
Vienošanās Nr.______________ 

par saimnieciskās darbības veicēja saistību nodošanu komercsabiedrībai 

 

 

Rīgā, vienošanās sagatavošanas datums 2019. gada 7. februārī. 

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

datums. 

 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, LVM 

Mežsaimniecība, mežkopības izpilddirektora ________________ personā, kurš rīkojas uz 

pilnvarojuma pamata, turpmāk – AS “Latvijas valsts meži”,  

Valērijs Smirnovs, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods_____________, turpmāk – 

Uzņēmējs, 

Rivendell Forest SIA, reģistrācijas numurs 42403045010, tās valdes locekļa 

___________________personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Saistību pārņēmējs, 

 

kopā turpmāk – Līdzēji, pamatojoties uz Uzņēmēja 16.01.2019. iesniegumu (DVS Grifs Nr.4.1-

8_001t_220_19_18), kurā Uzņēmējs informē par fiziskas personas saimnieciskās darbības 

izbeigšanu un komercsabiedrības nodibināšanu, izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai 

spaidiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 4.punktu,  ņemot vērā 

Saistību pārņēmēja atbilstības izvērtējumu attiecīgo iepirkumu vai iepirkuma procedūru 

dokumentos noteiktajām prasībām, noslēdz šādu vienošanos par saimnieciskās darbības veicēja 

saistību nodošanu komercsabiedrībai, turpmāk – Vienošanās: 

 
1. Uzņēmējs_________________, izbeidzot fiziskas personas saimniecisko darbību un 

nodibinot komercsabiedrību Rivendell Forest SIA, kurā __________________ir vienīgais 

dalībnieks un valdes loceklis ar tiesībām sabiedrību pārstāvēt atsevišķi, kā saistību 

pārņēmējs pārņem no Uzņēmēja ar AS “Latvijas valsts meži” no līgumiem un 

vispārīgajām vienošanām izrietošās saistības: 

 

a) 28.11.2018. Nr.5-5.8_00rk_220_18_992 par atjaunoto meža platību aizsardzības 

pakalpojumu sniegšanu Austrumvidzemes reģionā 2019. – 2023. gadā; 

b) 08.01.2018. Nr.5-5.8_001l_220_18_57 par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību 

agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības 

pakalpojumu sniegšanu Austrumvidzemes reģionā 2018. – 2022. gadā 

c) 25.05.2017. Nr.5-5.8_00ih_220_17_663 par atjaunoto meža platību agrotehniskās 

kopšanas pakalpojumu sniegšanu; 

d) 07.09.2017. Nr.5-5.8_00p6_220_17_904 par iespējamiem meža atjaunošanas 

kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumiem 

2017. – 2021. gadā; 

e) 31.01.2019. Nr.5-5.8_0025_220_19_77 par iespējamo meža atjaunošanas, kopšanas 

un aizsardzības pakalpojumu sniegšanu 2019. – 2022. gadā. 

 

2. Uzņēmējs nodod visas tiesības un saistības, kas izriet no līgumiem un vispārīgajām 

vienošanām, un Saistību pārņēmējs stājas Uzņēmēja vietā kā līgumu tiesību un vispārīgo 

vienošanos tiesību un Saistību pārņēmējs.  

3.  AS „Latvijas valsts meži” un Uzņēmējs atzīst, ka starp tiem nepastāv nekādi savstarpēji 

prasījumi, kas izriet no līgumiem un vispārīgajām vienošanām. 

4. Vienošanās sastādīta latviešu valodā trīs eksemplāros. Visiem eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks un tie ir izsniegti pa vienam katram no Līdzējiem. 

5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.  

 

6. Vienošanās sagatavota un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu. Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā 

laika zīmoga datums un laiks. 



 

7. Pielikumā:  

1.pielikums – 28.11.2018. līgums Nr.5-5.8_00rk_220_18_992 Par atjaunoto meža platību 

aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Austrumvidzemes reģionā 2019. – 2023. gadā kopija; 

2.pielikums - 08.01.2018. līgums Nr.5-5.8_001l_220_18_57 Par meža stādīšanas, 

atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža 

platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Austrumvidzemes reģionā 2018. – 2022. gadā 

kopija; 3.pielikums - 25.05.2017. līgums Nr.5-5.8_00ih_220_17_663 Par atjaunoto meža 

platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu kopija;  

4.pielikums - 07.09.2017. līgums Nr.5-5.8_00p6_220_17_904 Par iespējamiem meža 

atjaunošanas kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas 

pakalpojumiem 2017. – 2021. gadā kopija;  

5.pielikums - 31.01.2019. līgums Nr.5-5.8_0025_220_19_77 Par iespējamo meža 

atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšanu 2019. – 2022. gadā kopija. 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

 

AS “Latvijas valsts meži” Uzņēmējs Saistību pārņēmējs 

Akciju sabiedrība “Latvijas 

valsts meži” 

 

 

 

 

 

Valērijs Smirnovs 

 

Rivendell Forest SIA 

 

AS “Latvijas valsts meži” 

Mežsaimniecība, Mežkopība 

 

            

______________  

 

Valērijs Smirnovs 

 

 

 

_______________  

 

Rivendell Forest SIA  

 

 

 

______________ 

 

  

 

 


