
 

 

Vienošanās Nr. 1 

pie 03.04.2018. noslēgtā 

UZŅĒMUMA LĪGUMA Nr. 5-5.8_00dc_220_18_480 

Par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu  Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā  

 

Launkalnes pagastā , Dokumenta sagatavošanas datums 29.05.2018. 

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.  

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās 

Austrumvidzemes reģiona mežkopības vadītāja Arņa Čama personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, no vienas 

puses, un 

 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pro machinery”, vienotais reģistrācijas Nr.44103049115, tās valdes locekļa 

Mārtiņa Ločmeļa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata,, no otras puses, (PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS, kopā tekstā 

saukti – “LĪDZĒJI”), 

 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 2.punktu un trešās daļas 3. punktu un 

2018.gada 03.aprīlī noslēgtā līguma PASŪTĪTĀJA reģistrācijas Nr.5-5.8_00dc_220_18_480 par meža meliorācijas 

sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu  Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā 14.1. punktu, turpmāk – Līgums, 

nolūkā nodrošināt meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu atbilstoši PASŪTĪTĀJA vajadzībām, 

ievērojot, ka: (1) apsekojot dabā objektu “Dūkas -2” (2.iepirkuma daļa Strenču iecirkni, “MMS Dūkas-1”, MMS-Dūkas 

-2”)  tika konstatēts, ka nav lietderīgi ievietot caurteku uz grāvja S-2 Pik 13/66-13/74 102. kvartāla apgabala 422. kvartāla 

21. nogabalā Numurs 102-787, dēļ ļoti vājās grunts nestspējas. Caurteka tika ievietota 102.kvartāla apgabala 418.kvartāla 

19.nogabalā Numurs 102-787; (2) veicot meliorācijas grāvju attīrīšanu no piesērējuma objektā “Dūkas -2” S-2 grāvim 

netika pārtīrīti 106 m, kas atbilst 306 m3 apjomam, bet veicot grāvja S-1 attīrīšanu no piesērējuma grāvja lejtecē sāka 

veidoties ūdens, kā rezultātā tika pārtīrīta teritorija 306 m3 apjomā, kas sākotnēji nebija iekļauta noslēgtā līguma apjomā, 

taču papildus veiktais darbu apjoms S-1 grāvim atbilst Līgumā paredzētajam apjomam S-2 grāvim, kas netika veikts, 

līdz ar to līgumā noteiktais darbu apjoms paliek nemainīgs; (3) Līguma grozījumi ir nepieciešami objektīvu apstākļu dēļ 

– pazeminātās augsnes nestspējas dēļ; (4) nepieciešamo izmaiņu rezultātā noslēgtā līguma apjomi un līguma cena paliek 

nemainīga. 

1. Līdzēji apliecina, ka Vienošanās neskar ar Līgumu uzņemtās Līdzēju saistības apjomā, kādā tās bija spēkā līdz 

Vienošanās noslēgšanas brīdim. 

2. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas un ka Vienošanās atbilst Līdzēju 

interesēm. 

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma darbības termiņa beigām.  

4. Vienošanās tiek pievienota Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

5. Vienošanās sastādīta uz piecām lapām, divos eksemplāros, latviešu valodā, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie IZPILDĪTĀJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

6. Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. 

   

PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti 

  

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

 Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

Vienotais reģ. Nr.40003466281 

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga,  

LV – 1004 

Austrumvidzemes reģions 

Adrese korespondences saņemšanai:  

“Mežsaimniecība”, Launkalnes pagasts,  

Smiltenes novads, LV-4729 

tālr. 64781545 

 

Bankas rekvizīti:     

AS „SEB banka”  

Konts Nr. LV10 UNLA 0003 0304 6754 4 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Pro machinery”  

Vienotais reģ. Nr.44103049115 

Juridiskā adrese: “Putni”, Nītaure, Nītaures 

pagasts, Amatas novads, LV-4112 

 

 

  

PUŠU paraksti 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

 

______________________ 

A.Čams 

 

____________________ 

M.Ločmelis 

 


