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VIENOŠANĀS Nr.1 
Madonā 

25.09.2018. 

 

Par grozījumiem līgumā Nr.MNP/2.4.6/18/6 “Būvdarbi projekta “J.Alunāna parka 

atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” ietvaros” 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 

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

01.07.2009. Madonas novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr.1.;5.p.) rīkojas 

izpilddirektors Āris Vilšķērts, turpmāk – “Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

SIA “HETA-Būve”, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas __________, turpmāk 

– “Izpildītājs”, no otras puses, turpmāk abi kopā –“puses”, 

pamatojot ar publiskā iepirkuma – sarunu procedūras Nr.MNP2018/1_ELFLA 

“Būvdarbi projekta “J.Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” 

ietvaros” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un 07.02.2018. Madonas 

novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, turpmāk – “Iepirkums”,  

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

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

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “J.Alunāna parka atjaunošana 

Madonas novada Kalsnavas pagastā”, identifikācijas Nr.16-05-AL23-A019.2201-

00007, turpmāk – “Projekts”, 

ņemot vērā Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi situācijas skaidrojumu, 

veikto aritmētisko kļūdu pārbaudi un cenu atbilstību Izpildītāja piedāvājumā sākotnēji 

noteiktajām vienības cenām, pamatojot ar būvniecībā iesaistīto pušu pārstāvju parakstīto 

izmaiņu aktu Nr.1, turpmāk – “Izmaiņu akts”, izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi 

nepieciešams veikt Izmaiņu aktā iekļautās darbu daudzumu izmaiņas, jo bez tām nav 

iespējams pilnībā izpildīt sākotnēji paredzētos līguma Nr.MNP/2.4.6/18/6 “Būvdarbi 

projekta “J.Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” ietvaros”, 

turpmāk – “Līgums”,  būvdarbus atbilstoši normatīvajiem aktiem un nodrošināt labu 

objekta funkcionalitāti, un kurā radies objektīvs no Pasūtītāja un Izpildītāja gribas un 

darbības neatkarīgs iemesls, kas tieši ietekmē būvdarbu izpildi, un ko Pasūtītājs un 

Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, atbilstoši Pasūtītāja atbildīgās personas 

grozījumu ierosinājumā norādītajam, 

ņemot vērā, ka veikto izmaiņu rezultātā līgumcenas grozījumu kopējais apjoms ir 

palielinājies par 7,21% no sākotnējās līgumcenas, 

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

iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1., 3.punktu, otro daļu, trešās daļas 2. un 

3.punktu un piekto daļu, saskaņā ar Līguma 5.8.6., 5.8.7.apakšpunktiem, 10.4.2., 

10.4.4.apakšpunktiem, 10.6., 10.7., 10.8.punktiem, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, 

bez maldības, viltus un spaidiem, vienojas par sekojošo: 

1. Izpildītājs atbilstoši Izmaiņu aktā, kurš pievienots šai vienošanās kā pielikums 

Nr.1., norādītajam veic darbu daudzumu un izmaksu sarakstā ieslēgtos papildu 

būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, turpmāk – “Papildu darbi”. 

2. Līgumcena par Papildu darbu izpildi ir EUR 10 467,59 (desmit tūkstoši četri simti 

sešdesmit septiņi euro, 59 centi). Minētā līgumcena un pievienotās vērtības 

nodoklis 21% apmērā no tās t.i. EUR 2 198,19 (divi tūkstoši viens simts 

deviņdesmit astoņi euro 19 centi), veido šīs vienošanās summu EUR 12 665,78 

(divpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro, 78 centi). 
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3. Pagarināt būvdarbu izpildes termiņu par 12 dienām t.i. līdz 30.09.2018. 

(ieskaitot), un tas ir būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši Līguma 5.3.punktam. 

4. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti. 

5. Šīs vienošanās noteikumi stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir 

Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

6. Visi strīdi un nesaskaņas par šo vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm 

pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā 

spēkā esošos tiesību aktus. 

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

tās noteikumiem. 

8. Šī 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. 

9. Šīs vienošanās pielikumi: 

9.1. Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums un situācijas 

skaidrojums par izmaiņu pamatojumu (līguma grozījumu ierosinājums). 

9.2. Izmaiņu akts Nr.1. 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība SIA “HETA-Būve” 

Reģistrācijas Nr.90000054572 Reģistrācijas Nr.45403014022 

Adrese Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Juridiskā adrese __________ 

Valsts kase Banka 

SWIFT kods TRELLV22 SWIFT kods 

Norēķinu konta Nr. 

 

Norēķinu konta Nr. 

 

Izpilddirektors __________ 

[paraksts] 

 

 

 

 

[paraksts] 

 

Ā.Vilšķērsts __________ 

[parakstīšanas datums] [parakstīšanas datums] 
 


