
 

 

VIENOŠANĀS Nr. 5-5.6.4.2_000y_230_18_34_3 (elektroniski parakstīta 15.04.2019) 

 
  

Rīga, sagatavošanas datums: 2019.gada 9.aprīlis 

Vienošanās reģistrācijas numuru skatīt dokumenta pielikumā. 

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

 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 

reģistrācijas Nr.40003466281, LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūras izpilddirektora ______________ 

personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 

SIA “BALTIJAS BŪVE”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas 

Nr.40103539308, tās valdes locekļa _______________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – 

IZPILDĪTĀJS), no otras puses 

(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, turpmāk kopā – PUSES), 

saskaņā ar 2018.gada 30.novembrī noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr.5-5.6.4.2_000y_230_18_34 (turpmāk – 

LĪGUMS) 7.1. un 17.6.apakšpunktu, un pamatojoties uz 2019.gada 18.februāra Ražošanas apspriedes 

protokolu Nr.2, 2019.gada 26.februāra Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.4102_001 un LVM Mežsaimniecība 

Meža infrastruktūra Kurzemes reģiona vadītāja ____________ 2019.gada 26.marta iesniegumu Nr.4.2-

1_00zb_230_19_244, PUSES noslēdz vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Pamatojoties uz meža meliorācijas sistēmas “Skaldas” būvdarbu izmaksu palielinājumu, PASŪTĪTĀJS 

un IZPILDĪTĀJS vienojas palielināt līgumcenu par 3 064,56 EUR saskaņā ar 2019.gada 26.februāra 

Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.4102_001. 

2. PUSES vienojas, ka ievērojot meža meliorācijas sistēmas “Skaldas” līgumcenas palielinājumu attiecīgi 

tiek palielināta LĪGUMA 2.1.apakšpunktā norādītā Līgumcena bez PVN, kas pēc izmaksu palielinājuma 

ir EUR 62 988,34. 

3. Puses vienojas nomainīt meža meliorācijas sistēmas “Skaldas” būvdarbu Darbu izpildes un naudas 

plūsmas grafiku ar jaunu Darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku, kas ir Vienošanās neatņemama 

sastāvdaļa. 

4. Vienošanās pielikumā pievienotas 2019.gada 18.februāra Ražošanas apspriedes protokola Nr.2 un 

2019.gada 26.februāra Darbu daudzumu izmaiņu akta Nr.4102_001 kopijas uz divām lapām. 

5. Pārējie Līguma punkti netiek mainīti. 

6. Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu. Vienošanās ir PUSĒM saistoša no tās parakstīšanas brīža un ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

 

7. PUŠU adreses, rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

AS “Latvijas valsts meži” 

reģistrācijas nr. 40003466281 

 

SIA “BALTIJAS BŪVE” 

reģistrācijas nr. 40103539308 

LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

( _____________ ) 

 

 

 

( _______________ ) 

 


