
 

 

VIENOŠANĀS Nr. 5-5.9_00d2_260_18_53_2 

par grozījumiem 2018. gada 25. jūlija līgumā  

Nr. 5-5.9_00d2_260_18_53  
 

Rīgā         
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ  

DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

  

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, turpmāk – LVM, tās 

Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītāja ___________ personā, kurš rīkojas uz LVM Valdes izdotā 

pilnvarojuma pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROEKSPERTS", reģistrācijas Nr. 40003650352, 

juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 9, Rīga, LV-1010, tās valdes locekļa ___________ 

personā, kura pārstāvības tiesības – tiesības pārstāvēt atsevišķi, reģistrētas Komercreģistrā (pārbaudīts 

www.lursoft.lv),  turpmāk – UZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk kopā sauktas – PUSES, katrs 

atsevišķi – PUSE, atbilstoši UZŅĒMĒJA 2018. gada 20. augusta iesniegumam Nr. N-118 (LVM 

reģistrācijas Nr. ___________) un 2018. gada 25. jūlija līguma Nr. 5-5.9_00d2_260_18_53 par 

nekustamā īpašuma vai tā daļas tirgus novērtējuma sagatavošanu (1.iepirkuma daļa), turpmāk – 

Līgums, 4.13., 7. un 10.1.punktam, 

izsakot savu brīvi radušos gribu, proti, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu vienošanos, 

turpmāk – Vienošanās:    
 

1. Izteikt Līguma 4.11.2.punktu šādā redakcijā: 

4.11.2. šādu kvalificētu personālu:  

DARBU veikšanai sertificētās fiziskās personas  

Vārds Uzvārds Sertifikāta numurs Sertifikāta derīguma termiņš 

___________  ___________  ___________  
 

 
2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.  

3. Vienošanās ar 1 (vienu) pielikumu – UZŅĒMĒJA 2018. gada 20. augusta iesniegums                     

Nr. N-118 (LVM reģistrācijas Nr. ___________), 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. Vienošanās ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

4. PUŠU rekvizīti: 

PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJS 

AS “Latvijas valsts meži” 

Reģistrācijas numurs 40003466281 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004 

___________ 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"EIROEKSPERTS" 

Reģistrācijas numurs 40003650352 

Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 9, Rīga, LV-1010 

___________  

 

______________________________ ______________________________ 

Nekustamo īpašumu pārvaldes 

vadītājs ___________ 

Valdes loceklis  

___________  
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

http://www.lursoft.lv/

