
VIENOŠANĀS Nr. _________________ PAR GROZĪJUMIEM  

UZŅĒMUMA LĪGUMAM Nr. 5-5.8_00o2_220_17_864 par meža meliorācijas 

sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 

 

Koknesē       2018.gada 26.janvārī 

  

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. xxxxxxxxxxxxxxx 

(turpmāk – PASŪTĪTĀJS), Vidusdaugavas reģiona mežkopības vadītāja XXXXXXXXXXX 

personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZKG", reģistrācijas Nr. xxxxxxxxxxxxxx 

(turpmāk – UZŅĒMĒJS), tās pilnvarotās personas XXXXXXXXXXX personā, kurš rīkojas uz 

2016.gada 11.marta pilnvaras Nr.11 pamata, no otras puses, 

 

pamatojoties uz mežkopības vadītāja vietnieka iesniegumu (DVS Grifs Nr. 4.2-

4_002v_200_18_116), pamatojoties uz 2017.gada 23.augusta Uzņēmuma līguma Nr. 5-

5.8_00o2_220_17_864 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 

14.1. punktu,  izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, vienojas par šādu 

grozījumu izdarīšanu 2017.gada 23.augusta savstarpēji noslēgtā Uzņēmuma līgumā Nr. 5-

5.8_00o2_220_17_864 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 

 (turpmāk tekstā saukts – Līgums):  

 

1. Līguma 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

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

31.martam vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem 

iestāsies pirmais).” 

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

pielikumu “Darbu apjomi un cenas”. 

3. Vienošanās Līgumam sastādīta latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisku 

spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 
Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

Reģ. Nr. xxxxxxxxxxx 

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga,  

LV – 1004, 

Vidusdaugavas reģions 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZKG" 

Reģ. Nr. xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS  

 

UZŅĒMĒJS 

____________________    ____________________ 
XXXXXXXXXX     XXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

DARBU APJOMI UN CENAS 

 

Iepirkuma daļas 

Nr. un iecirknis
Darba  veids

Mērvie - 

nība

Darbu 

apjoms  

(m, m
3
, ha, 

km)

Cena EUR/ 

par vienu 

vienību,  bez 

PVN

Summa 

EUR bez 

PVN

Izpildes 

termiņš

Meliorācijas grāvju attīrīšana no piesērējuma 

(izrakto granti izlīdzinot 50% apmērā) 
m

3 5 912 1.20

Caurteku vai to posmu nomaiņa vai 

atjaunošana ( esošas betona caurtekas D=0.8 

atīrīšana no piesērējuma un pārlikšana par 0.2m 

dziļāk)

m 12 25.00

Caurtekas galu nostiprināšana ar biopaklāju m
2 20 2.00

Virszemes ūdens noteces vagu izveide (35 gab) m 210 2.50

Koku un krūmu ciršana meliorācijas grāvī km 1.1 650.00

Meliorācijas grāvju attīrīšana no piesērējuma 

(izrakto granti izlīdzinot 50% apmērā)
m

3 2421 1.05

 Grāvja gultnes nostiprināšana ar dolomīta 

šķembām
m

2 56 4.50

Caurteku attīrīšana m 5 10.00
Caurtekas ieteces un izteces gultnes 

nostiprināšana ar akmeņu bērumu 0.2m biezā 

slānī

m
2 2 50.00

Grāvja attīrīšana no lokāliem šķēršļiem m
3 5 10.00

Virszemes ūdens noteces vagu izveide (10 gab) m 60 2.50

Meliorācijas grāvju attīrīšana no piesērējuma 

(izrakto granti izlīdzinot 50% apmērā)
m

3 4409 1.45

Grāvja attīrīšana no lokāliem šķēršļiem m
3 40 10.00

Caurteku vai to posmu nomaiņa vai 

atjaunošana (esošas betona caurtekas demontāža 

un utilizācija, jaunas plastmasas caurtekas D=0.8 

izbūve uz sagatavotas pamatnes, gultnes 

nostiprināšana ietecē un iztecē ar akmeņu bērumu 

0.2 m biezā slānī 4 m
2
 platībā)

m 10 260.00

Caurteku galu nostiprināšana ar biopaklāju m
2 20 2.00

Virszemes ūdens noteces vagu izveide (31 gab) m 155 2.50

21 639.00

4 544.19

26 183.19

 1 Kokneses

2 

Jaunjelgavas

3 Vecumnieku 9 820.55

31.03.2018.

31.03.2018.

31.03.2018.

Kopā

PVN 21%

Kopā ar PVN 21%

8 674.40

3 144.05

 

 


