
VIENOŠANĀS Nr. 4 
Par grozījumiem 25.07.2017. līgumā Nr.2.4.6./37 – 17 

Madonā 

 

2018.gada 29.jūnijā 

 

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese: Saieta laukums 1, 

Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā ar likumu “Par pašvaldībām” un 

09.07.2009. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada 

pašvaldības nolikums” 81.3.punktu rīkojas izpilddirektors _______________, turpmāk saukts 

– Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”, reģistrācijas Nr.55403038821, adrese: Bērzu 

iela 8-48, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, kuras vārdā saskaņā ar 

______________rīkojas ______________, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi 

kopā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse,  

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2017/17 “Būvdarbi projektam "Ēkas 

energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju Parka ielā 6, 

Madonā"” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas 

17.07.2017.pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā (turpmāk – 

Iepirkums),  

noslēdz sekojošu vienošanos pie Pušu noslēgtā 25.07.2017. līguma Nr. 2.4.6./37 – 17 

“Būvdarbi projektam "Ēkas energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta 

uz sociālo māju Parka ielā 6, Madonā"”, turpmāk tekstā “Līgums”: 
1. Puses Līguma 5.4.punktā vienojušās, ka darbu izpildes termiņš Darbu izpildei ir 3 (trīs) 

mēneši no būvdarbu uzsākšanas faktiskā datuma (apliecina ieraksts būvdarbu žurnālā). 

Saskaņā ar 29.11.2017.vienošanās Nr.2 3.punktu Darbu izpildes termiņš ir pagarināts līdz 

2018.gada 15.janvārim, saskaņā ar 16.01.2018.vienošanās Nr.3 3.punktu Darbu izpildes 

termiņš ir pagarināts līdz 2018.gada 9.februārim. Puses konstatē, ka 2018.gada 

9.februāris ir gala termiņš Darbu izpildei, kurā atbilstoši Līguma 5.6.punktam ir jābūt 

veiktiem visiem būvdarbiem, iesniegtai izpilddokumentācijai, objektam pieņemtam 

ekspluatācijā. 

2. Puses konstatē, ka Objekts ir pieņemts ekspluatācijā 2018.gada 12.jūnijā, kad ir parakstīts 

būvvaldes akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Tas nozīmē, ka Darbu pabeigšana tika 

nepamatoti kavēta par 122 (viens simts divdesmit divām) dienām. 

3. Puses vienojas, ka Līgumā noteiktajā termiņā nenodoto darbu kopējā summa ir 7 115,97 

(septiņi tūkstoši viens simts piecpadsmit euro, 97 centi) bez PVN.  

4. Atbilstoši Līguma 12.4.punktam par Darbu izpildes gala termiņa kavēšanu Izpildītājs 

maksā līgumsodu 0,05 % apmērā no nenodoto Darbu kopējās summas (bez PVN) par 

katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad nokavēts 

maksājums. Tā kā līgumsods par katru nokavēto dienu ir euro 3,56 (trīs euro, 56 centi), 

tad kopējais līgumsods par visām 122 (viens simts divdesmit divām) kavējuma dienām ir 

euro 434,32 (četri simti trīsdesmit četri euro, 32 centi). Tāpēc Izpildītājam ir pienākums 

par labu Pasūtītājam maksāt līgumsodu euro 434,32 (četri simti trīsdesmit četri euro, 32 

centi). 

5. Līguma 4.5.punkts nosaka, ka Pasūtītājs līgumsodu ietur no jebkuras Izpildītājam 

izmaksājamās summas. Tāpēc Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības no Līguma 

3.1.apakšpunktā minētās līgumcenas ieturēt šīs Vienošanās 4.punktā minēto līgumsodu. 

6. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) 

eksemplāros, stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un katrai Pusei ir viens 

vienošanās eksemplārs.  

 



7. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība  
Reģistrācijas Nr.90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Valsts kase 

 

Norēķinu konts 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS” 
Reģistrācijas Nr.55403038821 

Adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle, 

Aizkraukles novads, LV-5101 

banka 

 

Norēķinu konts 

 

Izpilddirektors 

 

 

 

 

 

________________________  

 

 

 

 

 

 

__________________________  
 
 Parakstīšanas datums Parakstīšanas datums 


