
 

 

 

VIENOŠANĀS Nr.5-5.9_00bl_230_18_13_4 

 

 

Rīga, sagatavošanas datums: 2018.gada 15.oktobris 

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, tās LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūras izpilddirektora _________________ personā, kurš 

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

SIA “ĶIKUTI-99”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.44101030310, tās 

valdes priekšsēdētāja _________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no 

otras puses (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, turpmāk kopā - PUSES), 

ievērojot AS “Latvijas valsts meži” LVM Mežsaimniecība, Vidzemes reģiona Meža infrastruktūras vadītāja 

vietnieka _________________ 2018.gada 10.oktobra iesniegumā Nr.4.2-1_03c9_230_18_649 izteikto lūgumu un 

saskaņā ar 2018.gada 27.jūnijā noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr. 5-5.9_00bl_230_18_13 (turpmāk – LĪGUMS) 

2.2.3.apakšpunktu, PUSES noslēdz sekojošu vienošanos (turpmāk – VIENOŠANĀS) par zemāk minēto: 

1. PUSES vienojas pagarināt LĪGUMA 2.1.apakšpunktā noteikto termiņu, izsakot LĪGUMA 2.1.apakšpunktu šādā 

redakcijā: “2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2018.gada 15.novembrim, vai 

brīdim, kad PUSES ir savas ar šo LĪGUMU pielīgtās saistības izpildījušas pilnā apmērā vai ir noslēgušas 

vienošanos par LĪGUMA izbeigšanu, vai kāda no PUSĒM ir atkāpusies no LĪGUMA izpildes LĪGUMA 11.punktā 

noteiktajos gadījumos.”. 

2. Citi LĪGUMA punkti ar šo VIENOŠANOS netiek mainīti. 

3. 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. 

 

4. PUŠU adreses un rekvizīti 

PASŪTĪTĀJS 

AS “Latvijas valsts meži” 

LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra 

Juridiskā adrese un adrese korespondences 

saņemšanai: 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 

tālr.67805075, fakss: 67609800 

reģ. Nr.: 40003466281 

Bankas rekvizīti: AS “SEB banka” 

 kods: UNLALV2X 

konts: LV10UNLA0003030467544 

E-pasts: lvm@lvm.lv 

IZPILDĪTĀJS 

SIA “ĶIKUTI-99” 

Juridiskā adrese: “Ķikuti”, Smiltenes pag., Smiltenes 

nov., LV-4729 

Adrese korespondences saņemšanai: “Buliņi”, 

Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 

tālr. _________________, fakss -

_________________ reģ. Nr.: 44101030310 

Bankas rekvizīti: _________________ 

 kods: _________________ 

konts: _________________ E-pasts: -

_________________ 

 

 

(_________________) 

 

 

 

(_________________) 
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