
 

VIENOŠANĀS Nr. 1 

Par grozījumiem 09.05.2018. uzņēmuma līgumā Nr. 5-5.9_0087_250_18_29 

Par karjeru sagatavošanas un rekultivācijas darbiem Iepirkuma 5. daļa: Rietumvidzemes reģions 

 

Rīgā               PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ  

DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 
 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281 (turpmāk – LVM), tās 

struktūrvienības LVM Zemes dzīles direktores ___________________ personā, kura rīkojas saskaņā 

ar LVM Valdes izdotā pilnvarojuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒSMA 3", reģistrācijas Nr. 41203005410, tās pilnvarotās 

personas _______________ personā (08.12.2009. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĒSMA 3”,  

reģistrācijas Nr. 41203005410, Valdes locekles _____________ izdotā pilnvara. Reģistrēta Kurzemes 

apgabaltiesas zvērinātas notāres ______________ reģistrā ar Nr.2915 (turpmāk – Uzņēmējs), no otras 

puses (kopā sauktas – Puses), 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1. punktu un  

pamatojoties uz 09.05.2018. uzņēmuma līguma Nr. 5-5.9_0087_250_18_29 (turpmāk – Līgums) 1.4. punkta 

noteikumiem, kas paredz Pusēm tiesības nepieciešamības gadījumā palielināt Līguma 3.1. punktā norādīto 

Līguma priekšmeta kopējo apjomu, kas izteikts maksimāli prognozējamā līgumcenā, līdz 40% un  

sakarā ar Pasūtītāja nepieciešamību Līguma ietvaros pasūtīt lielāku darbu apjomu, noslēdz šo vienošanos 

(turpmāk – Vienošanās) par sekojošiem grozījumiem Līgumā: 

 

1. Izteikt Līguma 3.1. punktu sekojošā redakcijā: 

“Prognozējamā maksimālā Līgumcena par Līgumā noteiktajiem, savlaicīgi un kvalitatīvi 

izpildītajiem Darbiem ir līdz 153 566.00 EUR (simts piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti 

sešdesmit seši euro un nulle centi) bez PVN. PVN aprēķināms normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Līgumcena ietver izmantojamo materiālu izmaksas, darba izmaksas, 

tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātus 

maksājumus.” 

2. Atkārtota Līguma 1.4.punktā noteikto tiesību izmantošana nav pieļaujama. 

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

4. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS „Latvijas valsts meži”, 

Reģistrācijas numurs 40003466281 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004 

 

 SIA"VĒSMA 3" 

reģistrācijas Nr. 41203005410 

Raiņa iela 5, Ventspils, LV-3601 

 

LVM Zemes dzīles direktore 

___________ 

 SIA “VĒSMA 3” 

Pilnvarotā persona __________ 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


