
VIENOŠANĀS  
Par 23.04.2018. līguma Nr. MNP/2.4.6/18/30 

“Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas 

būvdarbi” izbeigšanu pirms Būvdarbu pabeigšanas 

Madonā 

2019.gada 26.martā 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 80.3.punktu rīkojas domes 

priekšsēdētājs _____________, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “Modians”, kuras vārdā saskaņā ar ________________ rīkojas 

_______________, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, 

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2018/5_ELFLA “Madonas novada 

Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi” dokumentu 

prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas 04.04.2018.pieņemto 

lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā,  

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 “Bērzaunes pagasta tautas 

nama pārbūve un aprīkojuma iegāde”, identifikācijas numurs 16-05-AL23-A019.2203-

000016, (turpmāk – Projekts), 

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

sekojošu vienošanos pie Pušu noslēgtā 23.04.2018. līguma Nr. MNP/2.4.6/18/30 

“Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas 

būvdarbi”, turpmāk tekstā “Līgums”, saskaņā ar Līguma 4.4., 11.2. un 12.4. punktu, 

(turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses Līguma 5.3.punktā vienojušās “Būvdarbu izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši 

no būves vietas pieņemšanas dienas (apliecina būves vietas pieņemšanas un 

nodošanas akts).”. Puses konstatē, ka būves vieta Izpildītājam ar aktu ir nodota 

2018.gada 21.maijā un Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2018.gada 21.oktobris, kad 

ir jābūt veiktiem visiem Būvdarbiem un iesniegtai izpilddokumentācijai. Būvdarbu 

pabeigšanas termiņā Būvdarbi nav pabeigti, nenodoto Būvdarbu kopējā summa 

2018.gada 21.oktobrī ir 168 962,89 euro bez PVN.  

2. Puses pēdējā sanāksmē 21.01.2019. mutiski vienojās par Būvdarbu apturēšanu un 

Līguma izbeigšanu, pamatojot ar Līguma 11.2.punktu. Tādējādi 21.01.2019. ir 

uzskatāma par Līguma izbeigšanas dienu, kad ir arī Pušu parakstīts akts par 

būvobjekta nodošanu atpakaļ Pasūtītājam. 

3. Puses konstatē, ka Izpildītājs ir nepamatoti kavējis Būvdarbu izpildes gala termiņu 

laika posmā no 22.10.2018. līdz 21.01.2019., tas ir, 86 (astoņdesmit sešas) dienas, 

neskaitot svētku dienas (saskaņā ar Līguma 1.10.punktu).  

4. Atbilstoši Līguma 12.4.punktam Par Būvdarbu izpildes gala termiņa kavēšanu 

Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no 

nenodoto Būvdarbu kopējās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. 

Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Būvdarbu izpildei 

noteiktais termiņš. Līgumsods veidojas sekojoši: 

4.1. Nenodoto Būvdarbu kopējā summa laika periodā no 2018.gada 21.oktobra līdz 

2018.gada 29.novembrim (38 dienas) ir euro 168 962,89 bez PVN. Tā kā līgumsods 

par vienu nokavēto dienu ir euro 84,48 (astoņdesmit četri euro, 48 centi), tad 

līgumsods par 38 kavējuma dienām ir euro 3 210,24 (trīs tūkstoši divi simti desmit 

euro, 24 centi) bez PVN. 

4.2. Saskaņā ar Pasūtītāja 28.11.2018. pieņemto būvdarbu daļas izpildi, nenodoto 

Būvdarbu kopējā summa laika periodā no 2018.gada 30.novembra līdz 2019.gada 



21.janvārim (48 dienas) ir euro 142 761,40 bez PVN. Tā kā līgumsods par vienu 

nokavēto dienu ir euro 71,38 (septiņdesmit viens euro, 38 centi), tad līgumsods par 

48 kavējuma dienām ir euro 3 426,24 (trīs tūkstoši četri simti divdesmit seši euro, 

24 centi) bez PVN. 

5. Ņemot vērā šīs Vienošanās 4. punkta apakšpunktos minēto, Puses vienojas, ka 

līgumsods par labu Pasūtītājam par Līgumā noteiktajā termiņā nenodotajiem 

Būvdarbiem ir euro 6 636,48 (seši tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro, 48 centi) 

bez PVN, ko Izpildītājam ir pienākums maksāt. 

6. Līguma 4.4.punkts nosaka, ka Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā 

visi maksājumi tiek apturēti un tiek veikti gala aprēķini par Pušu savstarpējām 

saistībām uz Līguma izbeigšanas dienu, tostarp arī par līgumsodiem. Līguma 

4.5.punkts nosaka, ka Pasūtītājs līgumsodu ietur no jebkuras Izpildītājam 

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

5.punktā minēto līgumsodu no gala maksājuma.  

7. Puses vienojas, ka atbilstoši izpildīto Būvdarbu pieņemšanas aktiem šīs Vienošanās 

parakstīšanas dienā izpildīto un neapmaksāto Būvdarbu vērtība ir euro 20 346,04 

(divdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro, 04 centi) bez PVN, no kuras 

atņemot vienošanās 5.puktā minēto līgumsodu, Pasūtītājam ir jāveic gala 

maksājums par labu Izpildītājam euro 13 709,56 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti 

deviņi euro, 56 centi). Puses vienojas, ka Pasūtītājs gala maksājumu veic 30 

(trīsdesmit) dienu laikā no šīs Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas. 

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

9. 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. 

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

noteikumiem. 

11. 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. 

12. Vienošanās pielikums: Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi iesniegums 

(vienošanās ierosinājums). 

13. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība SIA “Modians” 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 Reģistrācijas Nr. 50103520891 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801, Latvija; 

e-pasts: dome@madona.lv  

Adrese: Duntes iela 34, Rīga, LV-1005, 

Latvija; 

e-pasts:  

Valsts kase  AS  

  

Norēķinu konts Nr. 
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS  

PARAKSTS 

 

 

 

 

PARAKSTS 

Paraksta atšifrējums     Paraksta atšifrējums         

Parakstīšanas datums:  Parakstīšanas datums:  
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