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Rīga, sagatavošanas datums: 2018.gada 25.jūlijs 

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 tehniskās uzraudzības 

vadītāja _______________ personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no 

vienas puses, un 

VARG Industries, SIA, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas 

Nr.40203004153, tās valdes locekļa _________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata 

(turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā – PUSES), 

 

sakarā ar to, ka meža autoceļa “Cukunde-Vidusmeži-Jaunsilaņģi” būvprojekta materiālu izskatīšanas 

gaitā, saskaņā ar 2017.gada 3.oktobrī noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr.5-5.6.2.1_0048_230_17_152 

(turpmāk – LĪGUMS) 4.2.apakšpunktu, PASŪTĪTĀJS atbilstoši topogrāfiski uzmērītajai situācijai dabā 

konstatēja, ka ir lietderīgi mainīt Projektēšanas uzdevumā noteikto ceļa brauktuves platumu jeb 

normālprofilu no NP 5,5m uz NP 4,5m, tādējādi ekonomiskāk izlietojot PASŪTĪTĀJA līdzekļus objekta 

būvniecībā; 

ievērojot to, ka PUŠU pārstāvji par radušos situāciju LĪGUMA priekšmeta izpildē ir diskutējuši 

Ražošanas apspriedē 2018.gada 27.jūnijā (Ražošanas apspriedes protokols Nr.2); 

ievērojot to, ka Projektēšanas uzdevuma grozījumi daļā par ceļa brauktuves platumu jeb normālprofilu 

rada iepriekš neparedzētus darbus, kuru izpildei IZPILDĪTĀJAM ir nepieciešams papildus laiks, kā arī 

papildus izmaksas; 

ievērojot to, ka  PASŪTĪTĀJS piekrīt IZPILDĪTĀJA piedāvātajam termiņam papildus darbu izpildei 

un līgumcenai (IZPILDĪTĀJA 2018.gada 3.jūlija iesniegums Nr.2018_033 un 2018.gada 13.jūlija 

iesniegums Nr.2018_038);  

pamatojoties uz LĪGUMA 10.1.2. un 14.1.apakšpunkta noteikumiem, ievērojot Publisko iepirkumu 

likuma  61.panta  pirmās daļas 2.punktu un trešās daļas 3.punktu, PUSES noslēdz šādu vienošanos 

(turpmāk – VIENOŠANĀS): 

 

1. PUSES vienojas veikt izmaiņas LĪGUMĀ par meža autoceļa “Cukunde-Vidusmeži-Jaunsilaņģi” 

būvprojekta izstrādi, pagarinot Darbu izpildes termiņu līdz 2018.gada 14.septembrim un 

palielinot līgumcenu bez PVN par EUR 1428.45. 

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

Vidusmeži-Jaunsilaņģi” norādīto darbu izpildes termiņu “31.07.2018.” ar jaunu darbu izpildes termiņu 

“14.09.2018.”. 

3. PUSES vienojas, ka par līgumcenas palielinājumu attiecīgi tiek palielināta LĪGUMA 1.1.apakšpunktā 

norādītā prognozētā līgumcena EUR (bez PVN 21%), kas pēc palielinājuma sastāda EUR 7737.86. 

4. VIENOŠANĀS pielikumā pievienota 2018.gada 27.jūnija Ražošanas apspriedes protokola Nr.2 

kopija, kas ir VIENOŠANĀS sastāvdaļa. 

5. Citi LĪGUMA punkti netiek mainīti. 

6. 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. 

7. PUŠU adreses un rekvizīti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

AS “Latvijas valsts meži” 

LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra 

Adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 

tālr. 67805075 

E-pasts: lvm@lvm.lv 

reģistrācijas Nr.40003466281 

Bankas rekvizīti: AS “SEB banka” 

 bankas kods: UNLALV2X 

konts: LV 10 UNLA 0003 0304 6754 4 

 

VARG Industries, SIA 

Adrese: Avotu iela 14 - 42, Lielvārde,  

Lielvārdes nov., LV-5071 

tālr. _______________  

E-pasts: ________________ 

reģistrācijas Nr.40203004153 

Bankas rekvizīti: ____________  

____________ 

Bankas kods: ____________ 

konts: _______________ 

 

 (______________)  (_______________) 
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