
Vienošanās Nr. 1 
Pie Līguma Nr. STEM811-1  

Iepirkuma id.Nr. LMA 2018/17/ERAF no 13.12.2018 

Rīgā, 2019. gada __. maijā 

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, adrese: Kalpaka bulv.
13, Rīga, LV-1968, tās rektora Kristapa Zariņa personā, kurš rīkojas uz LMA Satversmes 
pamata, turpmāk atsevišķi saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, un  

AS„BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas numurs 40003113258, 
juridiskā adrese Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, tās valdes locekļa Valda Uzariņa personā, 
kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk atsevišķi saukts – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk 
kopā sauktas - Puses, katra atsevišķi saukta Puse,  

Ņemot vērā apstākli, ka no Pasūtītāja un Izpildītāja darbības neatkarīgu iemeslu dēļ 
saistībā ar ēkas rekonstrukcijas darbiem būvniecības gaitā konstatēta nepieciešamība veikt 
papildus darbus un proti:  faktisko situāciju Objektā, kas fiksēta 2019. gada 10. aprīļa Objekta 
būvsapulces protokolā Nr. 1/04, par to, ka pamatu atsegšanas laikā konstatēts kritisks ārsienu 
un balkonu stāvoklis (ārsienās izveidojušās deformācijas plaisas un mūra nobīde), kā 
rezultātā pieņemts lēmums veikt papildus darbus, kas sākotnēji nav iekļauti ēkas 
rekonstrukcijas 1. kārtas darbu tāmē - ēkas ārsienu, ārējo kāpņu un balkonu atjaunošanu 
pirms būvbedres izrakšanas un piebūves būvniecības uzsākšanas, lai nepasliktinātu ēkas 
stāvokli,  

pamatojoties uz Latvijas Mākslas akadēmijas iepirkuma “Ēkas pārbūves J. Kugas ielā 
11, Ikšķilē 1. kārtas būvdarbi” (identifikācijas Nr. LMA 2018/17/ERAF) rezultātā 2018. gada 
13. decembrī noslēgtā būvniecības līguma Nr. STEM811-1 (turpmāk tekstā – Līgums) p. 9.2., 
un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta 5.daļas 2.punktu. 

noslēdz šo vienošanos par papildus darbu veikšanu (turpmāk tekstā Vienošanās), kas 
pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu: 

1. Puses vienojas par izmaiņām veicamo būvdarbu un to izmaksu apjomā par kopējo 
summu EUR 32 307,40 (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņi eiro un 40 centi), 
neieskaitot PVN, atbilstoši papildus darbu tāmei, kas ir šīs Vienošanās pielikums Nr.1 
(Visi saskaņā ar šo vienošanos veicamie papildus būvdarbi turpmāk tekstā Papildus 
darbi). 

2. Izteikt Līguma p.2.1. sekojošā redakcijā: 

„2.1. Līguma kopējā summa par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem 
Darbiem ir EUR 247 725,41 (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti 
divdesmit pieci eiro 41 centi), (turpmāk –– Līguma summa), neieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, turpmāk –PVN. PVN tiek aprēķināts un maksāts 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.” 
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3. Darbu izpildes termiņš 20.08.2019 

4. Izpildītājs 5 darba dienu laikā pēc šīs Vienošanās parakstīšanas veic nepieciešamās 
darbības, lai palielinātu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas summu līdz 10% no 
kopējās Līguma summas u.c. garantijas iemaksu/apdrošināšanas summu apjomus 
atbilstoši Līguma summai. 

5. Papildus darbu nodošana notiek Līguma 7. nodaļā noteiktajā kārtībā. Ņemot vērā 
apstākli, ka Papildus darbu apmaksu Pasūtītājs neveiks no projekta “Latvijas Mākslas 
akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana” (turpmāk – 
Projekts) līdzekļiem, bet cita finansējuma avota, Izpildītājs nodrošina, ka nodošanas 
pieņemšanas dokumentācijā ir nošķirami Līguma ietvaros veiktie un nodotie Darbi un 
Papildus darbi. 

6. Papildus darbu apmaksu Pasūtītājs veic Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar 
pieņemšanas nodošanas aktos (Forma 2) fiksētajiem nodoto un pieņemto darbu 
apjomiem, ievērojot Līguma p. 2.4.5. noteikto ierobežojumu. Pasūtītājam ir tiesības 
veikt Darbu un Papildus darbu apmaksu ar atsevišķiem naudas pārvedumiem. 

7. Gadījumos, kas nav atrunāti šajā Vienošanā, Puses vadās pēc Līguma nosacījumiem. 

8. Vienošanās un tās pielikumi stājas spēkā ar Vienošanās abpusējas parakstīšanas brīdi 
un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9. Vienošanās sagatavota uz 2(divām) lapām, tai ir viens pielikums Nr. 1 Papildus darbu 
tāme, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no 
kuriem viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet otrs Pasūtītājam. 

  

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS 
Latvijas Mākslas akadēmija 
Reģ. Nr. 90000029965 
Juridiskā adrese: 
O.Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1050 
Valsts kase, TRELLV22 
LV12TREL9220052000000 

______________________________ 
Rektors, prof. Kristaps Zariņš 

IZPILDĪTĀJS 
 “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” 
Reģ.Nr.40003113258 
Juridiskā adrese:  
Jelgavas iela 36, Rīga, LV1004 
BankaAS “Luminor bank” 
KontsLV60NDEA0000084714325 

_________________________________ 
Valdes loceklis Valdis Uzariņš 
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