
1 
 

VIENOŠANĀS Nr. 5-5.8_00iz_220_18_683_1 

pie 2018. gada 15. jūnija Uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_00iz_220_18_683 

par augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšanu un  
meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 

 

Koknesē, līguma sagatavošanas datums 2018.gada 3. septembris  

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.  

  

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

PASŪTĪTĀJS), xx , un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS", reģistrācijas numurs 45403010478 (turpmāk – 

UZŅĒMĒJS), xx,  kopā turpmāk – Līdzēji,  

 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu un 2018. gada 15. jūnijā noslēgtā Uzņēmuma 

līguma Nr. 5-5.8_00iz_220_18_683 par augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšanu un  

meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, turpmāk – Līgums, 14.1. punktu, nolūkā 

nodrošināt augsnes gatavošanu, veidojot pacilas, nepieciešamajā apjomā, 
 

un ievērojot, ka: (1) nepieciešams veikt grozījumus Līguma 1.pielikumā, palielinot kopējo līguma apjomu par 

0,9 ha, sakarā ar ražošanas nepieciešamību; (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 augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, apjomu par 0,9 ha, grozot Līguma 

1.pielikumu (izmaiņas pielikumā Nr.1 ar sarkanu). 

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. Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti:  

 

 
PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJS 

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

"ASP PLUSS" 
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1.pielikums 

Darba apjomi un cenas 

 

Iecirknis
Iepirkuma 

daļa
Darba veids

Darba veida 

kods

Mērvienī

ba

Darbu 

veikšanas 

gads

Darbu 

apjoms, 

Cena Darbu 

vienībai, euro 

bez PVN

Līgumsumma, euro 

bez PVN 
Izpildes termiņš 

Seces 16
Augsnes gatavošana, veidojot 

pacilas
11012 ha 2018 9.90 462.00 4 573.80 10.12.2018.

Seces 16
Papildu MMS uzturēšanas 

darbu veikšana
51029 h 2018 18.00 57.75 1 039.50 10.12.2018.

5 613.30KOPĀ

PVN 

KOPĀ ar PVN

 
PVN tiks piemērots atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

 


