
 

 

VIENOŠANĀS Nr.5-5.6.4.2_000e_230_18_14_3 

 

 

Rīga, sagatavošanas datums: 2018.gada 19.jūlijs 

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

(23.07.2018.) 

 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 

reģistrācijas Nr.40003466281, tās LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūras būvniecības procesa vadītāja 

________________ personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), no 

vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro machinery", kas reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.44103049115, tās valdes locekļa _________________ personā, kurš 

rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā 

- PUSES), 

 

sakarā ar to, ka tikai 2018.gada 13.jūnijā PASŪTĪTĀJS saņēma tehnisko noteikumu Nr.VA16TN0267 

grozījumus no Valsts vides dienesta Valmieras  reģionālās vides pārvaldes, pēc kuriem bija iespējams saņemt 

mežizstrādes uzdevumu mežizstrādes darbu veikšanai meža meliorācijas sistēmā “Medņu būda” un veikt 

meža meliorācijas sistēmas “Medņu būda” pārbūvi, tad saskaņā ar 2018.gada 3.aprīlī noslēgtā Uzņēmuma 

līguma Nr.5-5.6.4.2_000e_230_18_14 (turpmāk – LĪGUMS) 3.3.4. un 17.5.apakšpunktu, IZPILDĪTĀJA 

2018.gada 11.jūlija iesniegumu, PUSES noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – VIENOŠANĀS): 

 

1. PUSES vienojas veikt izmaiņas LĪGUMĀ par meža meliorācijas sistēmas “Medņu būda” 

būvdarbiem, pagarinot darbu izpildes termiņu līdz 2018.gada 30.novembrim. 

2. PUSES vienojas izteikt LĪGUMA 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā “3.2. DARBU izpildes termiņš ir 

2018.gada 30.novembris”. 

3. PUSES vienojas aizstāt LĪGUMAM pievienoto meža meliorācijas sistēmas “Medņu būda” Darbu 

izpildes un naudas plūsmas grafiku ar jaunu Darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku. 

4. PUSES vienojas izteikt LĪGUMA 4.16.apakšpunkta ceturto teikumu šādā redakcijā: “IZPILDĪTĀJAM 

ir pienākums nodrošināt, ka objekts tiek pieņemts ekspluatācijā 45 dienu laikā pēc Akta par 

būvdarbu pabeigšanu stāšanās spēkā, bet ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 28.decembrim.” . 

5. PUSES vienojas,  ka nenodrošinot VIENOŠANĀS 4.punktā noteikto, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 

EUR 425,00. 

6. VIENOŠANĀS pielikumā pievienots meža meliorācijas sistēmas “Medņu būda” Darbu izpildes un 

naudas plūsmas grafiks, kas ir VIENOŠANĀS neatņemamas sastāvdaļas. 

7. Citi LĪGUMA punkti ar šo VIENOŠANOS netiek mainīti. 

8. 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. 

9. PUŠU adreses un rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS 

AS “Latvijas valsts meži” 

reģ. Nr.: 40003466281 

LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra 

Juridiskā adrese un adrese korespondences 

saņemšanai: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 

tālr.67805075 e-pasts: lvm@lvm.lv 

Bankas rekvizīti: AS “SEB banka”,  

kods: UNLALV2X 

konts: LV10UNLA0003030467544 

 

IZPILDĪTĀJS 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

"Pro machinery" 

"Putni", Nītaure 

Nītaures pag., Amatas nov., LV-4112 

tālr. ____________, e-pasts: ________________ 

reģistrācijas nr.44103049115 

_____________, kods: ______________ 

konts: ___________________ 

 

(_____________) 

 

(________________) 
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