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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 
PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.1 

pie līguma Nr.2.4.6./88-17 

“Būvdarbu veikšana objektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana”” 

Madonā 

 

2018.gada 19.martā 

 

Par līguma grozījumiem 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.3.punktu  un 2009.gada 1.jūlija 

Madonas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.1; 5 p.) rīkojas izpilddirektors 

Āris Vilšķērsts, no vienas puses, turpmāk – “Pasūtītājs”, un 

SIA Trast Būve, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas __________, turpmāk – 

“Izpildītājs”, no otras puses, ņemot vērā, ka: 

i. Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Ļaudonas pagasta kultūras 

nama atjaunošana”, identifikācijas numurs 16-05-AL23-A019.2203-000007, turpmāk – 

“Projekts”, saskaņā ar starp Pasūtītāju un Izpildītāju noslēgto līgumu Nr.2.4.6./88-17 

“Būvdarbu veikšana objektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana””, turpmāk 

– “Līgums”, Izpildītājs veic būvdarbus objektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama 

atjaunošana”, turpmāk – “Objekts”, turpmāk – “Darbi”; 

ii. Ir saņemts Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciālista iesniegums, kurš pavienots šai vienošanās kā pielikums Nr.1, par 

Darbu izpildes gaitā konstatēto, ka Objekta faktiskais stāvoklis neatbilst iepirkuma 

“Būvdarbu veikšana objektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana””, 

identifikācijas Nr.MNP2017/26_ELFLA, dokumentos paredzētajam, kādēļ Darbu 

ietvaros ir nepieciešams gan neveikt atsevišķus darbus, gan veikt papildu darbus, turpmāk 

– “Iesniegums”. 

iii. Priekšnoteikums, lai neveiktu atsevišķus darbus un veikt papildu darbus, kas norādīti 

Iesniegumā, ir grozījumu izdarīšana Līgumā; 

iv. Pasūtītājs ir izvērtējis Līguma grozījumu objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), un 

konstatējis, ka, lai Darbi Objektam tiktu izpildīti atbilstoši Līgumā noteiktajām kvalitātes 

un citām uz Darbiem attiecināmajām prasībām, kā arī tiktu sasniegts sākotnēji paredzētais 

rezultātu ir nepieciešams veikt Līguma grozījumus, no sākotnējiem darbu daudzumu 

sarakstiem izslēdzot atsevišķas pozīcijas un ietverot jaunas; 

v. Pasūtītājs ir apsvēris ar Līguma grozījumu saistītos apstākļus, un konstatējis, ka 

paredzētie Līguma grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma 

procedūras dokumentos noteikto mērķi), to veikšana  uzlabo Līguma izpildes efektivitāti 

un kvalitāti, kā arī Līguma grozījumi ir ekonomiski pamatoti.  

vi. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka iepirkuma līguma 

grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un 
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iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un tiek izdarīti  Publisko iepirkumu 

likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai 

nebūtiski, savukārt Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektā daļa nosaka, ka iepirkuma 

līguma grozījumi ir pieļaujami, ja to vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu 

naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus 

nesasniedz 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas 

publiska būvdarbu līguma gadījumā. 

vii. Līguma 10.1.punktsa nosaka, ka “puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas 

izdarīt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un 

Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā sākotnēji 

neparedzētiem darbiem, par kuriem risks nav jāuzņemas Izpildītājam, un vajadzības 

gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi,” 

savukārt 10.4.punkts un tā 10.4.2.apakšpunkts – ka pamatojot ar Publisko iepirkumu 

likumu un Līgumu, Līguma priekšmets var tikt grozīts piemērojot Publisko iepirkumu 

likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu – lai nodrošinātu sekmīgāku 

Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā 

nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, bet neieskaitot 

grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 10.4.3.punktam un tā apakšpunktiem, un 

10.4.4.punktam. 

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, vienojas par sekojošo:  

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas neveikt 2018.gada 9.marta izmaiņu aktā Nr.1, 

kuru ir apstiprinājuši Pasūtītājs, Izpildītājs, būvuzraugs un autoruzraugs un kurš ir 

pievienots šai vienošanās kā pielikums Nr.2, turpmāk – “Izmaiņu akts”, sadaļā “Izslēgt no 

darbu daudzumu saraksta sekojošus darbus” norādītos darbus. 
2. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt 

papildu būvdarbus Objektam saskaņā ar SIA “B&L projekti” izstrādātajām būvniecības 

laikā veiktajām izmaiņām III grupas būvei vispārīgajā, arhitektūras daļā objektam 

“Ļaudonas pagasta kultūras nama vienkāršotā atjaunošana un fasādes vienkāršotā 

atjaunošana”, Izmaiņu akta sadaļu “Ieslēgt darbu daudzumu sarakstā sekojošus darbus”, 

un Līguma noteikumiem, turpmāk arī – “Papildu darbi”. 
3. Šīs vienošanās summa ir EUR 6 880,33 (seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro 33 

centi), un to veido līgumcena par šīs vienošanās 1.punktā noteikto papildu darbu izpildi, 

kas pamatota ar Izmaiņu aktu, EUR 5 686,22 (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit seši 

euro 22 centi) apmērā un pievienotās vērtības nodoklis no tās 21% apmērā t.i. EUR 1 

194,11 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit četri euro 11 centi) apmērā. 
4. Šī vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tā stājas spēkā tās abpusējas 

parakstīšanas dienā.  
5. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pasūtītāju un  Izpildītāju saistībā ar šo vienošanos, ko nevar 

atrisināt pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas 

Republikas normatīvos aktus.  
6. Pasūtītāja un Izpildītāja paraksti šīs vienošanās 9.punktā apliecina, ka tie pilnībā ir 

iepazinušies ar šo vienošanos un piekrīt tās noteikumiem. 
7. Šī vienošanās ir sastādīta uz 3 (trīs) lapaspusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko 

spēku, no kuriem 1 viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas 

Projekta dokumentācijā, bet trešais – pie Izpildītāja. 
8. Šai vienošanās ir šādi pielikumi: 
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8.1. Pielikums Nr.1 Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas 

un ieviešanas speciālista iesnieguma kopija uz 2 (divām) lappusēm un tā pielikuma 

Autoruzrauga ieraksti kopija uz 3 (trīs) lappusēm;  
8.2. Pielikums Nr.2 2018.gada 9.marta izmaiņu akta Nr.1 kopija uz 5 (piecām) lappusēm. 
9. Pasūtītāja un Izpildītāja rekvizīti un paraksti: 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība SIA Trast Būve 

Reģistrācijas Nr.90000054572 Reģistrācijas Nr.45403047216 

Adrese Saieta laukums 1 

Madona, Madonas novads, LV-4701 

Adrese “Opsi 1”, Opsi, Mētrienas 

pagasts, Madonas novads, LV-4865 

Valsts kase __________ 

TRELLV22 __________ 

Norēķinu konta Nr. 

__________ 

__________ 

  

Izpilddirektors __________ 

 

 

 

Āris Vilšķērsts __________ 

 


