
VIENOŠANĀS Nr. 1 
Par grozījumiem 10.08.2017. līgumā Nr. LIE/2-42.1./17/5 

“Būvdarbu veikšana objektam "Liezēres ambulances ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana"” 

Madonas novada Liezēres pagastā 

2018.gada 22.jūnijā 

 

Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.22.punktu rīkojas 

pagasta pārvaldes vadītājs ____________, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, 

un 

SIA “Trast Būve”, kuras vārdā saskaņā ar ____________ rīkojas 

_______________________, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, 

pamatojot ar publiskā iepirkuma procedūras Nr.MNP2017/25 “Būvdarbu veikšana 

objektam "Liezēres ambulances ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana"” dokumentu 

prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk tekstā – Iepirkums),  

ņemot vērā Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi situācijas skaidrojumu, 

un visu būvniecībā iesaistīto pušu pārstāvju parakstus 14.06.2018. Izmaiņu aktā Nr.1, 

izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams veikt izmaiņu aktā iekļautās darbu 

daudzumu izmaiņas (iekļaujamie būvdarbi), jo bez tām nav iespējams pilnībā izpildīt 

sākotnēji paredzētos līguma Būvdarbus atbilstoši normatīvajiem aktiem, atbilstoši 

Pasūtītāja atbildīgās personas grozījumu ierosinājumā norādītajam, 

ņemot vērā, ka veikto izmaiņu rezultātā līgumcenas grozījumu kopējais apjoms 

(pieaugums) ir 3,4 % apmērā no sākotnējās līgumcenas, 

ņemot vērā visu iepriekš minēto un pievienotos dokumentus, pamatojot ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, saskaņā ar Līguma 

3.6.punkta apakšpunktiem, 10.4.2.apakšpunktu, 10.6., 10.7., 10.8.punktu, izrādot brīvu 

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

līguma grozījumiem (turpmāk tekstā – Vienošanās): 

1. Puses vienojas veikt papildus Būvdarbus atbilstoši Izmaiņu aktā Nr.1 (vienošanās 

2.pielikums) norādītajam, veicot Būvdarbu apjomos iekļautos būvdarbus.  

2. Līguma pielikuma Nr.3 “Izpildītāja piedāvājums iepirkumā” darbu daudzumu 

saraksts tiek papildināts ar darbiem par summu euro 1 682,76 (viens tūkstotis seši 

simti astoņdesmit divi euro, 76 centi), kur iekļauto darbi un to daudzumi nosaukti 

vienošanās 2.pielikumā. 

3. Ņemot vērā Vienošanās 1. un 2.punktu par izmaiņām, Līguma 3.1.punktā kopējā 

līgumcena ar šo vienošanos tiek noteikta euro 51 275,27 (piecdesmit viens 

tūkstotis divi simti septiņdesmit pieci euro, 27 centi), pievienotās vērtības nodoklis 

21% (divdesmit viena procenta) apmērā ir euro 10 767,81 (desmit tūkstoši septiņi 

simti sešdesmit septiņi euro, 81 centu) apmērā, kas kopā veido Līguma summu euro 

62 043,08 (sešdesmit divi tūkstoši četrdesmit trīs euro, 08 centi). 

4. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti. 

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

sastāvdaļa.  

6. 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. 

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

noteikumiem. 



8. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 

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

Izpildītāja. 

9. Vienošanās pielikumi: 

9.1. Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi 21.06.2018. situācijas 

skaidrojums par izmaiņu pamatojumu un atzinums. 

9.2. 14.06.2018. Izmaiņu akts Nr.1. 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada Liezēres pagasta 

pārvalde 

SIA “Trast Būve” 

Reģistrācijas Nr.90000054233 Reģistrācijas Nr. 45403047216 

Adrese: “Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres 

pagasts, Madonas novads, LV-4884, 

Latvija 

Adrese: “Opsi1”, Opsi, Mētrienas 

pagasts, Madonas novads, LV-4865 

banka  

SWIFT kods:  SWIFT kods:  

Norēķinu konts Nr. 

 

Norēķinu konts Nr. 

 

PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJS  

PARAKSTS 

 

 

 

 

 

 

 

PARAKSTS 

Paraksta atšifrējums                  Paraksta atšifrējums               

Parakstīšanas datums Parakstīšanas datums 
 


