinājumu. Jauna tehniskā risinājuma dēļ Izpildītājam basketbola 

grozu uzstādīšanas būvdarbi Objektam ir jāveic citādā veidā kā sākotnēji paredzēts, kā 

arī ir jāveic papildu būvdarbi. Līdz ar to šādi būvdarbi ir atzīstami par Līgumā 

neparedzētiem darbiem. 

iii. Pasūtītājs ir apsvēris ar Izpildītāja lūgto Līguma grozījumu saistītos apstākļus, un 

konstatējis, ka jauna tehniskā risinājuma dēļ Izpildītājam basketbola grozu uzstādīšanas 

būvdarbi Objektam ir jāveic citādā veidā kā sākotnēji paredzēts, kā arī ir jāveic papildu 

būvdarbi. Līdz ar to šādi būvdarbi ir atzīstami par Līgumā neparedzētiem darbiem. 

Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek 

veikti Līgumā neparedzēti darbi, proti, Izpildītājs nevar izpildīt būvdarbu Objektam 

Līgumā noteiktajā kvalitātē, ja netiek veikti Līgumā neparedzēti darbi. Apstākļi, kādēļ 

nepieciešams veikt Līgumā neparedzētus darbus ir neatkarīgi no Izpildītāja gribas, jo, 

lai nodrošinātu būvdarbu kvalitatīvu izpildi Objektam,  Izpildītājs nevar veikt būvdarbus 

tā, kā tas sākotnēji bija paredzēt Līgumā, un Izpildītājs nevar veikt šos būvdarbus bez 

trešās personas izstrādāta jauna tehniskā risinājuma. Jauna tehniskā risinājuma izstrāde 

aizņem laiku, kādēļ Izpildītājs nevar veikt būvdarbu Objektam sākotnēji noteiktajā 

termiņā. Lūgtais būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums ir objektīvi pamatots, un 

atbilst notikušajam kavējumam un Līgumā neparedzēto darbu izpildei vajadzīgajam 

laikam; 
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iv. Izpildītāja lūgtie Līguma grozījumi ir būtiski saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

61.panta otro daļu; 

v. Līguma 9.1. punkts nosaka, ka Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas 

Līgumā izdarīt grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu, un grozījumi ir 

būtiski un tiek izdarīti tikai kādā no Publisko iepirkumu likumā minētajiem gadījumiem, 

kas attiecināmi uz būtisku Līguma grozījumu izdarīšanu; 

vi. Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punkts nosaka, ka būtiski iepirkuma 

līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma 

līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem 

grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem 

var attiekties uz dažādiem iepirkuma līguma izpildes aspektiem; 

vii. Līguma 9.5.punkta 9.5.3.apakšpunkts nosaka, ka Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā 

neparedzētiem darbiem un vajadzības gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko 

iepirkumu likums un Līguma noteikumi, gadījumā, ja Līgums objektīvu, no Izpildītāja 

gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi. Līguma 

4.6.punkta 4.6.6.apakšpunkti nosaka, ka Līgumā paredzētajos gadījumos, kad Pasūtītājs 

uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, var notikt būvdarbu izpildes termiņa 

pagarināšana. Minētie Līguma noteikumi sākotnēji ir ietverti Iepirkuma dokumentos, 

vienojas par sekojošo:  

1. Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā: 

„4.2. Darbu izpildes periods ir no 02.05.2017.-26.09.2017., kurā ir jāveic gan būvdarbi, 

gan jāsaņem būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu abās apliecinājuma kartēs, gan 

jāsakārto dokumentācija, jānodod būvobjekts Pasūtītājam u.c. Līguma Darbu pilnīgai un 

kvalitatīvai izpildei vajadzīgās darbības.”. 

2. Šī vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā. 

3. Šī vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

4. Šī vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens ir 

Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam un trešais – glabāšanai projekta lietā. 

 

Pasūtītājs 

Madonas novada pašvaldība 

 

 

 _______________________________  

Ā.Vilšķērsts 

Izpilddirektors 

 

Izpildītājs 

Pilsabiedrība “A.A.&būvkompānijas” 

 

 

 _______________________________  

 ______________ 

 ______________ 

 

 

 

 


