
 

 
Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un 

zivsaimniecības attīstības programmas pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” līdzfinansētā projekta “Cilvēki pie jūras” 

ietvaros.  
 

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.2 PIE 05.11.2020., LĪGUMA PAR 

BŪVDARBU VEIKŠANU Nr. RND/2020/6-2/L190  

(Nr. KAL-024-2020) 
 

Rojas novadā                   2020.gada 07.aprīlī 

 

           Rojas novada dome, reģistrācijas Nr. 990002644930, juridiskā adrese: Zvejnieku ielā 3, 

Rojā, Rojas novadā, LV - 3264, domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas personā (turpmāk - 

Pasūtītājs) no vienas puses un SIA „KALVAS”, reģistrācijas Nr.49003002594, juridiskā adrese: 

„Turaidas”, Rudē, Rojas novadā, LV-3264, valdes priekšsēdētāja Gata Grīnīša personā, kurš 

rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, 

ievērojot to, ka 2020.gada 15.decembra Defektācijas aktā, konstatēts, ka nepieciešams veikt 

papildus darbus,  kuru veikšanai nepieciešamie līguma grozījumi ir būtiski, jo iepirkuma līguma 

priekšmetā jāietver būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums, tas ir 

Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un 

Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku iemeslu 

dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā uzsāktajiem būvdarbiem un 

Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

61.panta pirmās daļas 2) punktu, otrās daļas 3) punktu, trešās daļas 2) punktu, ceturto daļu un 

septīto daļu, noslēdz papildus vienošanos par grozījumiem 2020.gada 05.novembra noslēgtajā 

Būvdarbu līgumā Nr. RND/2020/6-2/L190 un Pasūtītājs publicē paziņojumu par izmaiņām 

līgumā saskaņā ar uz Publisko iepirkumu likuma 33.pantu: 

1. Līgumslēdzēji atceļ 2020.gada 16.decembra Papildu vienošanos Nr.1 pie 05.11.2020., 

Līguma par būvdarbu veikšanu Nr. RND/2020/6-2/L190 (Nr. KAL-024-2020), kas 

neaptver visu nepieciešamo darbu apjomu jo tika noslēgta pirms projekta “Kaltenes kluba 

otrā stāva pārbūve “Kaltenes klubs”, Kaltenē, Rojas novads”, izmaiņu izstrādes un 

apstiprināšanas Rojas apvienotajā būvvaldē. 

2. Pamatojoties uz 2020.gada 05.novembrī noslēgto Būvdarbu līgumu Nr. RND/2020/6-

2/L190 un šo vienošanos, Izpildītājs veic papildus darbus objektā “Kaltenes klubs”, 

Kaltenē, projekta “Kaltenes kluba otrā stāva pārbūve “Kaltenes klubs”, Kaltenē, Rojas 

novads”, izmaiņām,  saskaņā ar Papildus būvniecības tāmi Nr.1 “Iekšējie apdares darbi” 

un Izslēgto darbu tāmi, kas ir šīs Papildus vienošanās Nr.2 neatņemama sastāvdaļa, 

izbūvējot iekšējos apdares darbus. Papildus darbu Līgumcena ir EUR 28534,86 

(divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri eiro un  86 centi) bez PVN. 

Pievienotās vērtības nodoklis EUR 5992,32 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi 

eiro 32 centu) Papildus darbu apjoms nepārsniedz 50  % piecdesmit procentus no 

sākotnējās līguma summas, kas bija EUR 57 069,72 (piecdesmit septiņi tūkstoši 

sešdesmit deviņi EUR un 72 centi), un PVN 21% ir EUR 11 984,64 (vienpadsmit tūkstoši 

deviņi simti astoņdesmit četri EUR un 64 centi), kopā: EUR 69 054,36 (sešdesmit deviņi 

tūkstoši piecdesmit četri EUR un 36 centi). Izslēgto darbu apjoms ir EUR 1245,79 (viena 

tūkstoša četrdesmit piecu eiro 79 centu) apmērā, bez PVN. 
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3. Puses vienojas, ka uz sakarā ar 2020.gada 15.decembra Defektācijas aktā konstatēto, uz 

SIA “ARCHIDOSE”, reģistrācijas Nr.40103363882, izstrādātajām būvprojekta “Kaltenes 

kluba otrā stāva pārbūve “Kaltenes klubs”, Kaltenē, Rojas novads”, izmaiņām, neattiecas 

Izpildītājam 2020.gada 05.novembra noslēgtajā Būvdarbu līgumā Nr. RND/2020/6-

2/L190 punktā 3.5. noteiktais pienākums Izpildītājam uz sava rēķina izdarīt grozījumus 

Būvprojektā, un šīs projekta izmaiņas jāapmaksā Pasūtītājam. 

4. Puses groza savstarpējā 05.11.2020. Līguma par būvdarbu veikšanu Nr. RND/2020/6-2/L190, 

punktus 2, 4.1. un 4.4, izsakot tos šādā redakcijā: 

“2. Līguma priekšmets. 

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus “Kaltenes kluba otrā 

stāva pārbūve, Kaltenē, Rojas novadā” objektā - “Kaltenes klubs”, Kaltenē, Rojas novadā 

(turpmāk – Būvobjekts) atbilstoši SIA “ARCHIDOSE”, reģistrācijas Nr.40103363882, 

izstrādātajam būvprojektam “Kaltenes kluba otrā stāva pārbūve “Kaltenes klubs”, Kaltenē, Rojas 

novads”, projekta izmaiņām, Tehniskai specifikācijai, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu 

Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām un, papildus vienošanos pie līguma un 

Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām 

(turpmāk – Būvdarbi). [..] 

4.1. Līguma summa EUR 84358,79 (astoņdesmit četri tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi eiro 

un 79 centi), PVN 21%  ir EUR 17715,35 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti piecpadsmit eiro 

un 35 centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR 102074,14 (viens simts divi tūkstoši 

septiņdesmit četri eiro un 14 centi). [..] 

4.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas 

kontu, šādā kārtībā: 

4.4.1.avansa maksājumus 20% (divdesmit procenti) no galīgās līguma kopējās summas, tas ir 

EUR 20414,83 (divdesmit tūkstoši četri simti četrpadsmit EUR un 83 centi) – 10 (desmit) darba 

dienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas; 

4.4.2. maksājums par mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – desmit darba dienu laikā no 

atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un 

Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem. 

4.4.3.avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai.” 

5. Šī vienošanās un tās pielikumi kļūst par Pušu savstarpējā 05.11.2020. Līguma par būvdarbu 

veikšanu Nr. RND/2020/6-2/L190 neatņemamu sastāvdaļu. 

6. Šī vienošanās un tās pielikumiem - Nr.1 Kopsavilkuma aprēķina (papildus darbiem), un Nr.2 

Kopsavilkuma aprēķins – izslēgtie darbi, sastādīti elektroniski un kā trīs faili parakstīti kopā, kā 

elektronisks dokuments. 

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

Izpildītājs: Pasūtītājs: 

SIA “Kalvas” 

Reģistrācijas Nr.49003002594 

Adrese: „Turaidas, Rude, Rojas novads 

LV-3264 

Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22 

Konts: LV16HABA0551016858135 

 

Rojas novada dome 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja  

Rojas novads, LV - 3264 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV10TREL980246602400B 

 

SIA “KALVAS” valdes loceklis  

Gatis Grīnītis  

 

 

Rojas novada domes priekšsēdētāja 

Eva Kārkliņa 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


