
 

 

 

Papildvienošanās Nr. 5-5.8_00dw_220_18_500_3 

pie 06.04.2018. noslēgtā UZŅĒMUMA LĪGUMA Nr. 5-5.8_00dw_220_18_500 

par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošanu 

 

Aizputes novada Kazdangas pagastā,                                                         2018.gada 01. oktobris 

       

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

PASŪTĪTĀJS), tās Dienvidkurzemes reģiona mežkopības vadītāja Ulda Ozola personā, kurš rīkojas uz 

pilnvarojuma pamata, un 

Juris Gusts, personas kods XXXXXXXXXXX, reģistrācijas kods XXXXXXXXXXX (turpmāk – 

UZŅĒMĒJS), no otras puses, (PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS, kopā tekstā saukti – “LĪDZĒJI”), 

 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu un 2018. gada 06. aprīlī noslēgto 

līgumu, PASŪTĪTĀJA reģistrācijas Nr. 5-5.8_00dw_220_18_500 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas 

uzturēšanas dokumentu sagatavošanu, turpmāk – Līgums, nolūkā nodrošināt meliorācijas sistēmu ikdienas 

uzturēšanas dokumentu sagatavošanu atbilstoši PASŪTĪTĀJA vajadzībām, ievērojot, ka: (1) nepieciešams 

veikt grozījumus Līguma 3.1. punktā, nosakot darbu izpildes termiņu līdz 2018. gada 31. oktobrim, 

(2) Līguma grozījumi ir nepieciešami objektīvu apstākļu dēļ, (3) Līgums skaidri un nepārprotami paredz 

grozījumu iespēju, proti Līguma 3.2.3. punkts nosaka, ka Līguma izpildes termiņu Puses var mainīt ar 

rakstveida papildu vienošanos gadījumā, ja Puses saistību izpilde ir apgrūtināta tādu objektīvu iemeslu dēļ, 

kuru ietekmei uz saistību izpildi piekrīt abas Puses. 

Līdzēji, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdza šādu vienošanos, 

turpmāk – Vienošanās:  

1. Līdzēji vienojas grozīt Līguma 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2018. gada 31. oktobrim 

vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais)”. 

2. Līdzēji apliecina, ka Vienošanās neskar ar Līgumu uzņemtās Līdzēju saistības apjomā, kādā tās bija 

spēkā līdz Vienošanās noslēgšanas brīdim. 

3. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas un, ka Vienošanās atbilst 

Līdzēju interesēm. 

4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma darbības termiņa 

beigām. 

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

6. 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 juridiskās adreses un rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS „Latvijas valsts meži” 

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004 

LVM Mežsaimniecība Mežkopība 

Dienvidkurzemes reģions 

Adrese korespondences saņemšanai: 

Boju muzejs, Kazdangas pagasts,  

Aizputes novads, LV – 3456 

Tālr. 63448921, fakss 63448054 

Vienotais reģ. Nr.40003466281 

Bankas rekvizīti: AS „SEB banka” 

Konts Nr. LV10 UNLA 0003 0304 6754 44 

Juris Gusts 

 

PUŠU paraksti 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

______________________ 

          U. Ozols 

____________________ 

J. Gusts 

 

 

 


