
1 
 

VIENOŠANĀS Nr. 5-5.8_00i4_220_18_652_1 

pie 2018. gada 08. jūnija Uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_00i4_220_18_652 

 par apauguma novākšanas pakalpojumiem 

 
Koknesē        2018.gada______________ 

  

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. xxxxxxxxxxxx, tās LVM 

Mežsaimniecība Mežkopība Vidusdaugavas reģiona mežkopības vadītāja XXXXXXXXX personā, kurš rīkojas 

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

Mareks Šterns, personas kods xxxxxxxxxxxx, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods xxxxxxxxxxxxxx 

(turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses, kopā turpmāk – Līdzēji,  

 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 2.punktu un trešās daļas 1. punktu 

un 2018.gada 08.jūnijā noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00i4_220_18_652 par apauguma novākšanas 

pakalpojumiem, turpmāk – Līgums, 14.1. punktu, nolūkā nodrošināt apauguma novākšanas darbu veikšanu 

atbilstoši PASŪTĪTĀJA vajadzībām, ievērojot, ka: (1) nepieciešams veikt grozījumus Līguma 3.1. punktā un 

Līguma 1.pielikumā, nosakot darbu izpildes termiņu līdz 2018.gada 30.septembrim; (2)Līguma grozījumi ir 

nepieciešami objektīvu apstākļu dēļ – ilgstošā karstuma perioda un augstās ugunsbīstamības mežā dēļ nav 

iespējams veikt apauguma novākšanas darbus; (3) Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, 

proti Līguma 3.2.1. punkts  un 3.2.3.punkts nosaka, ka Līguma izpildes termiņu Puses var mainīt ar rakstveida 

papildu vienošanos šādos gadījumos: ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir 

neiespējama Darbu izpilde; ja Puses saistību izpilde ir apgrūtināta tādu objektīvu iemeslu dēļ, kuru ietekmei uz 

saistību izpildi piekrīt abas Puses, Līdzēji, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, 

noslēdza šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:  

 

1. Līdzēji vienojas grozīt Līguma 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2018.gada 

30.septembrim vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.”. 

2. Līdzēji vienojas aizstāt Līguma 1.pielikumu “Darbu apjomi un cenas” ar Vienošanās pielikumu 

“Darbu apjomi un cenas”. 

3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi. 

4. Līdzēji apliecina, ka Vienošanās neskar ar Līgumu uzņemtās abu Līdzēju saistības tajā apjomā, kādā 

tās bija spēkā līdz Vienošanās noslēgšanas brīdim. 

5. Līdzēji apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas un ka tā atbilst abu Līdzēju 

interesēm. 

6. Līdzēji vienojas, ka iespējamie strīdi sakarā ar Vienošanos tiks izšķirti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja 

vienošanās netiks panākta – saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

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

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti:  

 

PASŪTĪTĀJS  

 

UZŅĒMĒJS 

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

vienotais reģ. Nr.xxxxxxxxxxxxx, 

juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1,  

Rīga, LV – 1004, 

Vidusdaugavas reģions 

 

 

Mareks Šterns 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS  

 

UZŅĒMĒJS 

 

 

____________________          ____________________ 
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Pielikums 
 

DARBU APJOMI UN CENAS 
 

 

Iepirkuma 

daļa
Iecirknis Darba veids

Darba veida 

kods
Mērvienība

Darbu 

veikšanas 

gads

Darbu 

apjoms, ha

Cena Darbu 

vienībai, euro 

bez PVN

Līgumsumma, 

euro  bez PVN 

Izpildes 

termiņš 

1 Skaistkalnes
Apauguma 

novākšana
1109 ha 2018 1.80 200.00 360.00 30.09.2018

2 Bauskas
Apauguma 

novākšana
1109 ha 2018 2.20 200.00 440.00 30.09.2018

3 Ērberģes
Apauguma 

novākšana
1109 ha 2018 1.00 200.00 200.00 30.09.2018

KOPĀ* 1 000.00  
 

*Ja Uzņēmējs ir PVN maksātājs, tad Pasūtītājs papildus maksā pievienotās vērtības nodokli 

(PVN) saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

 
 


