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Rīga, sagatavošanas datums: 2018.gada 1.oktobris 

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 

Jānis Krūkliņš (būvprakses sertifikāta Nr. 3-00102), kurš reģistrēts Latvijas Republikas Valsts 

ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu __________________ (turpmāk tekstā – 

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

 

ievērojot to, ka PUSES 2018.gada 16.maijā noslēdza Uzņēmuma līgumu Nr.5-

5.6.4.1_000e_230_18_14 par meža meliorācijas sistēmas “Laužu kanāls” būvprojekta izstrādi (turpmāk – 

LĪGUMS); 

 

ievērojot to, ka IZPILDĪTĀJS LĪGUMA 4.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā (2018.gada 9.augustā) ir 

iesniedzis būvprojektu minimālā sastāvā un būvniecības ieceres iesniegumus Valkas novada būvvaldē un 

Smiltenes novada būvvaldē būvatļauju saņemšanai; 

 

ievērojot to, ka saistību izpilde ir apgrūtināta no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ, jo nav 

saņemta būvatļauja no Valkas novada būvvaldes (IZPILDĪTĀJA 2018.gada 18.septembra iesniegums Nr. 

1_18/09-1), 

 

saskaņā ar LĪGUMA 14.1.apakšpunkta noteikumiem PUSES noslēdz šādu vienošanos (turpmāk– 

VIENOŠANĀS) par zemāk minēto: 

 

 

1. PUSES vienojas veikt izmaiņas LĪGUMĀ par meža meliorācijas sistēmas “Laužu kanāls” 

būvprojekta izstrādi, pagarinot darba izpildes termiņu līdz 2018.gada 17.decembrim. 

2. PUSES vienojas aizstāt LĪGUMA 1.1.apakšpunktā ietvertajā tabulā meža meliorācijas sistēmas 

“Laužu kanāls” norādīto darba izpildes termiņu “15.10.2018.” ar jaunu darba izpildes termiņu 

“17.12.2018.”. 

3. Citi LĪGUMA punkti netiek mainīti. 

4. 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. 

 

5. PUŠU adreses, rekvizīti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

AS “Latvijas valsts meži” 

LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra 

Adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 

tālr.67805075, fakss: 67609800 

E-pasts: lvm@lvm.lv 

reģistrācijas Nr. 40003466281 

Bankas rekvizīti: AS “SEB banka” 

 bankas kods: UNLALV2X 

konts: LV 10 UNLA 0003 0304 6754 4 

 

Jānis Krūkliņš 

Reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā 

ar kodu __________________Adrese: 

__________________, 

__________________,  

__________________, ______ 

tālr. __________________ 

e-pasts: _________________ 

Bankas rekvizīti: _______________ 

kods: _______________ 

konts: _______________ 

 

 

(__________________) (Jānis Krūkliņš) 
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