
VIENOŠANĀS Nr. 1 
Par grozījumiem 07.12.2017. līgumā Nr. 2.4.6./113 - 17 

Madonā 

2018.gada 9.aprīlī 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas 

izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, 

un 

SIA “HETA-Būve, kuras vārdā saskaņā ar ______________________________, 

turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, 

ņemot vērā Izpildītāja 23.03.2018.iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 

iesnieguma pamatojumam, ņemot vērā būvuzrauga akceptu uz 27.03.2018. izmaiņu akta 

Nr.1, ņemot vērā Pasūtītāja atbildīgās personas atzinumu par Izpildītāja iesniegumu un 

situācijas skaidrojumu par izmaiņu pamatojumu, izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi 

nepieciešams veikt izmaiņu aktā paredzētās darbu daudzumu izmaiņas (gan 

izslēdzamos, gan iekļaujamos būvdarbus), jo bez tām nav iespējams pilnībā izpildīt 

sākotnēji paredzētos līguma Būvdarbus atbilstoši normatīvajiem aktiem, jo īpaši par 

ugunsdrošību un vides pieejamību, kā arī Pasūtītāja ierosinātas un ar iestādes funkciju 

īstenošanu objektīvi pamatotas izmaiņas, lai sasniegtu labāko rezultātu: 

1) Papildus Būvdarbi euro 4 341,15 apmērā, kas ir 11 % no sākotnējās līgumcenas, 

ir Pasūtītāja ierosināti un pamatoti ar iestādes funkciju īstenošanu, un izmaiņas, kuras 

ir nepieciešamas vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī citas neprecizitātes 

būvniecības dokumentācijā. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 

3.punkts un Līguma 10.4.2.punkts pieļauj šādus grozījumus, to objektīvo 

nepieciešamību ir noteicis būvuzraugs  un pasūtītājs. 

2) Papildus Būvdarbi euro 5 201,19 apmērā, kas ir 13 % no sākotnējās līgumcenas, 

ir pamatoti ar sākotnēji neparedzamiem darbiem, kuri tika konstatēti tikai būvdarbu 

laikā. Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punkts un ceturtā daļa, un 

Līguma 10.4.4.punkts, ievērojot Līguma 3.6.punktu, 10.6.punktu, pieļauj šādus 

grozījumus, to objektīvo nepieciešamību ir noteicis attiecīgās jomas speciālists 

(Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības sertificēta amata zeļļa akts “Apkures 

ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes 

akts”), kurš tika pieaicināts pēc būvniecības dalībnieku ierosinājuma konstatētās 

situācijas noskaidrošanā, 

saskaņā ar Līguma 3.6.punkta apakšpunktiem, 10.6., 10.7. un 10.8.punktu, Puses 

noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses vienojas izslēgt (neveikt) Būvdarbu daļu atbilstoši izmaiņu aktā Nr.1 

norādītajam, attiecīgi no darbu daudzumu saraksta izslēdzot atsevišķas pozīcijas vai 

samazinot daudzumus. Tādējādi tiek samazināta Līgumā sākotnēji nolīgtā kopējā 

līgumcena par euro 2 482,30 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro, 30 

centi) bez PVN (pievienotās vērtības nodokļa). 

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

līdzekļiem apņemas veikt papildus Būvdarbus (ieslēgt darbu daudzumu sarakstā 

sekojošus darbus) atbilstoši izmaiņu aktā Nr.1 norādītajam, attiecīgi darbu daudzumu 

sarakstā iekļaujot atsevišķas jaunas pozīcijas vai palielinot daudzumus saskaņā ar 

Līguma 3.6.punkta apakšpunktiem un Izpildītāja piedāvājumu, turpmāk – Papildus 

Būvdarbi. 

3. Līgumcena par Vienošanās 2.punktā noteikto Papildus Būvdarbu izpildi, kas 

pamatota ar Izpildītāja sagatavoto papildus darbu tāmi (izmaiņu akts Nr.1 no 

27.03.2018.) ir euro 9 542,34 (deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro, 34 

centi) bez PVN, tādējādi palielinos Līgumā sākotnēji nolīgto kopējo līgumcenu. 



4. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktu par Līguma sākotnējās līgumcenas samazinājumu 

un 3.punktu par Līguma sākotnējās līgumcenas palielinājumu, Līguma 3.1.punktā 

kopējā līgumcena ar šo vienošanos tiek noteikta euro 47 279,99 (četrdesmit 

septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro, 99 centi), pievienotās vērtības 

nodoklis 21% (divdesmit viena procenta) apmērā ir euro 9 928,80 (deviņi tūkstoši 

deviņi simti divdesmit astoņi euro, 80 centi) apmērā, kas kopā veido Līguma summu 

euro 57 208,79 (piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti astoņi euro, 79 centi). 

5. Puses vienojas pagarināt būvdarbu izpildes termiņu par 36 (trīsdesmit sešām) 

darba dienām, t.i., no 2018.gada 28.marta līdz 2018.gada 22.maijam (ieskaitot), un 

tas ir Būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši Līguma 5.3.punktam. Termiņa 

pagarinājums ir izvērtēts un konkrētajā situācijā pamatots atbilstoši Pasūtītāja 

atbildīgās personas par Līguma izpildi atzinumā teiktajam, ņemot vērā papildu darbu 

specifiku un apjomu, kā arī klimatisko laika apstākļu dēļ kavēto darbu izpildes 

tehnoloģiju, un ar Līguma 5.8.7., 5.10. un 10.6.punktu, tomēr samazinot prasīto 

termiņu atbilstoši Vienošanās 1.punktā izslēgto darbu laika normai.  

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

sastāvdaļa.  

7. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu 

ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

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

noteikumiem. 

9. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapaspusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu 

juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas 

Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja. 

10. Vienošanās pielikumi: 

10.1. Izpildītāja 23.03.2018.iesniegums par izpildes termiņa pagarināšanu un 

izmaiņām veicamo darbu apjomā ar tam pievienotajiem dokumentiem, 

10.2. 27.03.2018. izmaiņu akts Nr.1(tāme), kas vienlaicīgi ir Izpildītāja piedāvājums, 

uz kura ir arī Būvuzrauga saskaņojums, 

10.3. pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums par Izpildītāja 

iesniegumu un situācijas skaidrojums par izmaiņu pamatojumu. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība SIA “HETA-Būve 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 Reģistrācijas Nr. 45403012905 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801, Latvija 

Adrese: Dumpu iela 13, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

  

  

  

  

PARAKSTS 

 

 

 

 

 

PARAKSTS 

Paraksta atšifrējums            Paraksta atšifrējums              

Paraksta datums  Parakstīšanas datums 09.04.2018. 
 


