
 

 

KOPIJA 

 

Vienošanās Nr. 5-5.8_003c_220_19_120_1 

pie 08. 02. 2019. noslēgtā 

UZŅĒMUMA LĪGUMA Nr. 5-5.8_003c_220_19_120 

par meža stādīšanas pakalpojumu sniegšanu Austrumvidzemes reģiona Ērģemes un Sikšņu iecirknī 

 

Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, vienošanās sagatavošanas datums 2019. gada 8. aprīlis. 

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

 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, turpmāk – 

PASŪTĪTĀJS, tās LVM Mežsaimniecība Mežkopība Austrumvidzemes reģiona mežkopības vadītāja 

____________ personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Spožums Pluss”, reģistrācijas numurs 44103072060, kuras 

vārdā pamatojoties uz statūtiem rīkojas valdes loceklis ______________, turpmāk – UZŅĒMĒJS, no otras 

puses,  

 

turpmāk tekstā abi kopā - Puses, bet atsevišķi Puse,  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, 2019. gada 8. februārī 

noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 5-5.8_003c_220_19_120 par meža stādīšanas pakalpojumu sniegšanu 

Austrumvidzemes reģiona Ērģemes un Sikšņu iecirknī, turpmāk – Līgums, un 01.04.2019. iesniegumu 

(reģistrēts “Grifs” Nr.4.2-4_005h_200_19_259),  

Puses izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties 

noslēdz šo Vienošanos par grozījumiem 2019. gada 8. februārī noslēgtajā uzņēmuma līgumā Nr. 5-

5.8_003c_220_19_120 par meža stādīšanas pakalpojumu sniegšanu Austrumvidzemes reģiona Ērģemes un 

Sikšņu iecirknī, turpmāk – Vienošanās, par tālāk norādīto:  

  

1. Pasūtītājs ar Līgumu ir uzdevis un Uzņēmējs ir apņēmies veikt meža stādīšanas pakalpojumus,  

turpmāk – Darbi, kas sevī ietver meža stādīšanu Austrumvidzemes reģiona mežsaimniecībā. 

Ņemot vērā situāciju, ka Ērģemes iecirknī 2018. gadā augsne netika sagatavota visā paredzētajā 

apjomā, tad stādīšanas darbu apjoms Ērģemes iecirknī uz meža stādīšanas brīdi ir mazs. Līdz ar 

to, lai Pasūtītājs realizētu savu saimniecisko darbību un nodrošinātu pilnvērtīgu meža stādīšanas 

pakalpojumu sniegšanu Austrumvidzemes reģiona mežsaimniecībā atbilstoši Pasūtītāja 

vajadzībām, nepieciešams grozīt Līguma 1. pielikumu  “Darbu apjomi un cenas’’ attiecīgi meža 

stādīšanas darbu apjomu 18 ha pārcelt no Ērģemes iecirkņa uz Sikšņu iecirkni. Kopējais Līguma 

apjoms paliek nemainīgs.  

2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punktu iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma 

līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, 

ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem 

var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma 

līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem. Līguma  2.2.3. punkts noteic, ka paraksot 

vienošanos, Puses var, palielināt viena Darbu veida vai iepirkuma daļas Darbu apjomu, attiecīgi 

samazinot cita Darbu veida vai iepirkuma daļas Darbu apjomu, ievērojot noteiktās cenas.  

3. Puses vienojas saskaņā ar Līguma 2.2.3. punktu un 14.1. punktu Līgumā izdarīt grozījumus. Puses 

vienojas grozīt Līguma 1.2.punktā noteikto Līguma 1.pielikumu “Darbu apjomi un cenas”, 

pārceļot no 1.iepirkuma daļas Ērģemes iecirkņa 18 ha uz 4. iepirkuma daļu Sikšņu iecirknis, 

palielinot darbu apjomu par 18 ha. Kopējais iepirkuma daļu apjoms paliek nemainīgs.  

Pasūtītājs norāda, ka attiecībā par grozījumiem Līgumā un iepirkuma likuma mērķi, netiek 

mainīts Līguma vispārējais raksturs un nosacījumi, kā arī attiecībā uz konkurences apstākļiem 

norādām, ka jebkurā gadījumā, ja Līgums par Darbiem būtu noslēgts ar kādu citu Uzņēmēju būtu 

izdarāmas izmaiņas, jo Pasūtītājam, lai sekmīgi nodrošinātu meža stādīšanas pakalpojumu un 

pabeigtu Līguma izpildi, ir jāņem vērā faktiskās situācijas apstākļi Līguma izpildē.  

4. Puses vienojas izteikt Līguma 1.2.punktā noteikto Līguma 1.pielikumu  ‘’Darba apjomi un cenas” 

jaunā redakcijā.  

5. Pasūtītājs konstatē, ka Līguma 9.4.punktā ir radusies pārrakstīšanās kļūda atsaucoties uz 11.1.1. 

– 11.1.5.punktu, kas Līgumā neeksistē. Izteikt Līguma 9.4.punktu šādā redakcijā: 



 

 

9.4. “Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma vai tā daļas kādā no Līguma 10.1.1. – 

10.1.5. punktā noteiktajiem gadījumiem, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10 procentu apmērā no Līguma neizpildītā apjoma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Piemērojot šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu, citus Līguma 9. punktā paredzētos 

līgumsodus PASŪTĪTĀJS nepiemēro’’. 

6. Puses apliecina, ka Vienošanās neskar ar Līgumu uzņemtās Pušu saistības apjomā, kādā tās bija 

spēkā līdz Vienošanās noslēgšanas brīdim. 

7. Puses apliecina, ka tām ir saprotams vienošanās saturs, nozīme un sekas un vienošanās atbilst 

Līdzēju interesēm. 

8. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma darbības 

termiņa beigām.  

9. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

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

Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga 

datums un laiks. 

11. Vienošanās pielikums: Līguma 1. pielikums  - “Darbu apjomi un cenas”. 

 

Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

 
 Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Spožums Pluss” 

 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

____________________                 ____________________ 

A.Čams H.Everts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dokumenta oriģināla reģistrācijas numurs: 5-5.8_003c_220_19_120_1 
Laika zīmogs: 10.04.2019. 

KOPIJA PAREIZA 

Silvā, 2019. gada 10. aprīlī 

 

Iepirkumu juriskonsulte Elīna Sniega______________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.pielikums 

 

Darba apjomi un cenas 

 

Meža stādīšana 2019.gada pavasarī 

Iecirknis 
Iepirkuma 

daļas Nr. 

Plānošanas 

vienības 

(PLV) Nr.  
Apjoms ha 

Cena EUR 

(bez PVN) 

par 1 ha 

Kopējā 

cena EUR 

(bez 

PVN) 

Darbu izpildes 

termiņš 

Ērģemes 1. 12101-12111 26.3 144.00 3787.20 31.05.2019. 

Ērģemes 2. 12101-12111 40.4 144.00 5817.60 31.05.2019. 

Sikšņu 4. 12141-12143 73 144.00 10 512.00 31.05.2019. 

Kopā: 139.7  20 116.80 

 

*Ja Uzņēmējs ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, tad PVN tiks piemērots atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


