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VIENOŠANĀS Nr. 5-5.8_0035_220_18_113_2 
pie 2018. gada 9. janvāra līguma Nr. 5-5.8_0035_220_18_113 

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

platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu 

 

Aizputes novada Kazdangas pagastā, līguma sagatavošanas datums 2018. gada 20. septembris. 

Parakstīšanas datums 21.09.2018 ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

  

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

Dienvidkurzemes reģiona mežkopības vadītāja vietnieka Guntara Čuknas personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma 

pamata, turpmāk tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS” , no vienas puses, un  

Individuālais komersants "Janīši 2", reģistrācijas numurs 42102034862 (turpmāk – UZŅĒMĒJS), 

tās pilnvarotās personas xxxxxxxx personā, kurš rīkojas uz ģenerālpilnvaras Nr. 1758 pamata, turpmāk tekstā 

saukts – “UZŅĒMĒJS”, no otras puses, 

kopā turpmāk – Līdzēji,  

 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu un 2018. gada 9. janvārī noslēgtā līguma 

Nr. 5-5.8_0035_220_18_113 par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu 

kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, turpmāk – Līgums, 15.1. punktu, 

nolūkā nodrošināt atjaunoto meža platību aizsardzību nepieciešamajā apjomā, 

 

un ievērojot, ka: (1) nepieciešams veikt grozījumus Līguma 1.pielikumā darba apjoms un cena, palielinot 

Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu Grobiņas iecirknī par 2,1 ha; (2) Līguma grozījumu vērtība nepārsniedz 

Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežu un vienlaikus arī 10% no Līgumcenas; (3) Līguma grozījumi 

saglabā ekonomisko līdzsvaru starp Līdzējiem, 

 

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:  

 

1. Līdzēji vienojas palielināt Līguma priekšmeta apjomu, grozot Līguma 1. pielikumu un izsakot to šādā 

redakcijā: 

DARBU APJOMI UN CENAS 

 
 

2. Noteikt, ka pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi. 

3. Līdzēji apliecina, ka šī vienošanās neskar ar Līgumu uzņemtās abu Līdzēju saistības tajā apjomā, kādā tās 

bija spēkā līdz šīs vienošanās noslēgšanas brīdim. 

4. Līdzēji apliecina, ka tām ir saprotams šīs vienošanās saturs, nozīme un sekas un ka tā atbilst abu Līdzēju 

interesēm. 

5. Līdzēji vienojas, ka iespējamie strīdi sakarā ar šo vienošanos tiks izšķirti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja 

vienošanās netiks panākta – saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

6. Šī vienošanās tiek pievienota Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

7. 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. 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti:  

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

Vienotais reģ. Nr.40003466281 

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, 

LV – 1004 

Dienvidkurzemes reģions 
Adrese korespondences saņemšanai: 

“Boju muzejs”, Kazdangas pagasts,  

Aizputes novads, LV-3456 

Tālr. 63448921, fakss 63448054 

 

_____________________/G. Čukna / 

Individuālais komersants "Janīši 2" 

Reģistrācijas numurs 42102034862 

Juridiskā adrese: “Janīši”, Jūrmalciems,  

Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 

 

 

 

 

 

 

   _______________/xxxxxxxxxxx/ 

 

Iepirkuma 

daļas Nr.
 Iecirknis

2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g. 2022.g.

 cena 

€/ha  bez 

PVN
2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g. 2022.g.

cena 

€/ha 

bez PVN
2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g. 2022.g.

cena 

€/ha 

bez 

PVN 2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021g. 2022.g.

 cena 

€/ha  

bez 

PVN

38 Akmensraga 110 110 110 40 40 90.00 116 115 90 45 35 94.19 120 78 78 25 25 49.98

62 Grobiņas 93 85 65 30 30 93.65

63 Grobiņas 24 115 115 40 40 100.00 98 100 100 40 40 90.00 88 75 55 30 25 93.97 57.1 50 50 20 20 49.00

76 Nīcas 112 100 75 35 30 125.00

Aizsardzība, haStādīšana, ha Agrotehniskā kopšana, ha Jaunaudžu kopšana, ha


