
VIENOŠANĀS Nr. 5-5.8_0033_220_18_111_1 

par grozījumiem uzņēmuma līgumā Nr. 5-5.8_0033_220_18_111 
 

Aizputes novada Kazdangas pagastā, vienošanās sagatavošanas datums 2018.gada 15.oktobrī 

Parakstīšanas datums 15.10.2018 ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), 

tās Dienvidkurzemes reģiona mežkopības vadītāja Ulda Ozola personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, no 

vienas puses, un 

SIA "ČVP", reģistrācijas numurs 48503021403 (turpmāk – UZŅĒMĒJS), tās valdes locekļa Viktora Palija 

personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses,  

 

PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS kopā turpmāk – Puses, 

pamatojoties uz 2018. gada 11. janvārī noslēgtā uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_0033_220_18_111 par meža 

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

(turpmāk – Līgums) 2.2.3. punktu, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, Puses 

noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):  

 

1. Puses vienojas palielināt 2018. gada meža stādīšanas darbu apjomu Zvārdes iecirknī par 1,34 ha, 

attiecīgi samazinot 2019. gada meža stādīšanas darbu apjomu Zvārdes iecirknī par 1,34 ha, un veikt 

attiecīgas izmaiņas Līguma 1.pielikumā ,,Darbu apjomi un cenas”: 

 

  Stādīšana, ha 

Iepirkuma 
daļas Nr. 

 Iecirknis 

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

 cena 
€/ha  bez 

PVN 

74 Zvārdes 41.34 68.66 70 40 40 77.44 

 

2. Puses apliecina, ka tiem ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas un, ka Vienošanās atbilst Pušu 

interesēm. 

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

beigām.  

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

5. Vienošanās sastādīta latviešu valodā. 

6. 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. 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

Reģistrācijas numurs 40003466281 

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga,  

LV-1004 

Dienvidkurzemes reģions 

Adrese korespondences saņemšanai:  

Boju muzejs, Bojas, Kazdangas pagasts,  

Aizputes novads, LV – 3456 

Tālr. 63448921, fakss 63448054 

Elektroniskā pasta adrese lvm@lvm.lv  

SIA "ČVP" 

Reģistrācijas numurs 48503021403 

Juridiskā adrese: Bērzāju iela 1, Emburga, Cieceres pag., 

Brocēnu nov., LV-3851 

 

 

PASŪTĪTĀJA vārdā 

 

Uldis Ozols 

 

UZŅĒMĒJA vārdā 

         

         Viktors Palijs 
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