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pie UZŅĒMUMA LĪGUMA Nr. 5-5.8_005e_220_18_194 
par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 

 

Aizputes novada Kazdangas pagastā       2018.gada 29. marts 

   

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

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

pamata, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latlina", vienotais reģistrācijas Nr. 42103038700 (turpmāk – 

UZŅĒMĒJS), tās valdes locekļa Sergeja Žabina personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, 

PASŪTĪTĀJS un UZ’ŅĒMĒJS kopā turpmāk – PUSES, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta otrās daļas 1.punktu un 07.02.2018. savstarpēji noslēgtā 

uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_005e_220_18_194 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, 

turpmāk – LĪGUMS, 3.2.3.punktu, nolūkā nodrošināt Līguma priekšmetā paredzēto darbu izpildi nepieciešamajā 

apjomā, noslēdza šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās: 

1. Izteikt LĪGUMA 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“ 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2018.gada 17. septembrim vai līdz 

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

2. Noteikt, ka pārējie LĪGUMA nosacījumi paliek nemainīgi. 

3. PUSES apliecina, ka šī VIENOŠANĀS neskar ar LĪGUMU uzņemtās abu PUŠU saistības tajā apjomā, kādā tās 

bija spēkā līdz šīs VIENOŠANĀS noslēgšanas brīdim. 

4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams šīs VIENOŠANĀS saturs, nozīme un sekas un, ka tā atbilst abu PUŠU 

interesēm. 

5. PUSES 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. Šī VIENOŠANĀS ir sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek  

UZŅĒMĒJAM, bet otrs – PASŪTĪTĀJAM, ar vienādu juridisko spēku un ir saistoša PUSĒM no tā parakstīšanas 

brīža.  

8. PUŠU rekvizīti un paraksti: 

 

PASŪTĪTĀJS  IZPILDĪTĀJS 

Akciju sabiedrība „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,  

Vienotais reģ. Nr.40003466281 

Bankas rekvizīti: AS „SEB banka” 

bankas kods: UNLALV2X 

Konts Nr. LV10 UNLA 0003 0304 6754 4 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

"Latlina"  

vienotais reģ. Nr. 42103038700, 
juridiskā adrese: Jaunatnes iela 14-29,  

Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430  

 

 

 

 

____________________    ____________________ 

                             U. Ozols                                                                      S. Žabins 

 

 

 

 

 

 

 


