
 

 

Vienošanās Nr. 2 

pie 15.01.2018. noslēgtā UZŅĒMUMA LĪGUMA Nr. 5-5.8_002s_220_18_100 

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

sniegšanu Rietumvidzemes reģionā 2018.-2022.gadā par apjomu pārcelšanu 

 

Valmieras pagasts, Dokumenta sagatavošanas datums 21.03.2019. 

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

 

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

reģiona mežkopības vadītāja _____________ personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, turpmāk – 

PASŪTĪTĀJS,  no vienas puses,  

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CARACOLES”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103565565 (turpmāk 

– UZŅĒMĒJS), tās valdes locekļa __________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras 

puses, (PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS kopā turpmāk – Līdzēji), izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem 

un viltus, noslēdza šādu vienošanos pie 2018.gada 15.janvāra noslēgtā uzņēmuma līguma Nr.5-

5.8_002s_220_18_100 par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas un jaunaudžu 

kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rietumvidzemes reģionā 2018.-2022.gadā (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Līdzēji vienojas veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma 1.pielikumā saskaņā ar Līguma 2.2.3. punktu 

izteikt Līguma 1.pielikumu jaunā redakcijā.   

2. Līdzēji vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu Darbu apjomi un cenas, aizstājot Līguma pielikumu ar 

Vienošanās 1.pielikumu Darbu apjomi un cenas. 

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

līdz Vienošanās noslēgšanas brīdim. 

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

interesēm. 

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

beigām.  

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

7. Vienošanās sastādīta uz divām lapām, divos eksemplāros, latviešu valodā, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie UZŅĒMĒJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

8. Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.  

    

Pielikumā: Līguma 1.pielikums jaunajā redakcijā uz 1 lpp. 
 

Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti 
 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 

Vienotais reģ. Nr.  40003466281 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“CARACOLES” 

Vienotais reģ. Nr. 40103565565 

 

 

Līdzēju paraksti 

               PASŪTĪTĀJS                UZŅĒMĒJS 

 

______________________ 

           

 

____________________ 

 

 


