
VIENOŠANĀS Nr. 1 
Par grozījumiem 25.07.2017. līgumā Nr.2.4.6./37 – 17 

 

 

Madonā         2017.gada 4.oktobrī 

 

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

Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā ar likumu “Par pašvaldībām” un 

09.07.2009. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada 

pašvaldības nolikums” 81.3.punktu rīkojas izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk saukts 

– Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”, reģistrācijas Nr.55403038821, adrese: Bērzu 

iela 8-48, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, kuras vārdā saskaņā ar __________ 

rīkojas _____________________, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti 

– Puses, vai atsevišķi – Puse,  

ņemot vērā Līguma Darbu izpildes gaitā Būvdarbu žurnālā reģistrētos norādījumus par 

konstatēto būvobjekta faktiskā stāvokļa neatbilstību būvprojektā paredzētajam (skatīt 

Būvdarbu žurnālā 16.08.2017.ierakstu Nr.1 un 2), izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi 

nepieciešams mainīt būvprojekta tehnisko risinājumu, jo bez tā nav iespējams veikt darbus 

atbilstošā kvalitātē un sasniegt sākotnēji paredzēto rezultātu, pamatojot ar Publisko iepirkumu 

likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu un Līguma 10.4.3.3.punktu un ievērojot Līguma 

3.6.punktu, 

saskaņā ar 25.07.2017. līguma Nr.2.4.6./37-17 (tekstā – Līgums) 10.7.punktu, noslēdz 

šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un 

līdzekļiem apņemas veikt papildu būvdarbus objektā “Ēkas energoefektivitātes 

palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju” saskaņā ar būvprojektu 

“Ēkas energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju 

Parka ielā 6, Madonā” saskaņā ar Līguma noteikumiem un Izpildītāja piedāvājumu, 

turpmāk – Papildus darbi, sekojoši: 

1.1. Pamatu pastiprināšanas un cokola siltināšanas mezgls (Lapa AR-12-2.i) saskaņā ar 

iepriekš neparedzēto papildus darbu tāmi “Pamatu pastiprināšana”; 

1.2. PAMATU PLĀNS asīs 1-2 (Lapa BK-6.i) saskaņā ar iepriekš neparedzēto papildus 

darbu tāmi “Jaunbūvējamās verandas pamati”. 

2. Līgumcena par Vienošanās 1.1. un 1.2.punktā noteikto Papildus darbu izpildi, kas 

pamatota ar Izpildītāja sagatavotajām papildus darbu tāmēm ir euro 9 073,27 (deviņi 

tūkstoši septiņdesmit trīs euro, 27 centi) un PVN 21% euro 1 905,39 (viens tūkstotis deviņi 

simti pieci euro 39 centi) apmērā, kas kopā veido Vienošanās summu euro 10 978,66 

(desmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi euro, 66 centi). 

3. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. Līdz ar šīs Vienošanās spēkā stāšanos spēku zaudē 14.09.2017.noslēgtā 

vienošanās Nr.1 pie Līguma. 

4. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, 

tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās 

noteikumiem. 

6. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko 

spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. 



7. Vienošanās pielikumi: 

7.1. Nr.1 – “Būvprojekta dokumentācija”: Lapa AR-12-2.i “Pamatu pastiprināšanas un 

cokola siltināšanas mezgls”; 

7.2. Nr.2 – Papildus darbu tāme “Pamatu pastiprināšana”. 

7.3. Nr.3 – “Būvprojekta dokumentācija”: Lapa BK-6.i “PAMATU PLĀNS asīs 1-2”. 

7.4. Nr.4 – Papildus darbu tāme “Jaunbūvējamās verandas pamati”. 

7.5. Nr.5 – Būvdarbu žurnāla kopija ar ierakstu Nr.1 un 2. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība  
Reģistrācijas Nr.90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Valsts kase 

TRELLV22 

Norēķinu konts 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS” 
Reģistrācijas Nr.55403038821 

Adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle, 

Aizkraukles novads, LV-5101 

AS ________banka 

Norēķinu konts 

 

 

 

Izpilddirektors 

 

 

 

 

________________________ Ā. Vilšķērsts 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  
 
 Parakstīšanas datums Parakstīšanas datums 


