
VIENOŠANĀS Nr. 1 
Par grozījumiem 21.12.2017. līgumā Nr. 2.4.6./118 - 17 

“Būvdarbi projekta "Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā" ietvaros” 
Madonā 

2018.gada 5.jūnijā 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 80.punktu un 

80.3.apakšpunktu rīkojas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un 

sociālajos jautājumos _____________, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WSH Solution”, kuras vārdā saskaņā ar 

_____________ rīkojas __________________________, turpmāk saukts - Izpildītājs, 

no otras puses, 

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2017/42_ELFLA “Būvdarbi projekta 

"Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā" ietvaros” dokumentu prasībām, Izpildītāja 

piedāvājumu un iepirkumu komisijas 13.12.2017.pieņemto lēmumu par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – Iepirkums),  

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

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

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Jauniešu centra izveide 

Sarkaņu pagastā”, identifikācijas numurs 16-05-AL23-A019.2203-000009, (turpmāk – 

Projekts), 

ņemot vērā Pasūtītāja atbildīgās personas atzinumu un situācijas skaidrojumu, ņemot 

vērā būvuzrauga akceptu uz 21.05.2018. izmaiņu akta Nr.1, izvērtējot situāciju, kurā ir 

objektīvi nepieciešams veikt izmaiņu aktā iekļautās darbu daudzumu izmaiņas (gan 

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

sākotnēji paredzētos līguma Būvdarbus atbilstoši normatīvajiem aktiem, pamatojot ar 

tehnoloģisko risinājumu maiņu ugunsdrošībai un vides pieejamībai, būvniecības 

dokumentācijā konstatēto kļūdu novēršanu, kā arī pamatojot ar labāku ilgtermiņa 

rezultātu sasniegšanu, ko Pasūtītājs ierosinājis, izvērtējot objekta funkciju un vajadzības 

ekspluatācijas laikā, 

aprēķinot veikto izmaiņu apjomu sekojoši: summējot pozīciju izmaksas, kurām 

izslēgto darbu vietā netiek piemērots cits risinājums, un jaunu ieslēgto darbu pozīciju 

izmaksas, un pozīcijām, kurās ir izslēgtie darbi un pretī ieslēgtie darbi, - izslēgto un 

pretī ieslēgto darbu izmaksu starpību neatkarīgi no to tā, vai pozīcijas izmaksas ir 

pozitīvs skaitlis, vai negatīvs skaitlis. Grozījumi tiek summēti atbilstoši Līguma 

grozījumu pamatojumam: 

1) izmaiņas Būvdarbos euro 943,60 apmērā jeb 3,3 % no sākotnējās līgumcenas 

(Ieslēgto un izslēgto darbu pozīciju izmaiņu apjomu tabulas pozīcijas Nr. 2., 3., 5., 

8., 14.) ir Pasūtītāja ierosinātas un būvuzrauga apstiprinātas, un pamatotas ar 

tehnisko nepieciešamību, uzlabojot sasniedzamā mērķa kvalitāti ilgtermiņā, tiek 

pamatotas ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktā un Līguma 

10.4.3.2.punktā paredzētiem grozījumiem. 

2) Izmaiņas Būvdarbos euro 421,83 apmērā jeb 1,47 % no sākotnējās līgumcenas 

(Ieslēgto un izslēgto darbu pozīciju izmaiņu apjomu tabulas pozīcijas Nr. 6., 7. un no 

15.līdz 23.) ir pamatotas ar kļūdām Būvniecības dokumentācijā, pēc kuru labošanas 

rodas tehnoloģiski nenodalāmi darbi, bez kuriem nav iespējams pabeigt sākotnēji 

paredzētos, bet darbu daudzumu sarakstā nenorādītos, būvdarbus, tiek pamatotas ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktā un ceturtajā daļā, un 

Līguma 10.4.4.punktā paredzētiem grozījumiem. 

3) Izmaiņas Būvdarbos euro 2 079,28 apmērā jeb 7,27 % no sākotnējās līgumcenas 

(Ieslēgto un izslēgto darbu pozīciju izmaiņu apjomu tabulas pozīcijas Nr. 1., 4., 9., 



10., 11., 12., 13.) ir pamatotas atbilstoši Pasūtītāja atbildīgās personas atzinumā un 

situācijas skaidrojumā norādītajam, un Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās 

daļas 2.punktam, Līguma 10.4.2.punktam. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pievienotos dokumentus, saskaņā ar Līguma 

3.6.punkta apakšpunktiem, 10.6., 10.7. un 10.8.punktu, Puses noslēdz šādus vienošanos 

(turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses vienojas veikt Būvdarbus atbilstoši izmaiņu aktā Nr.1 norādītajam, attiecīgi no 

Būvdarbu apjomiem izslēdzot vai tajos iekļaujot darbus. Ar izmaiņām Būvdarbos 

netiek grozīta Līgumā sākotnēji nolīgtā kopējā līgumcena. 

2. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti. 

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

sastāvdaļa.  

4. 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. 

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

noteikumiem. 

6. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu 

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

Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja. 

7. Vienošanās pielikumi: 

7.1. Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums un situācijas 

skaidrojums par izmaiņu pamatojumu. 

7.2. 21.05.2018. izmaiņu akts Nr.1(tāme), kas vienlaicīgi ir tāme, uz kuras ir arī 

Būvuzrauga saskaņojums. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība SIA “WSH Solution” 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 Reģistrācijas Nr. 45403031770 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Adrese: “Jaunāres”, Mētrienas pagasts, 

Madonas novads, LV-4865 

 Banka: AS  

 SWIFT kods:  

Norēķinu konts Nr. 

 

Norēķinu konts 

Domes priekšsēdētāja vietnieks 

izglītības, kultūras un sociālajos 

jautājumos 
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Paraksta atšifrējums            Paraksta atšifrējums     

Paraksta datums 05.06.2018. Parakstīšanas datums 
 


