
 

 

Vienošanās pie 2019.gada 20.novembrī  noslēgtā Sadarbības līguma  

Nr. 5-8.2_00cy_230_19_67 

 
 

Rīga,  sagatavošanas datums: 2020.gada. 9.decembris     

Vienošanās reģistrācijas numuru skatīt dokumenta pielikumā. 

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

datums.  
 

Priekules novada pašvaldība, reģ. Nr.90000031601, tās domes priekšsēdētājas Vijas 

Jablonskas  personā, kura  rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un pašvaldības nolikuma 

pamata (turpmāk tekstā – Pašvaldība), no vienas puses, un 

akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 

ar reģistrācijas Nr.40003466281, tās struktūrvienības LVM Mežsaimniecība  Meža infrastruktūras 

izpilddirektora Indra Stulpāna personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk tekstā – 

Pārvadātājs), no otras puses 

 (Pašvaldība un Pārvadātājs, turpmāk– PUSES), 

pamatojoties uz PUŠU 2019.gada 20.novembrī noslēgto Sadarbības līgumu Nr. 5-

8.2_00cy_230_19_67 par sadarbību pašvaldības autoceļu izmantošanā un uzturēšanā (turpmāk tekstā – 

Sadarbības līgums), un ievērojot Pārvadātāja nepieciešamību izmantot Pašvaldības autoceļus, kuri 

nav iekļauti Sadarbības līguma pielikumā Nr.1 noteiktajā ceļu sarakstā, noslēdz vienošanos par zemāk 

minēto: 

 

1. PUSES vienojas par Pašvaldības autoceļu, kuri noteikti šīs vienošanās pielikumā Nr.1, 

izmantošanu plānotai Pārvadātāja kokmateriālu transportēšanai.  

2. Šīs vienošanās pielikums Nr.1 uzskatāms par Sadarbības līguma pielikumā Nr.1 noteiktā ceļu 

saraksta papildinājumu.  

3. Uz šīs vienošanās pielikumā Nr.1 noteiktajiem ceļiem attiecas Sadarbības līguma noteikumi par 

ceļu posmu izmantošanu un uzturēšanu. 

4. Pārvadātāja pārstāvis: Armands Ķudis, mob. tel. 28608006. 

5. Ar šo vienošanos PUSES nemaina citus Sadarbības līguma nosacījumus. 

6. Šī vienošanās ir Sadarbības līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa. 

7. Šī vienošanās ir sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas 

satur laika zīmogu. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Sadarbības 

līguma 1.15.punktā noteiktajam termiņam.   

8. PUŠU adreses, rekvizīti un paraksti 

        

Pašvaldība Pārvadātājs 

Priekules  novada pašvaldība 

Reģ. nr. 90000031601 
AS „Latvijas valsts meži” 

LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra 

Adrese:  Saules iela 1,Priekule, 

Priekules novads, LV 3434 

Reģ.nr.: 40003466281  

Adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV–1004 

Tālrunis: 63461006 Tālrunis: 67610015 

E-pasts: dome@priekulesnovads.lv   
  

 

E-pasts: lvm@lvm.lv 

 

  

 (V.Jablonska) 

 

 (I.Stulpāns) 

 


