
VIENOŠANĀS Nr. 1 
Par grozījumiem 01.03.2018. līgumā Nr. 2.4.6./18 - 7 

“Sporta laukuma pārbūve “Pilsdārzos”, Praulienā, Praulienas pagastā, Madonas novadā” 

Madonā 

2018.gada 6.augustā 

 
Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo 

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

izpilddirektors _____________, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “Ošukalns celtniecība, kuras vārdā saskaņā ar ______________ rīkojas 

__________________, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, 

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2018/6_ELFLA “Sporta infrastruktūras 

uzlabošanas būvdarbi Madonas novada Praulienas pagastā” dokumentu prasībām, 

Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas 13.02.2018.pieņemto lēmumu par 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 1.daļā (turpmāk – Iepirkums),  

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

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

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Sporta infrastruktūras 

uzlabošana Praulienas pagastā”, identifikācijas numurs 16-05-AL23-A019.2203-

000010, (turpmāk – Projekts), 

ņemot vērā Pasūtītāja atbildīgās personas atzinumu un situācijas skaidrojumu, ņemot 

vērā visu būvdarbos iesaistīto pušu parakstīto 31.07.2018. izmaiņu aktu Nr.1, izvērtējot 

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

izmaiņas (iekļaujamos būvdarbus), jo bez tām nav iespējams pilnībā izpildīt sākotnēji 

paredzētos līguma Būvdarbus atbilstoši normatīvajiem aktiem, pamatojot ar vajadzību 

nodrošināt drošu pieeju objektam, būvniecības dokumentācijā konstatēto kļūdu 

novēršanu, kā arī ar objekta funkciju un vajadzībām ekspluatācijas laikā, 

aprēķinot veikto izmaiņu apjomu sekojoši: summējot jaunu ieslēgto darbu pozīciju 

izmaksas. Izmaiņas Būvdarbos euro 6 847,91 apmērā jeb 6,85 % no sākotnējās 

līgumcenas ir Pasūtītāja ierosinātas un būvuzrauga apstiprinātas, atbilstoši Pasūtītāja 

atbildīgās personas atzinumā un situācijas skaidrojumā norādītajam, tiek pamatotas ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktam, Līguma 10.4.2.punktam. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pievienotos dokumentus, saskaņā ar Līguma 

3.7.punkta apakšpunktiem, 10.6., 10.7. un 10.8.punktu, izrādot brīvu un nepiespiestu 

gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, Puses noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – 

Vienošanās): 

1. Puses vienojas veikt papildus Būvdarbus atbilstoši izmaiņu aktā Nr.1 norādītajam, 

attiecīgi Būvdarbu apjomos iekļaujot darbus. 

2. Līgumcena par Vienošanās 1.punktā noteikto Papildus Būvdarbu izpildi, kas 

pamatota ar Izpildītāja sagatavoto papildus darbu tāmi (izmaiņu akts Nr.1 no 

31.07.2018.) ir euro 6 847,91 (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro, 91 

cents) bez PVN, tādējādi palielinot Līgumā sākotnēji nolīgto kopējo līgumcenu. 

3. Ņemot vērā Vienošanās 2.punktu par Līguma sākotnējās līgumcenas palielinājumu, 

Līguma 3.1.punktā kopējā līgumcena ar šo vienošanos tiek noteikta euro 

106 774,03 (viens simts seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro, 03 centi), 

pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viena procenta) apmērā ir euro 

22 422,55 (divdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit divi euro, 55 centi) apmērā, 

kas kopā veido Līguma summu euro 129 196,58 (viens simts divdesmit deviņi 

tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro, 58 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 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu 

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

Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja. 

9. Vienošanās pielikumi: 

9.1. Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums ar situācijas 

skaidrojumu par izmaiņu pamatojumu. 

9.2. 31.07.2018. izmaiņu akts Nr.1 (tāme), kas vienlaicīgi ir Izpildītāja piedāvājums 

papildus būvdarbiem, uz kura ir arī Būvuzrauga saskaņojums. 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība SIA “Ošukalns celtniecība” 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 Reģistrācijas Nr. 45403012642 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Adrese: Brīvības iela 2C, Jēkabpils, 

LV-5201 

e-pasts: dome@madona.lv  e-pasts:  

Valsts kase  Banka:  

SWIFT kods:  SWIFT kods:  
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