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VIENOŠANĀS Nr. 1 
pie 2018. gada 13. jūnija līguma Nr. 5-3.3_007y_220_18_22 

 par repelenta „Cervacol Extra” piegādi 

 

Rīgā, vienošanās sagatavošanas datums 2018. gada 3. septembris. 

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

  

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281, turpmāk – 

Pircējs, LVM Mežsaimniecība, mežkopības izpilddirektora Mārtiņa Gūtmaņa personā, kurš rīkojas 

uz valdes pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un 

 

slēgta akciju sabiedrība (UAB) „GRADERLITAS”, reģistrācijas kods 125521389 

Lietuvas Republikas juridisko personu reģistrā, turpmāk – Pārdevējs, tās direktora Gražvīda Šukščus 

(Gražvydas Šiukščius) personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, 

 

kopā turpmāk – Līdzēji,  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu un 2018. gada 13. jūnijā noslēgtā 

līguma Nr. 5-3.3_007y_220_18_22 par repelenta „Cervacol Extra” piegādi, turpmāk – Līgums, 

7.2. punktu, nolūkā nodrošināt atjaunoto meža platību aizsardzību nepieciešamajā apjomā, 

 

ievērojot, ka: (1) pēc 2018. gada 18. janvāra, kad izsludināts atklāts konkurss „Repelentu piegāde 

2018. – 2020. gadā”, id. Nr. AS LVM MS MK_2018_24_Ak, iepriekš neparedzami un strauji 

pieaudzis atjaunoto meža platību bojājumu apjoms, kas objektīvi rada Pircējam nepieciešamību pēc 

iepriekš neplānotiem papildu atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumiem, pielietojot 

aizsardzības līdzekli “Cervacol Extra”; (2) repelentu lietošanu ietekmē laika apstākļi – veģetācijas 

perioda beigas, gaisa temperatūra virs 0°C, apstrādājamam augam jābūt sausam un pēc apstrādes 

jānožūst; (3) Līguma grozījumu vērtība nepārsniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežu un 

vienlaikus arī 10% no Līgumcenas; (4) Līguma grozījumi saglabā ekonomisko līdzsvaru starp 

Līdzējiem, 

 

noslēdza šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:  

 

1. Līdzēji vienojas palielināt repelenta „Cervacol Extra” apjomu, grozot Līguma 1.1. punktu un 

izsakot to šādā redakcijā: 

“1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk 89 870 kg repelentu „Cervacol Extra” (no tā 

sākotnējais apjoms 89 670 kg un papildu apjoms 200 kg), turpmāk – Preces, saskaņā ar 

Līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju (pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

2. Līdzēji vienojas, ka repelenta „Cervacol Extra” papildu apjoma (200 kg) piegādes termiņš – līdz 

2018. gada 10. septembrim. 

3. Līdzēji vienojas, ka  repelenta „Cervacol Extra” papildu apjoma (200 kg) piegādes vieta ir 

Zemgales reģions (Sili, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3001). 

4. Līdzēji vienojas grozīt Līgumcenu atbilstoši palielinātajam Līguma priekšmeta apjomam, grozot 

Līguma 2.1.punktu un izsakot to šādā redakcijā: 

“2.1. Līgumcena par Preces piegādi ir 218 384,10 EUR (divi simti astoņpadsmit tūkstoši trīs simti 

astoņdesmit četri euro un 10 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, un 

izmaksām, kas saistītas ar naudas pārskaitījumiem, turpmāk – Līgumcena.  

Repelenta nosaukums 

Preces vienības 

cena, EUR bez 

PVN 

Sākotnēji 

noteiktais 

apjoms 

Papildu 

apjoms 

Apjoms 

kopā 

Līgumcena, 

EUR bez PVN 

Repelents „Cervacol 

Extra” 
2,43 EUR/kg 89 670 kg 200 kg 89 870 kg 218 384,10 

Papildus maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Katrs Līdzējs sedz 

izmaksas, kas saistītas ar naudas pārskaitījumiem savā valstī. Līgumcena nav pārskatāma Līguma 

izpildes laikā.”  

5. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas un ka Vienošanās 

atbilst Līdzēju interesēm. 
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6. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma darbības 

termiņa beigām.  

7. Vienošanās izstrādāta un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu. Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika 

zīmoga datums un laiks. 

 

Pircējs  Pārdevējs 

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

Reģ. Nr. 40003466281 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004 

Elektroniskā pasta adrese: lvm@lvm.lv 

Tālr. 67610015 

LVM Mežsaimniecība Mežkopība 

 

Bankas rekvizīti:     

AS „SEB banka”  

Konts Nr. LV10 UNLA 0003 0304 6754 4 

 

 

 

 

______________________/M.Gūtmanis/ 

 

 

UAB „GRADERLITAS” 

Reģ. kods 125521389 

Smolensko g. 6, Viļņa,  

LT 03201, Lietuva 

Elektroniskā pasta adrese: info@graderlitas.lt 

Tālr.+370 52432241 

 

Bankas rekvizīti: 

AS „SEB banka” 

Konts Nr. LT32 7044 0600 0151 1364 

 

 

 

 

______________________/G.Šiukščius/ 
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