
 
 

 

Vienošanās Nr.1 

Pie uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_00us_220_18_1108 

Par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 

 
 

Jelgavā,  vienošanās sagatavošanas datums 2019.gada 1.marts. 

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

 

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

mežsaimniecības mežkopības vadītāja XXXXXXXX, kurš rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu, turpmāk tekstā 

saukts „PASŪTĪTĀJS”, 

un SIA JS Būve, vienotais reģistrācijas Nr.41203022707, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Slišāna 

personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – UZŅĒMĒJS, 

PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk – Puses, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu un 2018.gada 1.decembrī 

noslēgtā uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_00jf_220_18_699 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas 

pakalpojumu sniegšanu, turpmāk – Līgums, 3.2.3.punktu, ņemot vērā ilgstoši nepiemērotos laika apstākļus 

mežistrādes darbu veikšanai Misas iecirknī 604.kvartālu apgabala 33., 34., 35., 38.nogabalā (2.iepirkuma 

daļa), kā rezultātā nav veikta trases atbrīvošana no apauguma, un nolūkā nodrošināt Līguma priekšmetā 

paredzēto darbu izpildi nepieciešamajā apjomā, noslēdza šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās: 

 

1. Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2019.gada 1.jūlijam vai 

līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais).” 

2. Pārējie LĪGUMA noteikumi netiek mainīti.  

3. 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 . 

4. VIENOŠANĀS noslēgta pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, izsakot abu PUŠU brīvu gribu un ir 

starp Pusēm   noslēgtā Līguma Nr. Nr. 5-5.8_00us_220_18_1108 neatņemama sastāvdaļa.   

 

 

5. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS                            IZPILDĪTĀJS 

 Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga,  

LV – 1004 

LVM Mežsaimniecība Mežkopība 

Zemgales reģions 

Adrese korespondences saņemšanai:  

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, 

Tālr.Nr.  +371 63007166. 

E – pasta adrese: lvm@lvm.lv  

Vienotais reģ. Nr.40003466281 

Bankas rekvizīti:     

AS „SEB banka”  

Konts Nr. LV10 UNLA 0003 0304 6754 4 

SIA JS Būve 

Reģ. Nr. 41203022707 

 

 

 

 

Mežkopības    vadītājs 

 

 

 

 

____________________XXXXXXX 

 

 

 

 

SIA „JS Būve” 

valdes priekšsēdētājs 

 

 

 

______________________J.Slišāns 

  


