
VIENOŠANĀS Nr. 1 
Par grozījumiem 25.07.2017. līgumā Nr. 2.4.6./42 - 17 

“Būvuzraudzība autoceļa Rīta iela – Krieviņi pārbūvei un autoceļa Muižnieki – Krieviņi 

Sarkaņu pagastā, Madonas novadā posma pārbūvei” 

Madonā 

 

2018.gada 28.maijā 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.3.punktu rīkojas 

izpilddirektors ____________, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “RoadLat”, kuras vārdā saskaņā ar ____________ rīkojas ______________, 

turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, 

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2017/13_ELFLA “Būvuzraudzība 

autoceļu ar grants segumu pārbūvei Madonas novadā” dokumentu prasībām, Izpildītāja 

piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu iepirkuma 3.daļā (turpmāk tekstā – Iepirkums),  

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam 7.pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros projektu Nr. 17-05-A00702-000085 (turpmāk – 

Projekts), 

ņemot vērā Objekta būvdarbu līguma 28.05.2018.vienošanos Nr.2, kurā iekļauts 

būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 

61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, saskaņā ar Līguma 3.3.punktu, izrādot 

brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu vienošanos 

par līguma grozījumiem (turpmāk tekstā – Vienošanās): 

1. Puses vienojas pagarināt Darbu izpildes termiņu par 3 (trīs) nedēļām, t.i., no 

2018.gada 14.jūnija līdz 2018.gada 4.jūlijam (ieskaitot), un tas ir Būvdarbu izpildes 

termiņš atbilstoši Līguma 5.4.punktam. Termiņa pagarinājums ir izvērtēts un 

konkrētajā situācijā pamatots ar izmaiņu papildus būvdarbiem sagatavošanu 

Būvniecības dokumentācijā, kuru dēļ nebija iespējams veikt Būvdarbus, un ar to 

saistītās dokumentācijas saskaņošanu starp būvniecības procesa dalībniekiem. 

Termiņa pagarinājums nav pamatots ar Izpildītāja saistību neizpildi. 

2. Atbilstoši Līguma 3.3.punktam Pasūtītājs pagarinātajā darbu izpildes termiņā maksā 

Izpildītājam papildus samaksu, kas ir proporcionāla termiņa pagarinājumam un ko 

aprēķina no Iepirkuma piedāvājumā norādītās līgumcenas mēneša vidējā apmēra. 

3. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti. 

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

sastāvdaļa.  

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

ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

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

noteikumiem. 

7. 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. 



8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība SIA “RoadLat” 

Reģistrācijas Nr.90000054572 Reģistrācijas Nr. 40103958054 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Adrese: Lilijas iela 21-23, Rīga, 

LV-1055 

Banka: Valsts kase A/S  

Kods:  Kods:  

Konta Nr. 

 

Konta Nr. 

Izpilddirektors  

PARAKSTS 

 

 

 

 

 

 

PARAKSTS 

Paraksta atšifrējums          Paraksta atšifrējums     

Paraksta datums  Parakstīšanas datums 
 


