
VIENOŠANĀS Nr. 5-5.9_00b1_260_18_44_ 
pie 2018.gada 15. jūnija līguma par 

Šķeldas uzglabāšanas laukuma būvdarbiem 
Nr. 5-5.9_00b1_260_18_44 

 
Rīgā,         2019.gada 3. janvārī 
 

 
Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003466281, (turpmāk – 

Pasūtītājs), LVM _________ personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata no vienas puses un 

piegādātāju apvienība “CP&IB”, kurā ietilpst SIA “Būvfirma INBUV”, vienotais reģistrācijas 
Nr. 41203038958, tās _________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, un akciju sabiedrība 

“CEĻU PĀRVALDE”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003034263, tās _________ personā, kurš rīkojas 
pamatojoties uz _________ (turpmāk – Ģenerāluzņēmējs), no otras puses, kopā turpmāk – Puses, 
abpusēji vienojoties, atbilstoši Ģenerāluzņēmēja 2018.gada 7.decembra iesniegumam Nr. INB-2018/18-

12-1 un 2018.gada 15.jūnija līguma par Šķeldas uzglabāšanas laukuma būvdarbiem Nr. 5-
5.9_00b1_260_18_44 (turpmāk – Līgums) nosacījumiem noslēdz papildus vienošanos (turpmāk – 

Vienošanās) par sekojošo:  

1. Izteikt Līguma 1.3.punktu šādā redakcijā: 

“1.3. Būvdarbu izpildes termiņš – līdz 2019. gada 31. maijam, objekta nodošana              
ekspluatācijā – 1 mēneša laikā no akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas. Darba izpilde 

tiek veikta saskaņā ar Būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiku (Līguma pielikums Nr.2).”. 

2. Izteikt Līguma pielikumu Nr.2 “Būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiku” šādā               

redakcijā – Vienošanās pielikums Nr. 1.  

3. Saskaņā ar izmaiņu aktu Nr. 2 par darbu apjomu izmaiņām un tam pievienotajām Lokālajām 

tāmēm (Vienošanās pielikums Nr. 2), papildināt Līguma pielikuma Nr. 1 – Būvniecības 
koptāmi. Izmaiņu rezultātā palielināto darbu izmaksu summu EUR 5 400.62 (pieci tūkstoši 
četri simti euro, 62 centi) (bez PVN) apmērā, Pasūtītājs sedz no Līguma 12.2.3. punktā 

noteiktās Pasūtītāja rezerves neparedzētajiem darbiem.  

4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

5. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 

6. Vienošanās ar 2 (diviem) pielikumiem sastādīta 3 (trīs) eksemplāros uz 8 (astoņām) lapām ar 
vienādu juridisku spēku, pa vienam katrai Pusei.  

 
Pasūtītājs Ģenerāluzņēmējs 

AS “Latvijas valsts meži” 
Vaiņodes iela 1, Rīgā, LV 1004 
PVN maksātāja Nr. LV40003466281 
Bankas rekvizīti: 
Bankas kods: _________ 
Nor. konta Nr_________ 
 
 
_____________________________ 
_________ 

Akciju sabiedrība "CEĻU PĀRVALDE" 
Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005 
PVN maksātāja Nr. LV40003034263 
Bankas rekvizīti: 
Bankas kods: _________ 
_________ 

Nor. konta Nr. _________ 
 
________________________ 
_________ 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"BŪVFIRMA INBUV" 
PVN maksātāja Nr. LV41203038958 
Bankas rekvizīti: 
Bankas kods: _________ 
Nor. konta Nr. _________ 
____________________________ 

_________ 

 

https://www.lursoft.lv/adrese/duntes-iela-15a-riga-lv-1005

