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KOPIJA 

 

VIENOŠANĀS Nr. 5-5.8_002d_220_18_85__ 
 

 pie UZŅĒMUMA LĪGUMA Nr.5-5.8_002d_220_18_85  

par atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, lietojot  

alternatīvu repelentu (aitu vilnu) 

 

Smiltenes novada Launkalnes pagastā, vienošanās sagatavošanas datums 2018. gada 15.februāris. 

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

  

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281 (turpmāk – 

PASŪTĪTĀJS), tās Austrumvidzemes reģiona mežkopības vadītāja Arņa Čama personā, kurš rīkojas 

uz pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un 

Mārcis Auniņš, personas kods ______________, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods 

____________ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses, 

 

saskaņā ar 2018. gada 09.janvārī noslēgtā uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_002d_220_18_85 par 

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

meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums) 15.1. punktu, nolūkā: (1) 

nodrošināt atjaunoto meža platību aizsardzību nepieciešamajā apjomā, ievērojot atjaunoto meža 

platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanai nelabvēlīgus laika apstākļus (ar repelentu “Cervacol 

Extra”, “WAM Extra”, “Plantskydd” un “Trico” apstrādā sausus augus un pēc apstrādes ļauj tiem 

nožūt); (2) saglabāt ekonomisko līdzsvaru starp Pusēm, noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – 

Vienošanās):  

1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas par atlīdzību ar saviem darba rīkiem un savu vai 

apakšuzņēmēja personālu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā sniegt atjaunoto meža platību 

aizsardzības pakalpojumus 2018.gadā, lietojot alternatīvu repelentu (aitu vilnu), 30 ha apjomā 

Vienošanās Pielikumā Nr.1 Aitu vilnas izmantošana platību aizsardzībā noteiktajā kārtībā, tajā 

skaitā ievērojot nosacījumus, ka:  

1.1. jaunaudzē aizsargājamo mērķa sugas koku skaitam, ja vien mērķa sugas koku skaits to 

pieļauj, uz vienu hektāru jābūt ne mazākam par:  
 

Koku augstums, m Mērķa sugas nosaukums, koku skaits 

Priede 

>0,5 2000 
 

1.2. primāri jāaizsargā mākslīgi stādītie mērķa sugas koki saskaņā ar darba uzdevumu. Ja mākslīgi 

stādīto mērķa sugas koku skaits ir nepietiekošs, papildus jāaizsargā dabiski ieaugušos mērķa 

sugas kokus; 

1.3. aizsargātajiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā nogabala platībā; 

1.4. jāaizsargā veselie koki, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem vai slimībām. Ja veselo 

koku skaits nav pietiekams, tad aizsargā pēc iespējas mazāk bojātos kokus; 

1.5. veicot darba izpildi, jāievēro prasības, kas norādītas darba uzdevuma Piezīmes laukā; 

1.6. taras utilizācija jāveic atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

2. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas un ka Vienošanās atbilst 

Pušu interesēm. 

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu. 

4. Vienošanās pievienots pielikums Nr.1 Aitu vilnas izmantošana platību aizsardzībā. Vienošanās ir 

Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz divām lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku 

spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.  
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PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

Reģistrācijas numurs 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 

Mārcis Auniņš 

p.k.  

Nodokļa maksātāja reģistrācijas  

kods:  

adrese:  

 

 

 

 

Bankas rekvizīti: 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS  

 

UZŅĒMĒJS 

____________________   ____________________ 

A.Čams     M.Auniņš 
 

 

 
Dokumenta oriģināla reģistrācijas numurs: 5-5.8_002d_220_18_85_1 

Laika zīmogs: 15.02.2018.  

KOPIJA PAREIZA 

Silvā, 2019. gada 31. janvārī 

 

Iepirkumu juriskonsulte Elīna Sniega______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


