
VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/21/52 

 pie 11.10.2018. līguma Nr. ANP/1-45.1/18/496 

par būvprojekta “Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēku pārbūve” 

 ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.ANP2018/39) 

 Alūksnē,  Datums skatāms elektroniskā paraksta laika zīmogā 
 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar Alūksnes novada 

domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 20.1 un 

121. punktu rīkojas XXXX, un  

SIA “AZ SERVICE”, reģistrācijas numurs 40003874051, atrodas Madonas ielā 27-93, Rīgā, 

turpmāk – Uzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās XXXX,  

turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 

11.10.2018. noslēgtā līguma Nr. ANP/1-45.1/18/496 par būvprojekta “Ernsta Glika Alūksnes valsts 

ģimnāzijas ēku pārbūve” ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu, turpmāk – līgums, 1.1.3. un 9.5.punkta 

kārtībā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu sakarā ar 

nepieciešamību veikt būvdarbu veikšanas laikā atklājušos papildu būvdarbu risinājumu, kas radīja 

izmaiņas būvprojektā, ekspertīzi, un Uzņēmēja maiņa nepieciešamā pakalpojuma veikšanai radītu 

Pasūtītājam būtisku izmaksu pieaugumu un neatbilstu Pasūtītāja ekonomiskā lietderīguma interesēm, 

izpildot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 60. un 

69.punkta prasības un nemainot līguma mērķi, vienojas: 
 

1. Puses vienojas izdarīt grozījumus Līguma 4.2.punktā, papildinot to šādi: “Ja būvdarbu laikā 

Pasūtītājam rodas nepieciešamība veikt būvprojekta izmaiņu ekspertīzi, līdzēji vienojas par 

atbilstošu līgumcenas palielinājumu, kas visu šādu līguma grozījumu kopsummā nevar 

pārsniegt 10% no tās nebūtisku grozījumu gadījumā un paredzot, ka līgumcena var tikt mainīta 

Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajās robežās, ja līguma izpildes laikā, Pasūtītāja 

ekonomiskās lietderīguma interesēs rodas nepieciešamība pēc papildu būvdarbiem, atklājas 

neparedzētie darbi, tiek mainīts veicamo Būvdarbu apjoms, tehnoloģija vai risinājumi, vai 

Pasūtītājs atsakās no kāda apjoma, bez kura realizēšanas pilnībā ir sasniedzams Būvdarbu 

mērķis un šo izmaiņu rezultātā nepieciešams veikt būvprojekta izmaiņu ekspertīzi. Vienošanās 

par izslēdzamajiem vai papildu būvdarbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā un šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā.”  

2. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs par atlīdzību un saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 

19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 

2. septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, līgumu un šo vienošanos apņemas 

veikt ekspertīzes pakalpojumu būvprojekta “Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēku 

pārbūve, 1.kārta” būvprojekta izmaiņām “Ģenerālplāns. Arhitektūras risinājumi. 

Būvkonstrukcijas. Izmaiņas autoruzraudzības kārtībā” (20.sējums) 10 (desmit) kalendāro dienu 

laikā no šīs vienošanās noslēgšanas dienas. 

3. Pasūtītājs, papildus līguma atrunātai līgumcenai, samaksā Uzņēmējam par kvalitatīvi un 

atbilstoši līgumam veikto būvprojekta izmaiņu ekspertīzi līgumcenu 575,00 EUR (pieci simti 

septiņdesmit pieci euro), PVN maksājumu 120,75 EUR (viens simts divdesmit euro 75 centu) 

apmērā, kopā 695,75 EUR (seši simti deviņdesmit pieci euro 75 centi), kas veido 8,2% no 

sākotnējās līgumcenas, pārskaitot to Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

būvprojekta izmaiņu ekspertīzes pozitīva atzinuma saņemšanas no Uzņēmēja, abu Pušu 

parakstīta būvprojekta izmaiņu ekspertīzes pieņemšanas – nodošanas akta, kā arī atbilstoši 

normatīvajiem aktiem sagatavota rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. 

4. Parakstot šo vienošanos, Puses apliecina, ka būvprojekta izmaiņas, kam veicama ekspertīze, 

elektroniski ir nosūtītas uz epastu XXXX. 
5. Puses vienojas, ka visi pārējie līguma noteikumi un nosacījumi, kas nav pretrunā ar šo 

vienošanos, paliek spēkā bez izmaiņām.  

6. Vienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa un piemērojama tikai kopsakarā ar to. 

7. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 

8. Vienošanās parakstīta elektroniski un glabājas elektroniskā formātā pie katras no Pusēm. 
 

Pasūtītājs 

Alūksnes novada pašvaldība 

XXXX 

 

 

Uzņēmējs 

SIA “AZ SERVICE” 

XXXX 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem un satur laika zīmogus 

mailto:aigars.teresko@gmail.com

