
 

 

 

VIENOŠANĀS Nr.5-5.6.2.2_002q_230_17_97_3 

 

Rīgā                2018.gada ___._____________ 

 

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), 

saskaņā ar 2017.gada 8.novembrī noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr.5-5.6.2.2_002q_230_17_97 

(turpmāk – LĪGUMS) 2.2.4. un 17.3.apakšpunktu, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA 2018.gada 24.augusta 

iesniegumu, PUSES noslēdz sekojošu vienošanos (turpmāk – VIENOŠANĀS) par zemāk minēto: 

1. PUSES vienojas veikt izmaiņas LĪGUMĀ par meža autoceļa „Vārnu sils - Ratnieki” būvdarbiem.  

2. PUSES vienojas aizstāt LĪGUMA 1.1.apakšpunktā ietvertajā tabulā meža autoceļam „Vārnu sils - 

Ratnieki” norādīto būvdarbu pabeigšanas termiņu “31.08.2018.” ar jaunu būvdarbu pabeigšanas 

termiņu “01.10.2018.”. 

3. Aizstāt meža autoceļa „Vārnu sils - Ratnieki” darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku ar jaunu darbu 

izpildes un naudas plūsmas grafiku. 

4. VIENOŠANĀS pielikumā pievienots meža autoceļa “Vārnu sils - Ratnieki” darbu izpildes un naudas 

plūsmas grafiks uz 1 (vienas) lapas, kas ir VIENOŠANĀS neatņemama sastāvdaļa. 

5. Citi LĪGUMA punkti netiek mainīti. 

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

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

brīža un ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

7. PUŠU adreses, rekvizīti un paraksti 

 

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: 

______________________ 

tālr._____________, fakss _____________ 

reģ. Nr.: 44101030310 

Bankas rekvizīti: _______________ 

 kods: __________ 

konts:__________________ 

E-pasts: _________________ 

 

 

 

_____________________________ 

(__________________) 

 

 

 

 

____________________________ 

(________________) 
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