
Vienošanās Nr. 1 

pie 23.01.2019. līguma 5-5.8_0023_220_19_75 

par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Rietumvidzemes reģionā 

2019.gadā par darbu apjoma palielināšanu 
 

Valmieras pagastā, līguma sagatavošanas datums 2019. gada 27.februārī. 

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 “Pro machinery”, reģistrācijas numurs 44103049115 (turpmāk – 

UZŅĒMĒJS), tās valdes locekļa Mārtiņa Ločmeļa 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 daļu un 2019.gada 23.janvārī 

noslēgtā līguma PASŪTĪTĀJA reģistrācijas Nr.5-5.8_0023_220_19_75 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas 

uzturēšanas darbu veikšanu Rietumvidzemes reģionā 2019.gadā 14.1. punktu, turpmāk – Līgums, nolūkā nodrošināt meža 

meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu atbilstoši PASŪTĪTĀJA vajadzībām, ievērojot, ka: 

(1) apsekojot dabā objektu Rietumvidzemes reģiona Salacgrīvas iecirknī 402. kvartāla apgabala 84. un 95. kvartālā 

Pasūtītāja pārstāvis konstatēja, ka lai tehniskas vienība varētu pārvietoties par veidojamo grāvja atbērtni, nepieciešams 

paplašināt koku un krūmu izcērtamo joslu pie meliorācijas grāvja N-1 1,6 km apjomā; (2) Līguma grozījumi nepieciešami 

objektīvu apstākļu dēļ – lai darbus veiktu atbilstoši Līguma 11.pielikuma “Tehniskā specifikācija – defekta akti” 

norādītajām prasībām grāvja N-1 garenprofila un šķērsprofila izveidošanai; (3) Līguma grozījumu vērtība vienlaikus 

nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības un 15% no sākotnējās iepirkuma Līguma summas 

būvdarbiem; (4) Līguma grozījumi nepieciešami efektīvai un kvalitatīvai Līguma izpildei un tie saglabā ekonomisko 

līdzsvaru starp Līdzējiem, 

Līdzēji apliecina, ka Vienošanās neskar ar Līgumu uzņemtās Līdzēju saistības apjomā, kādā tās bija spēkā līdz Vienošanās 

noslēgšanas brīdim. 

1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas un ka Vienošanās atbilst Līdzēju 

interesēm. 

2. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma darbības termiņa beigām.  

3. Vienošanās tiek pievienota Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

4. Vienošanās sastādīta uz piecām lapām, divos eksemplāros, latviešu valodā, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie UZŅĒMĒJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

 

Pielikumā:  

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

 

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_ms@lvm.lv 

LVM Mežsaimniecība Mežkopība  

Rietumvidzemes reģions 

adrese korespondences saņemšanai:  

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 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pro machinery” 

Reģistrācijas numurs  44103049115 

Juridiskā adrese: “Putni”, Nītaure, Nītaures pagasts, 

Amatas novads, LV-4112 

 

Bankas rekvizīti:  

 

 

____________________    ____________________ 

                       G.Kampernovs              M.Ločmelis 

mailto:lvm_ms@lvm.lv


 

1.pielikums Darbu apjomi un cenas 

 

 
Ja Uzņēmējs ir PVN maksātājs, tad Pasūtītājs papildus maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem 

 

 

 

 

1.iepirkuma daļa

Darba veids Objekta adrese Mērvienība Apjoms

Cena EUR 

par vienu 

vienību bez 

PVN

Kopā EUR bez 

PVN

Meliorācijas grāvja 

attīrīšana no piesērējuma*
m

3 9664
1.20 11596.80

Virszemes ūdens noteces 

vagu izveide
m 60

5.00 300.00

Meliorācijas grāvju 

attīrīšana no lokāliem 

šķēršļiem

m
3 48

5.00 240.00

Caurteku vai posmu 

nomaiņa
m 10

110.00 1100.00

Koku un krūmu ciršana 

meliorācijas grāvjos
km 2.6

380.00 988.00

Caurteku remonts m 14 25.00 350.00

14574.80

*  Piesērējuma tīrīšana vismaz 2000 m
3
 apmērā jāveic līdz 31.03.2019

Salacgrīvas  iecirknis                                         

402 kv. apg.84;95  kv. 

Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN


