
VIENOŠANĀS Nr. 1 
Par grozījumiem 21.11.2017. līgumā Nr.MAR/2017/53 

Madonas novada Mārcienas pagastā 

 

2018.gada 8.janvārī 

 

Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 

81.22.punktu rīkojas pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MĀLNIECE, turpmāk saukta – 

Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA “DGR serviss”, kuras vārdā saskaņā ar 

___________ rīkojas _____________________________, turpmāk saukts - Izpildītājs, 

no otras puses, 

ņemot vērā Līguma Darbu izpildes gaitā konstatēto par būvobjekta faktiskā stāvokļa 

neatbilstību Iepirkuma dokumentos paredzētajam, kur objektā Meža ielā 3, novācot 

demontētos būvgružus konstatēts nedemontēts daļējs ēkas 1.stāvs un pamati, izvērtējot 

situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams pilnībā demontēt minēto ēku, jo bez tā nav 

iespējams pilnībā izpildīt sākotnēji paredzētos līguma Darbus un sasniegt sākotnēji 

paredzēto rezultātu, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 

2.punktu un Līguma 10.4.4.punktu un ievērojot Līguma 3.6.punktu, 

saskaņā ar 21.11.2017. līguma Nr.MAR/2017/53 (tekstā – Līgums) 10.7.punktu, 

noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un 

līdzekļiem apņemas veikt papildu būvdarbus – pamatu nojaukšana un nenojauktā 

1.stāva daļas nojaukšana objektā Meža iela 3, Mārciena, Mārcienas pagasts, 

Madonas novads saskaņā ar Līguma noteikumiem un Izpildītāja piedāvājumu, 

turpmāk – Papildus darbi. 

2. Līgumcena par Vienošanās 1.punktā noteikto Papildus darbu izpildi, kas pamatota ar 

Izpildītāja sagatavoto papildus darbu tāmi (akts Nr.1 no 22.12.2017.) ir euro 1 

145,55 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit pieci euro, 55 centi) un PVN 21% euro 

240,57 (divi simti četrdesmit euro 57 centi) apmērā, kas kopā veido Vienošanās 

summu euro 1 386,12 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit seši euro, 12 centi). 

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 sastādīta uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 

juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. 

7. Vienošanās pielikumā - Izpildītāja 22.12.2017.iesniegums par papildus darbiem ar 

tam pievienoto papildus darbu aktu Nr.1 (tāmi) un fotofiksācijām (kopija uz 4 

(četrām) lapām). 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada Mārcienas pagasta 

pārvalde 

SIA “DGR serviss” 

Reģistrācijas Nr. 90000054695 Reģistrācijas Nr. 44103035223 

Adrese: Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas 

pagasts, Madonas novads, LV-4852 

Adrese: Lauku iela 10, Sigulda, 

Siguldas novads, LV-2150 

Banka:  Banka:  

SWIFT kods:  SWIFT kods:  



Norēķinu konts 

 

Norēķinu konts 

 

PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA  

PARAKSTS 

 

 

 

 

PARAKSTS 

Paraksta atšifrējums I.Mālniece Paraksta atšifrējums  

Parakstīšanas datums Parakstīšanas datums 
 


