
VIENOŠANĀS Nr. 1 
Par grozījumiem 02.08.2018. līgumā Nr. MNP/2.4.6/18/57 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Energoefektivitātes 

paaugstināšana  Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā"” 

Madonā 

 

2019.gada 21.februārī 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas 

izpilddirektors _________________, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, 

un 

SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, kuras vārdā saskaņā ar 

_______________rīkojas _________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no 

otras puses, abi kopā saukti – Puses, vai atsevišķi - Puse,  

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2018/25_ERAF “Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība objektam "Energoefektivitātes paaugstināšana  Andreja Eglīša 

Ļaudonas vidusskolā"” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu 

komisijas 31.07.2018. pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

iepirkumā (turpmāk – Iepirkums),  

īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķa 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros projektu Nr. 

4.2.2.0/17/I/082 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja 

Eglīša Ļaudonas vidusskolā” (turpmāk – Projekts), 

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, Puses noslēdz 

sekojošu vienošanos pie Pušu noslēgtā 02.08.2018. līguma Nr. MNP/2.4.6/18/57 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Energoefektivitātes 

paaugstināšana  Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā"”, turpmāk tekstā “Līgums”, 

saskaņā ar Līguma 4.4., 12.2.punktu, (turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses Līguma 5.2.punktā vienojušās “Darbu izpildes termiņi ir noteikti Prasībās 

būvprojekta izstrādei 3.1. un 3.2.punktā.”, projektēšanas uzdevuma 3.1.punktā ir 

noteikts “Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un iesniegšanai 

būvvaldē lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 8 nedēļu laikā 

no dienas, kad ir parakstīts līgums par projektēšanas darbiem.”. Puses konstatē, ka 

2018.gada 3.oktobris ir gala termiņš Projektēšanas Darbu izpildei, kurā ir jābūt 

iesniegtai būvprojekta dokumentācijai.  

2. Puses konstatē, ka Izpildītājs izstrādātu būvprojektu Pasūtītājam iesniedza 

2018.gada 12.novembrī, kas ir uzskatāms par Projektēšanas Darbu faktisko izpildes 

termiņu. Tas nozīmē, ka Darbu pabeigšana tika nepamatoti kavēta laika posmā no 

04.10.2018. līdz12.11.2018., tas ir 40 (četrdesmit) dienas. 

3. Atbilstoši Līguma 12.2.punktam par Darbu izpildes gala termiņa kavēšanu 

Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 % apmērā no Projektēšanas darbu līgumcenas bez 

PVN, kas norādīta Līguma 3.1.punktā, par katru nokavēto dienu. Līgumsodu 

aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Darbu izpildei noteiktais 

termiņš. Tā kā līgumsods par vienu nokavēto dienu ir euro 66,50 (sešdesmit seši 

euro, 50 centi), tad līgumsods par visām 40 (četrdesmit) kavējuma dienām kopā ir 

euro 2 660,00 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit euro, 00 centi). 

4. Ņemot vērā šīs Vienošanās 2. un 3.punktā minēto, Puses vienojas, ka līgumsods par 

labu Pasūtītājam par Izpildītāja Projektēšanas darbu nenodošanu Līgumā noteiktajā 

termiņā ir 2 660,00 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit euro, 00 centi) bez PVN, ko 



Izpildītājam ir pienākums maksāt. 

5. Līguma 4.4.punkts nosaka, ka Pasūtītājs līgumsodu ietur no jebkuras Izpildītājam 

izmaksājamās summas. Tāpēc Puses vienojas, ka Pasūtītājs ietur šīs Vienošanās 

4.punktā minēto līgumsodu no Projektēšanas darbu gala maksājuma. 

6. Pamatojot ar Izpildītāja 12.02.2019. iesniegumu Nr.1202-19ID Par rēķina nosūtīšanu 

un norēķina konta maiņu, Puses vienojas turpmāk Līguma ietvaros veikt norēķinus ar 

Izpildītāju uz bankas rekvizītiem, kas tiek norādīti šīs Vienošanās 12.punktā. 

7. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

8. 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. 

9. Pušu paraksti apliecina, ka pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās 

noteikumiem. 

10. 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. 

11. Vienošanās pielikums: Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums 

(vienošanās ierosinājums). 

12. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība SIA “Projektēšanas birojs 

AUSTRUMI” 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 Reģistrācijas Nr. 42403019889 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801, Latvija; 

e-pasts: dome@madona.lv  

Adrese: 18.Novembra iela 16, Rēzekne, 

LV-6401. 

e-pasts: info@austrumi.lv  
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