
Vienošanās Nr. 5-5.8_00jg_220_18_700_1 

pie 27.06.2018. līguma Nr. 5-5.8_00jg_220_18_700  

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

Valmieras pagastā , Dokumenta sagatavošanas datums 18.10.2018. 

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 27.jūnijā noslēgtā līguma PASŪTĪTĀJA reģistrācijas Nr.5-5.8_00jg_220_18_700 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) apsekojot dabā objektu 405. kvartāla apgabala 310., 316., 320., 

321., 324., 325. kvartālus (3.iepirkuma daļa) projektēts J.Mirķis konstatēja, ka nepieciešams samazināt līguma 

1.pielikumā “Darbu apjomi un cenas” darba veida caurteku ierīkošana, nomaiņa apjomu,  no 52 m uz 49. 

Veiktās izmaiņas ir šādas: B-1 caurtekas garums izmainīts no 12 m uz 10 m un B-4 caurtekas garums 

samazināts no 12 m uz 11 m, atbilstoši konstatētajam 2018.gada 1.oktobrī projektētājs veicis labojumus 

tehniskā dokumentācija meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu izpildei; (2) Līguma grozījumi 

ir nepieciešami objektīvu apstākļu dēļ – sākotnējā projektā nebija precīzi nomērīti caurteku garumi; (3) 

nepieciešamo izmaiņu rezultātā noslēgtā līguma apjomi un līguma cena samazinās. 

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. Projektētāja J.Mirķa 2018. gada 1.oktobra labojumi tehniskā dokumentācija meža meliorācijas sistēmu ikdienas 

uzturēšanas darbu izpildei.  

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:  

Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts,  

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


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 
 

 
 

3.iepirkuma daļa 

 

1.iepirkuma daļa

Darba veids Objekta adrese

Mērvie  

nība Apjoms

Izmaksas 

kopā bez PVN 

Kopā
12325.80

2161.95

Virszemes noteces vagu 

izveide
m 64

1.00 64.00

Piesērējuma tīrīšana*
 Limbažu iec. 406 kv. apg.                       

1100; 102 kv

m
3 1491

1.45

2830.40

Virszemes noteces vagu 

izveide
m 54

1.00 54.00

Piesērējuma tīrīšana *
 Limbažu  iec.                                              

406 kv. apg. 100 kv. 

m
3 1952

1.45

10.00 90.00

Caurteku nomaiņa m 33
110.00 3630.00

Vienības cena bez 

PVN 

Piesērējuma tīrīšana *

Limbažu  iec.                                              

406 kv. apg. 100-103; 105 

kv. 

m
3 2361

1.45 3423.45

Virszemes noteces vagu 

izveide
m 72

1.00 72.00

MMS  atbrīvošana lokāliem 

šķēršļiem
m

3 9

Kopā
10043.9

Melior. grāvju attīrīšana no 

lokāliem šķ. ar rokām

m
3 69

1.50 103.50

Caurteku ierīkošana, 

nomaiņa
m 49 85.00

4165.00

5643.40

Virszemes noteces vagu 

izveide
m 132

Meliorācijas grāvju 

attīrīšana no piesērējuma 

Piejūras iec.            405 kv. 

apg. 316;      320-321; 324-

325 kv.

m
3 3892

1.45

1.00 132.00

Izmaksas kopā 

bez PVN (eiro)
Darba veids Darba vieta Mērvienība Apjoms

Vienības cena bez PVN (ne vairāk kā 

divas zīmes aiz komata)


