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VIENOŠANĀS Nr. 5-5.8_00ay_220_18_394_2 
pie 2018. gada 08. marta Uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_00ay_220_18_394 
 par meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanu 

 

Koknesē                      2018.gada_________________ 

  

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281 (turpmāk – 

PASŪTĪTĀJS), tās Vidusdaugavas reģiona mežkopības vadītāja Andra Neimaņa personā, kurš rīkojas uz 

pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un 

SIA “VIA MEŽS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003684202, tās valdes priekšsēdētāja Edvīna Ūzula 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses, 

kopā turpmāk – Līdzēji,  

 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu un 2018. gada 08. martā noslēgtā Uzņēmuma 

līguma Nr. 5-5.8_00ay_220_18_394 par meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu 

sniegšanu, turpmāk – Līgums, 12.1. punktu, nolūkā nodrošināt meža stādīšanu nepieciešamajā apjomā, 

 

un ievērojot, ka: (1) nepieciešams veikt grozījumus Līguma 1.2. un 1.3. punktā, palielinot kopējo līguma apjomu 

par 25 tūkst. gab. stādu, sakarā ar izmaiņām stādu piegāžu loģistikā; (2) Līguma grozījumu vērtība nepārsniedz 

Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežu un vienlaikus arī 10% no Līgumcenas; (3) Līguma grozījumi 

saglabā ekonomisko līdzsvaru starp Līdzējiem, 

 

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:  

 

1. Līdzēji vienojas palielināt Līguma priekšmeta apjomu, grozot Līguma 1.2. un 1.3. punktu un izsakot tos 

šādā redakcijā: 

“1.2. Kopējais Līguma apjoms – ne vairāk kā 725 tūkstoši gab. Stādu.  

  1.3. PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM par pienācīgi paveiktiem Darbiem EUR 3.90 (trīs euro un 90 

centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, par 1000 (vienu tūkstoti) Stādu. Kopējā Līguma 

summa ir EUR 2827,50 (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi euro, 00 centi), neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli.”. 

 

2. Noteikt, ka pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi. 

3. Līdzēji apliecina, ka šī vienošanās neskar ar Līgumu uzņemtās abu Līdzēju saistības tajā apjomā, kādā tās 

bija spēkā līdz šīs vienošanās noslēgšanas brīdim. 

4. Līdzēji apliecina, ka tām ir saprotams šīs vienošanās saturs, nozīme un sekas un ka tā atbilst abu Līdzēju 

interesēm. 

5. Līdzēji vienojas, ka iespējamie strīdi sakarā ar šo vienošanos tiks izšķirti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja 

vienošanās netiks panākta – saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

6. Šī vienošanās tiek pievienota Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

7. Līdzēju rekvizīti un paraksti:  

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

vienotais reģ. Nr.40003466281, 

juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, 

Rīga, LV – 1004, 

Vidusdaugavas reģions 

Adrese korespondences saņemšanai: 

Blaumaņa iela 3, Koknese, 

Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, 

tālr. 65161540 

Elektroniskā pasta adrese: lvm@lvm.lv 

 

_____________________/A. Neimanis/ 

SIA “VIA MEŽS” 

Vienotais reģ. Nr. 40003684202 

Celtnieku iela 1E, Ķegums, Ķeguma novads,  

LV-5020 

 

 

 

 

 

 

 

   _______________/E. Ūzuls/ 

 

mailto:lvm@lvm.lv

