
 

 

VIENOŠANĀS PAR LĪGUMA NR.35 GROZĪJUMIEM 
 
Ozolnieku novada, Ozolniekos 2017.gada 15.augustā      
  
 Ozolnieku novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja Daiņa Liepiņa personā, 
kurš rīkojas saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības nolikumu, turpmāk šīs vienošanās 
tekstā saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

 SIA “Koger vide”, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes locekļi Edgars 
Asars un Vilnis Ārgalis, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukta “Izpildītājs”, no otras puses, 
abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas ”Līdzēji”,  

Līdzēji, ņemot vērā,   

a) starp tiem 2017.gada 7.februārī noslēgto līgumu Nr.35 par PII “Bitīte” pārbūves darbu 
veikšanu, turpmāk tekstā saukts “Līgums”;  

b) faktu, ka būvprojekta nepilnību dēļi ir radusies nepieciešamība veikt iepriekš 
neparedzētus papildus darbus Līguma pienācīgai un pilnīgai izpildei, kā arī faktu, ka nav 
nepieciešams veikt daļu no Līgumā paredzētajiem darbiem;   

c) Izpildītāja 2017.gada 11.augusta iesniegumu, kas pievienots šiem Līguma grozījumiem 
kā 4.pielikums;  

d) Līguma 5.5. un 12.2.punktu noteikumus, 

noslēdz šos Līguma grozījumus par sekojošo: 

1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs ar savu darba spēku, rīkiem un materiāliem pienācīgā 
kārtā veic papildus darbus, kas norādīti šo Līguma grozījumu 1.pielikumā - „Papildus 
darbu tāmēs Nr.1-17” par kopējo summu EUR 18 153,43 (astoņpadsmit tūkstoši viens 
simts piecdesmit trīs euro un 43 centi).  

2. Līdzēji vienojas, ka Izpildītājam nav pienākums veikt šo Līguma grozījumu 2.pielikumā – 
tāmēs „Darbi, kas netiek veikti pēc tāmes pozīcijām” un tāmēs “Izslēgtie darbi” 
norādītos darbus par kopējo summu EUR 16 233,06 (sešpadsmit tūkstoši divi simti 
trīsdesmit tīrs euro un 6 centi), un Izpildītājam nav tiesību pieprasīt Pasūtītājam 
samaksu par šo Līguma grozījumu 2.pielikumā minētajiem darbiem.  

3. Līdzēji vienojas, ka par šo Līguma grozījumu 1.pielikumā minēto darbu pienācīgu un 
pilnīgu veikšanu, Pasūtītājs papildus Līguma summai maksā Izpildītājam EUR 
1 920,37 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro un 37 centi), 10 (desmit) darba 
dienu laikā pēc papildus darbu pieņemšanas-nodošanas akta un akta, kas apliecina 
Līguma pilnīgu un pienācīgu izpildi, abpusējas parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja 
rēķina saņemšanas dienas. Šajā punktā noteiktā maksa par papildus darbiem aprēķināta 
ņemot vērā papildus darbu vērtību, kas norādīta šo grozījumu 1.punktā, un no tās 
atņemot izslēgto darbu vērtību, kas norādīta šo grozījumu 2.punktā, saskaņā ar šo 
Līguma grozījumu 3.pielikumā pievienoto kopsavilkumu.   

4. Pasūtītājs šo Līguma grozījumu sakarā veic pievienotās vērtības nodokļa samaksu, 
saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.  

5. Līdzēji vienojas, ka šo Līguma grozījumu 1.pielikumā minētos Darbus Izpildītājs veic 
pilnībā līdz 2017.gada 1. septembrim.  

6. Atbilstoši šīs vienošanās 5.punktam un Līguma 5.5.1.punktam, Līdzēji vienojas 
Līguma 5.3.punktu izteikt šādā redakcijā:  

“5.3. Pilnīgu Būvdarbu pabeigšanu un visu citu Līgumā noteikto saistību 
izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu 
Būvuzņēmējs pabeidz pilnībā līdz 2017.gada 1.septembrim”.   
 
7. Izpildītājam ir pienākums, veicot ar šo vienošanos uzņemtos papildus darbus, pilnībā 

ievērot Līguma noteikumus.  

8. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā. Līgums turpmāk piemērojams 
un interpretējams tikai kopā ar šiem Līguma grozījumiem. 



 

 

9. Šie Līguma grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 
pilnīgai šo grozījumu un Līguma saistību izpildei. 

10. Šie Līguma grozījumi ir sastādīti latviešu valodā uz vienas abpusēji apdrukātas lapas, ar 
trīs  pielikumiem kopā uz 29 lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 
vienam Līguma grozījumu eksemplāram glabājas pie katra Līdzēja.  

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

PASŪTĪTĀJS: BŪVUZŅĒMĒJS: 
Ozolnieku novada pašvaldība  SIA “Koger vide”  
Stadiona iela 10, Ozolnieki LV-3018 Artilērijas iela 40, Rīga, LV 1009 
PVN Reģ.Nr. LV90001623310 PVN reģ.nr. LV 40003884717 
a/s “Swedbank”;  Kods HABALV22 A/s “Citadele”; kods: PARXLV22 
Konts: LV72HABA0551001405027 Konts: LV15PARX0012757670001 
Domes priekšsēdētājs:                                          valdes  locekļi:  
 
 
________________________                      _____________  ________________ 
Dainis Liepiņš                Z.v.                      Edgars Asars       Vilnis Ārgalis    
       z.v.  
 


