
VIENOŠANĀS Nr. 5-5.6.3.2_0002_230_18_2_3 

 

Rīgā 2018.gada 24.augustā 

      

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 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rapid Celtnieks” kas reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 40003663395, tās valdes locekļa --- --- personā, kurš rīkojas uz Statūtu 

pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses,  

 (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, turpmāk kopā - PUSES), 

vadoties no Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punkta un trešās daļas 1. un 2.punkta, saskaņā 

ar 2018.gada 7.maijā noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr. 5-5.6.3.2_0002_230_18_2 (turpmāk tekstā - LĪGUMS) 

7.1. un 17.3.apakšpunktu, pamatojoties uz 2018.gada 9.augusta Darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.1 un 

PASŪTĪTĀJA meža infrastruktūras Latgales reģiona vadītajā vietnieka Ojāra Strazda 2018.gada 16.augusta 

iesniegumu, sakarā ar to, ka pēc ūdens līmeņa pazemināšanās un darbu uzsākšanas (apauguma novākšanas) 

tika konstatēts, ka nav iespējams nodrošināt ūdens atvadi no caurtekas, līdz ar to objektā nepieciešami papildus 

darbi un sākotnēji plānotās darbu veikšanas tehnoloģijas izmaiņas, PUSES noslēdz šādu vienošanos (turpmāk 

tekstā – VIENOŠANĀS): 

 

1. PASŪTĪTĀJS un  IZPILDĪTĀJS vienojas mainīt darbu daudzumu apjomus un palielināt liela diametra 

caurtekas “Maltečkas caurteka” atjaunošanas būvdarbu līgumcenu par 37 841,36 EUR (trīsdesmit 

septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro un  36 centi). 

 

2. PUSES vienojas pagarināt liela diametra caurtekas “Maltečkas caurteka” atjaunošanas būvdarbu 

izpildes termiņu līdz 2018.gada 14.decembrim un aizstāt Līguma 1.1.apakšpunktā ietvertajā tabulā 

norādīto darbu izpildes termiņu „31.10.2018.” ar skaitļiem „14.12.2018.” 

 

3. PUSES vienojas aizstāt liela diametra caurtekas “Maltečkas caurteka” atjaunošanas būvdarbu  izpildes 

un naudas plūsmas grafiku ar jaunu darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku. 

 

4. VIENOŠANĀS pielikumā pievienota 2018.gada 9.augusta Darbu daudzumu izmaiņu akta Nr.1 kopija uz 

vienas lapas un liela diametra caurtekas “Maltečkas caurteka” atjaunošanas darbu izpildes un naudas 

plūsmas grafiks sadalījumā pa mēnešiem uz vienas lapas. 

 

5. Pārējie LĪGUMA punkti netiek mainīti. 

 

6. VIENOŠANĀS ir izstrādāta un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek 

IZPILDĪTĀJAM, bet otrs PASŪTĪTĀJAM. VIENOŠANĀS ir PUSĒM saistoša no tās parakstīšanas 

dienas un ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

 

7. PUŠU adreses, rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

AS „Latvijas valsts meži” 

LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra 

Juridiskā adrese un  

adrese korespondences saņemšanai: 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004 

tālr. 67805482 

vienotais reģistrācijas nr. 40003466281 

Bankas rekvizīti: AS „SEB banka”  

bankas kods: UNLALV2X 

konts: LV 10 UNLA 0003 0304 6754 4 

SIA “Rapid Celtnieks” 

 

Juridiskā adrese un  

adrese korespondences saņemšanai: 

Ganību dambis 22E, Rīga, LV –1045 

tālr. 29532987 

vienotais reģistrācijas nr. 40003663395 

Bankas rekvizīti: AS „Luminor banka”  

bankas kods: NDEALV2X 

konts: LV 69 NDEA 0000083648133 
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