
VIENOŠANĀS Nr. 1 
Par grozījumiem 02.08.2017. līgumā Nr. 2.4.6./48 – 17 

“Apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana Vestienas muižas ēkā” 

 
Madonā 

2018.gada 1.jūnijā 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 80.punktu un 

80.3.apakšpunktu rīkojas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un 

sociālajos jautājumos _________, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HEKTORS”, kuras vārdā saskaņā ar 

________ rīkojas _______________________, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras 

puses, 

ņemot vērā Izpildītāja 14.05.2018.iesniegumu, Pasūtītāja atbildīgās personas 

atzinumu par minēto iesniegumu un situācijas skaidrojumu par izmaiņu pamatojumu, lai 

līdzsvarotu šobrīd izveidojušos netaisnīgo situāciju attiecībā uz apmaksu par Izpildītāja 

atbilstoši Līgumam veiktajiem Būvdarbiem, kurā Pasūtītāja vainas dēļ nav iespējams 

pilnībā pabeigt paredzētos līguma Būvdarbus (nav iespējams izpildīt 2.tāmes 

18.pozīciju “Siltumezgla  ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana” un 3.tāmes 

6.5.pozīciju “Sistēmas palaišana pārbaude”), jo Pasūtītājam iepriekš neparedzamu 

apstākļu dēļ ir aizkavējusies cita ar būvobjektu saistīta projekta ieviešana, kādēļ 

Pasūtītājs nav nodrošinājis siltuma avotu izbūvētās apkures sistēmas palaišanai un 

pārbaudei, kā tas bija sākotnēji plānots, 

izvērtējot ekonomisko izdevīgumu, kad saskaņā ar Civillikumu par savlaicīgi 

neapmaksātiem, bet izpildītiem darbiem, un analizējot riskus, kuru dēļ Līgumā tika 

paredzēta starpmaksājumu kopsummas ierobežojums, 

ievērojot, ka grozījumi nemaina ekonomisko līdzsvaru Līgumā par labu Izpildītājam, 

piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto 

daļu, - pamatojot ar objektīvu nepieciešamību līdzsvarot šobrīd izveidojušos netaisnīgo 

situāciju attiecībā uz apmaksu par Izpildītāja atbilstoši Līgumam veiktajiem 

Būvdarbiem,  

pamatojot ar Līguma 55.8.4., 5.9., 10.4.2., 10.6.un 10.7.punktu, Civillikuma 1668.2 

pantu Puses noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs veic starpmaksājumu par šobrīd izpildīto, bet Līguma 

4.3.1.apakšpunktā paredzētā starpmaksājumu kopsummas ierobežojuma dēļ 

neapmaksāto būvdarbu daļu euro 7 714,69 (septiņi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit 

euro, 69 centi) bez PVN apmērā (aptuveni 11,3 % no sākotnējās līgumcenas), 

tādējādi grozot Līguma 4.3.1.punktā paredzēto starpmaksājumu kopsummu, jo ar 

Pasūtītāja darbībām saistītu apstākļu dēļ Izpildītājam nav iespējams pabeigt Līguma 

Būvdarbus. 

2. Līdz brīdim, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis Izpildītājam nepieciešamos apstākļus 

Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, Puses vienojas pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu 

atbilstoši Līguma 5.8.4.punktam, jo ir pārtraukta vai kavēta citas iestādes īstenota 

ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta ieviešana un tas ir saistīts ar Līguma 

izpildi. 

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 sagatavota uz 2 (divām) lapaspusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu 

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

Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja. 

7. Vienošanās pielikumi: 

7.1. Izpildītāja 14.05.2018.iesniegums. 

7.2. Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums un situācijas 

skaidrojums par izmaiņu pamatojumu. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“HEKTORS” 

Reģistrācijas Nr.90000054572 Reģistrācijas Nr.45403001668 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801, Latvija 

Adrese: Brīvības iela 3b, Jēkabpils, 

LV-5201 

  

  

Norēķinu konts Nr. 

 

Norēķinu konts Nr.  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks 

izglītības, kultūras un sociālajos 

jautājumos 

 

PARAKSTS 

 

 

 

 

 

 

PARAKSTS 

Paraksta atšifrējums            Paraksta atšifrējums               

Parakstīšanas datums  Parakstīšanas datums 
 


