
Vienošanās Nr. 5-5.8_00ls_220_18_784_1 

pie 20.08.2018. līguma Nr. 5-5.8_00ls_220_18_784  

par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Piejūras iecirknī 2018.gadā 
 

Valmieras pagastā , Dokumenta sagatavošanas datums 15.11.2018. 

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

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003466281, tās 

Rietumvidzemes reģiona mežkopības vadītāja Guntara Kampernova personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma 

pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu tehnika”, vienotais reģistrācijas Nr.44103081203 

(turpmāk – UZŅĒMĒJS), tās valdes priekšsēdētāja Jurija Legezas personā, kurš  rīkojas uz statūtu pamata, no 

otras puses,  

(PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS, kopā turpmāk – LĪDZĒJI), izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, 

viltus un spaidiem noslēdz šo vienošanos par zemāk minēto: 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktu un piektās daļas 1. un 2. punktu 

un 2018.gada 20.augustā noslēgtā līguma PASŪTĪTĀJA reģistrācijas Nr.5-5.8_00ls_220_18_784 par meža 

meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu  Piejūras iecirknī 2018.gadā 14.1. punktu, turpmāk 

– Līgums, nolūkā nodrošināt meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu atbilstoši 

PASŪTĪTĀJA vajadzībām, ievērojot, ka: (1) veicot darbus objektā Piejūras iecirkņa 405. kvartāla apgabala 

458. un 460. kvartālos konstatēja, ka novadgrāvja posmā N-1 posmā starp piketiem 1/43 – 3/43 atbilstoši 

defekta aktam (Līguma 11.pielikums) plānota lokālo šķēršļu izņemšana ar rokām, taču tas nenodrošina 

normālu ūdens plūsmu un nepieciešams veikt meliorācijas grāvja attīrīšanu no piesērējuma, saskaņā ar 

2018.gada 31.oktobra darba apjomu un nosacījumu izmaiņu aktu (2.pielikums); 2) nepieciešams palielināt 

līguma 1.pielikumā “Darbu apjomi un cenas” darba veidā meliorācijas grāvja attīrīšana no piesērējuma 860 m3 

apjomā; (2) Līguma grozījumi ir nepieciešami objektīvu apstākļu dēļ – lai nodrošinātu novadgrāvja atbilstošu 

funkcionēšanu; (3) nepieciešamo izmaiņu rezultātā noslēgtā līguma apjomi un līguma cena palielinās; (4) 

grozījumi vērtība vienlaikus nesasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenas robežvērtības un 15 procentus 

no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas publiska būvdarba gadījumā. 

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. 

 

Pielikumā:  

1. Līguma 1.pielikums “Darbu apjomi un cenas” jaunā redakcijā. 

2. 2018.gada darbu apjomu un nosacījumu izmaiņu akts uz 1 lapas.  

Pušu rekvizīti un paraksti: 

 
PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJS 

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

vienotais reģ. Nr.40003466281, 

juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004 

elektroniskā pasta adrese: lvm@lvm.lv 

LVM Mežsaimniecība Mežkopība  

Rietumvidzemes reģions 

adrese korespondences saņemšanai:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu tehnika” 

Vienotais reģ. Nr. 44103081203 

Juridiskā adrese: Limbažu pagasta, Limbažu novads, 

“Rozes”, LV-4011 

 

Bankas rekvizīti: 

 

mailto:lvm@lvm.lv


Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts,  

Burtnieku novads, LV-4219 

Tālr. 64207114 

bankas rekvizīti:     

AS „SEB banka”  

konts Nr. LV10 UNLA 0003 0304 6754 4 

 

____________________    ____________________ 

                       G.Kampernovs                       J.Legaza 

  



 

1.pielikums Darbu apjomi un cenas 

 

 
 

 

 

Darba veids Mērvienība Apjoms

Cena EUR par 

vienu vienību 

bez PVN

Kopā EUR bez 

PVN

KOPĀ  bez PVN 16338.40

Objekta adrese

 Piejūras  iecirknis                                                 

405.kv.apg. 458; 460 kv. 

Virszemes noteces vagu izveide

Caurteku nomaiņa

m
3

Piesērējuma tīrīšana*
1.80

7618

m 96

24

50

m

m
3

5.00 250.00

PVN tiks piemērots atbilstoši 

spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem

Meliorācijas grāvju atbrīvošana 

no lokāliem šķēršļiem ar rokām

* Veikta apauguma novākšana

13712.40

1.00 96.00

95.00 2280.00


