
 

 

KOPIJA 

 

Vienošanās Nr. 

par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas 

un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu 

 

Smiltenes novada Launkalnes pagastā, līguma sagatavošanas datums 2018.gada 23.marts. 

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

datums. 

  

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281 

(turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās Austrumvidzemes reģiona mežkopības vadītāja Arņa Čama 

personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un 

Ivo Rudzītis, personas kods____________, nodokļa maksātāja reģistrācijas 

kods_____________, (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses, 

 

PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS kopā turpmāk – Puses, 

pamatojoties uz 2018.gada 12.janvārī noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_001z_220_18_71 “Par 

meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un 

atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Austrumvidzemes reģionā 2018. 

– 2022.gadā”  (turpmāk – Līgums) 4.2. un 15.1. punktu, 

1. Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu, nosakot, ka Lejasciema iecirkņa platībās 

paredzēto jaunaudžu kopšanas pakalpojumu apjomu 50 ha apjomā UZŅĒMĒJS 

2018.gadā izpildīs Pededzes iecirknī, piemērojot pakalpojumu vienības cenu par 

pakalpojumu sniegšanu Lejasciema iecirknī. 

2. PUSES apliecina, ka Vienošanās neskar ar Līgumu uzņemtās PUŠU saistības apjomā, 

kādā tās bija spēkā līdz Vienošanās noslēgšanas brīdim. 

3. 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. 

4. Vienošanās tiek pievienota Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, divos eksemplāros, latviešu valodā, no kuriem viens 

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie UZŅĒMĒJA. Abiem Vienošanās 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

Vienotais reģ. Nr.40003466281 

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga,  

LV – 1004 

Austrumvidzemes reģions 

Adrese korespondences saņemšanai:  

“Mežsaimniecība”, Launkalnes pagasts, 

Smiltenes novads, LV – 4729 

Tālr. 64781545, fakss 64773619 

Bankas rekvizīti:     

AS „SEB banka”  

Konts Nr. LV10 UNLA 0003 0304 6754 4 

Ivo Rudzītis 

NMR kods  

Adrese:  

Bankas rekvizīti: 

 

 

 PUŠU PARAKSTI 

 



 

 

      PASŪTĪTĀJS                  UZŅĒMĒJS 

  

____________________         ____________________ 

A.Čams       I.Rudzītis 

 

 
Dokumenta oriģināla reģistrācijas numurs: 5-5.8_00cv_220_18_463 

 

 Laika zīmogs: 26.03.2018.  

KOPIJA PAREIZA 

Silvā, 2019. gada 1. februārī 

 

Iepirkumu juriskonsulte Elīna Sniega 

 


