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LATVIJAS VALSTS MEŽI AS LVM MS RP_2017_210_Ak 

LĪGUMS Nr. _____________________________________ 

par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu  

 

Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā  

droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 

 
 Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, vienotās reģistrācijas Nr.40003466281, LVM Mežsaimniecība 

Koksnes produktu ražošanas un piegādes direktora Andra Baloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2013.gada 

17.decembra akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes lēmumu Nr.424 (protokols Nr.40; 21.punkts) (turpmāk 

– Pasūtītājs) no vienas puses, un 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Greenline agency”, vienotās reģistrācijas Nr.41203029300, valdes 

locekļa Andra Priedes  personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs) no otras puses,  

turpmāk kopā saukti – Līdzēji,  

 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un atklāta konkursa „Šķeldu pārkraušanas un 

transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2017.-2018.gadā” (identifikācijas Nr. AS LVM MS RP_2017_210_Ak) 

CPV klasifikātors: 63110000-3 (kravu pārkraušanas pakalpojumi) un CPV klasifikātors: 60000000-8 (transporta 

pakalpojumi), iepirkuma rindas kods 240 (turpmāk – Konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums):  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Uzņēmējs ar savu tehniku un darbaspēku apņemas Pasūtītāja noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā sniegt  

šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumus (turpmāk – Darbi), ievērojot Līgumā noteiktās 

saistības un Pasūtītāja sagatavotos darba uzdevumus.  

1.2. Līguma priekšmeta kopējais pamata apjoms ir 1 200 stundas šķeldu pārkraušanas pakalpojumiem un 25 000 

ber.m3 šķeldu transportēšanas pakalpojumiem. 

1.3. Ņemot vērā Darbu specifiku, Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā vienpusēji samazināt Līguma 

1.2.punktā noteikto Līguma priekšmeta pamata apjomu līdz 30% (trīsdesmit procentiem). Līguma izpildes 

laikā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, var palielināt Līguma 1.2.punktā noteikto Līguma priekšmeta 

pamata apjomu līdz 30% (trīsdesmit procentiem). Līguma priekšmeta apjoma palielināšana tiek veikta, 

Pasūtītājam izsniedzot attiecīgo darba uzdevumu virs Līguma 1.2.punktā noteiktā Līguma priekšmeta pamata 

apjoma, bez atsevišķas rakstveida vienošanās. Uzņēmējam, iesniedzot iesniegumu Pasūtītājam, ir tiesības 

atteikties no Līguma priekšmeta apjoma palielināšanas.  

1.4. Pasūtītājs nenodrošina Līguma priekšmeta apjoma vienmērīgu sadalījumu pa mēnešiem Līguma darbības 

laikā. 

1.5. Darbu izpildes vieta: Atbilstoši Līguma 3.pielikuma - Tehniskā specifikācijas 2.9. un 2.10.punktā 

noteiktajam. 

 

2. DARBU IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS UN IZMANTOJAMĀ TEHNIKA 

2.1. Darbu izpildi Uzņēmējs nodrošina ar Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā un attiecīgi Līguma 2.pielikumā 

norādīto tehniku un personālu. Ja objektīvu iemeslu dēļ Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītā tehnikas un/vai 

personāla sastāvā ir nepieciešamas izmaiņas vai papildinājumi, tie nedrīkst būt nekvalitatīvāki un 

Uzņēmējam par to iepriekš elektroniski jāinformē Pasūtītājs, nosūtot uz pasūtītāja elektroniskā pasta adresi 

skeldas@lvm.lv aktualizētu Līguma 2.pielikuma formu un tehnikas vai personāla kvalifikācijas atbilstību 

apliecinošu dokumentu kopijas. Minētās izmaiņas un/vai papildinājumi stājas spēkā tikai pēc Pasūtītāja 

piekrišanas saņemšanas. 

2.2. Uzņēmējam aizliegts bez saskaņošanas ar Pasūtītāju ar Līgumu pielīgtās tiesības un pienākumus nodot 

trešajām personām, tas ir, jebkurai juridiskai vai fiziskai personai, kas nav Līguma dalībnieks (Līdzējs). 

Apakšuzņēmēja piesaiste vai nomaiņa tiek veikta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

Apakšuzņēmēja piesaistei vai nomaiņai Uzņēmējs nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu uz Līguma 

rekvizītos norādīto elektroniskā pasta adresi, kuram pievienota visa Konkursa nolikumā noteiktā informācija 

attiecībā uz apakšuzņēmēja un tā piesaistīto tehnikas vienību un/vai personāla atbilstību Konkursa nolikuma 

prasībām.   

2.3. Uzņēmējs garantē un ir atbildīgs, ka Līguma 2.pielikumā minētā tehnika visā Līguma darbības laikā ir 

normatīvo tiesību aktu prasībām atbilstošā tehniskā stāvoklī, ar atbilstošu tehnisko aprīkojumu, kā arī ir 

izpildītas visas pārējās normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības (piemēram, tehniskā apskate, 

transportlīdzekļa civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana u.c.).  

mailto:skeldas@lvm.lv
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2.4. Uzņēmējs  nodrošina, ka Darbu izpildei tiek piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas un normatīvajos tiesību aktos 

noteiktā kārtībā nodarbināts personāls, kas atbildīgs par visu Līgumā noteikto prasību savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi.  

2.5. Uzņēmējs garantē Līguma 2.pielikumā minētās tehnikas izmantošanu prioritāri Līguma saistību izpildei. 

Darbu veikšana trešo personu vai savām vajadzībām pieļaujama tikai pēc Līgumā noteikto Darbu izpildes 

attiecīgajā periodā paredzētā pilnā apjomā vai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju.   

2.6. Uzņēmējs apliecina, ka nepieciešamības gadījumā (piemēram, tehnikas remonts), tam ir iespējas 2 (divu) 

dienu laikā Darbu uzdevuma izpildē iesaistīt citu līdzvērtīgu tehniku, pretējā gadījumā Uzņēmējs uzņemas 

Līguma 10.2.punktā paredzētās sankcijas par Darbu izpildes pārtraukšanu. 

2.7. Pēc Līguma noslēgšanas Pasūtītājs ir tiesības pilnveidot Līguma izpildē iesaistīto Uzņēmēja tiesiskajā 

turējumā esošo tehniku  ar papildu aprīkojumu, par Pasūtītāja līdzekļiem uzstādot GPS (Global Positioning 

System) iekārtu, lai varētu nolasīt atsevišķus tehnikas darbības rādītājus. Uzņēmējs piekrīt minēto iekārtu 

uzstādīšanai Uzņēmēja tehnikas vienībās un iegūto datu apstrādei un izmantošanai Pasūtītāja vajadzībām, un 

Darbu nodošanas – pieņemšanas aktos iekļautās informācijas pārbaudei. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja 

uzstādītā papildu aprīkojuma izmantošanu Darbu veikšanā un ir atbildīgs par tā tehnikas vienībās uzstādītā 

Pasūtītāja vai Pasūtītāja nolīgta pakalpojumu sniedzēja papildu aprīkojuma saglabāšanu un netraucētu 

darbību.  

2.8. Uzņēmējs Līguma 2.7.punktā noteikto par Pasūtītāja līdzekļiem Uzņēmēja tehnikas vienībās uzstādīto 

papildu aprīkojumu pieņem un nodod, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. Parakstot nodošanas - 

pieņemšanas aktu, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Uzņēmēja tehnikas vienībās uzstādītā Pasūtītāja vai 

Pasūtītāja nolīgta pakalpojuma sniedzēja papildus aprīkojuma saglabāšanu un netraucētu darbību, ievērojot 

minētajā nodošanas - pieņemšanas aktā norādītos atbildības nosacījumus. Ja Uzņēmēja tehnikas vienībās 

uzstādītā papildu aprīkojuma dēļ Uzņēmējam un/vai trešajām personām ir nodarīti zaudējumi, par tiem 

normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā atbild Pasūtītāja nolīgts pakalpojumu sniedzējs, kas nodevis 

papildu aprīkojumu izmantošanai Līgumā noteikto Darbu izpildē. Uzņēmējs nodrošina savlaicīgu Pasūtītāja 

informēšanu par plānotu tehnikas vienību atsavināšanu, bet Pasūtītājs akceptē uzstādītā papildu aprīkojuma 

noņemšanu vai atpirkšanu. Uzņēmējam ir tiesības vienoties ar Pasūtītāja nolīgtu pakalpojumu sniedzēju par 

turpmākajām darbībām ar papildu aprīkojumu pēc Līguma darbības beigām. 

2.9. Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējam jānodrošina elektronisko datu ievades ierīci un drukas iekārtu, kas atbilst  

šādām minimālajām prasībām:  

- iekārta nodrošina mobilo datu pārraidi 3G standartā; 

- pieslēgvietas: 2 x USB; 

- pieļaujamā vides ietekme: darbības temperatūra: -20ºC…+50ºC; gaisa mitrums: 15%...90%, putekļu 

drošs; 

- akumulators: integrēts uzlādējams rezerves akumulators (baterija) iekārtas darbības nodrošināšanai 

strāvas pārrāvuma gadījumos; 

- ekrāns: minimālā ekrāna izšķirtspēja 1024x768 pikseļi. 

2.10. Minētajai iekārtai ir instalēta šāda programmatūra: 

- interneta pārlūkprogramma: Mozilla Firefox vai Google Chrome; 

- elektroniskā pasta programma; 

- programmatūra *.pdf formāta dokumentu atvēršanai; 

- ir uzstādīts signāla pastiprinātājs ar atsevišķi uzstādāmu ārējo antenu mobilā interneta signāla 

saņemšanai. Uztveršanas diapazons zemākās frekvencēs 890-915MHz un 1710-1785MHz, augstākās 

frekvencēs 935-960MHz un 1805-1880MHz.  
2.11. Drukas iekārta, adatu jeb punktmatricas printeris (dot-matrix printeris), kas nodrošina iespēju drukāt 

vairākslāņu (3 slāņi) dokumentus, un atbilst šādām minimālajām tehniskajām prasībām: 

- izšķirtspēja 240 x 144 punktu collā (dpi - dots per inch); 

- adatu skaits: 9 gab.; 

- A4 formāta lapu drukāšana; 

- savietojams ar tehnikas vienībā uzstādīto elektronisko datu ievades ierīci.    

 

3. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA 
3.7. Ar Līgumā norādīto tehniku un personālu (2.pielikums) Uzņēmējs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu 

enerģētisko šķeldu pārkraušanu un transportēšanu atbilstoši tehniskās specifikācijas (3.pielikums) 

prasībām. 

3.8. Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam Darbu uzdevumu – ne retāk kā vienu reizi nedēļā par turpmākajā nedēļā 

nepieciešamajiem Darbiem, norādot Darbu apjomu un veidu, kā arī darba laiku šķeldu pārkraušanas 

tehnikai un piegādājamo šķeldu apjomu sadalījumā pa kravām. Darbu uzdevums uzskatāms par izsniegtu, 

ja tas nosūtīts uz Līguma 2.pielikumā norādīto Uzņēmēja elektroniskā pasta adresi. 

3.9. Darbu izpildes laikā Uzņēmējam ir pienākums ievērot spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasības, kā arī 

Pasūtītāja noteiktās prasības, kas attiecas uz Darbu veikšanu.  
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3.10. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu veikšanas laikā netiktu bojāti infrastruktūras objekti Līguma 1.5punktā 

norādītajās Darbu izpildes vietās. 

3.11. Uzņēmējs nodrošina katras kravas maksimālā svara ierobežojuma ievērošanu, kas noteikts spēkā esošajos 

normatīvajos tiesību aktos. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par šī Līguma punkta pārkāpšanu, ieskaitot 

kompetentu institūciju noteikto sodu apmaksu. 

3.12. Uzņēmējam ir pienākums veikt šķeldu izkraušanu Līguma 1.5.punitā norādītajā šķeldu piegādes vietā.  

3.13. Ar Līguma noslēgšanu Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēja pārstāvi nodot šķeldu kravas saņēmējam. 

3.14. Uzņēmēja pārstāvim ir pienākums nodrošināt šķeldu iespējami precīzu uzmērīšanu, kravas 

pavaddokumenta noformēšanu. 

3.15. Šķeldu krava uzskatāma par nodotu ar brīdi, kad kravas saņēmējs parakstījis pavadzīmi. 

3.16. Uzņēmējs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē kravas nodošanu kravas saņēmējam, 

saņemot tālākās rīcības norādījumus. 

3.17. Ar Līguma parakstīšanu Pasūtītājs pilnvaro Līguma 2.pielikumā norādītos Uzņēmēja pārstāvjus darbam ar 

šķeldu transportēšanas tehniku (speciālpilnvarniekus) Līgumā noteiktajā kārtībā noformēt pavadzīmi. 

Uzņēmējs nodrošina, ka speciālpilnvarnieki ir informēti par Pasūtītāja dotā uzdevuma robežām. Pasūtītājam 

ir tiesības vienpusēji atsaukt savu pilnvarojumu. 

 

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. Līguma izpildes nodrošināšanai Pasūtītājam ir šādi pienākumi:  

4.1.1. nodrošināt Uzņēmēju ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai Uzņēmējs varētu uzsākt 

Līgumā paredzēto Darbu izpildi; 

4.1.2. pieņemt kvalitatīvi veiktos Darbus un sastādīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu; 

4.1.3. savlaicīgi veikt samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem par Uzņēmēja kvalitatīvi paveiktiem 

Darbiem; 

4.1.4. izteikt brīdinājumu. 

4.2. Līguma izpildes nodrošināšanai Pasūtītājam ir šādas tiesības: 

4.2.1. bez ierobežojumiem kontrolēt Uzņēmēja veikto Darbu, to apjoma un kvalitātes atbilstību Līguma 

prasībām, kā arī noteiktajiem termiņiem un dot Uzņēmējam saistošus norādījumus radušos pārkāpumu 

novēršanai, Darbu izpildes laikā regulāri pārbaudīt Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītā personāla 

kvalifikāciju, kā arī Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistīto tehnikas vienību tehniskā stāvokļa atbilstību 

normatīvo tiesību aktu prasībām. Iepriekšminēto tiesību realizēšanai Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt 

kompetentas institūcijas; 

4.2.2. veikt degvielas kontrolmērījumu pārbaudes, ņemot degvielas paraugus no Uzņēmēja Līguma saistību 

izpildes nodrošināšanai piesaistītās tehnikas vienību degvielas tvertnēm, un nodot izņemtos degvielas 

paraugus laboratoriskai pārbaudei/ekspertīzei neatkarīgā laboratorijā. Pasūtītājs šajā punktā minētās 

degvielas kontrolmērījumu pārbaudes ir tiesīgs veikt bez ierobežojuma visā Līguma darbības laikā 

bez iepriekšējas saskaņošanas ar Uzņēmēju; 

4.2.3. Līguma darbības laikā pilnveidot un mainīt Līguma pielikumos norādītos noteikumus; 

4.2.4. ikvienam Pasūtītāja pārstāvim (uzrādot dienesta apliecību) ir tiesības nekavējoties apturēt Darbu 

izpildi, ja tiek konstatēti normatīvajos tiesību aktos noteikto darba aizsardzības noteikumu, kā arī 

Pasūtītāja noteikto „Prasības vides piesārņojuma samazināšanai” (4.pielikums) prasību pārkāpumi; 

4.2.5. gadījumā, ja Uzņēmējs 12 (divpadsmit) stundu laikā nav novērsis Līguma 4.2.4.punktā noteiktajā 

kārtībā konstatētos pārkāpumus, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Darbu izpildi, par to 

rakstveidā paziņojot Uzņēmējam un nosakot atbilstošu termiņu konkrēto pārkāpumu novēršanai. 

Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Uzņēmējam radušies sakarā ar Darbu apturēšanu šajā 

punktā paredzētajā kārtībā. 

 

5. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Līguma izpildes nodrošināšanai Uzņēmējam ir šādi pienākumi:  

5.1.1. ar Līgumā norādīto tehniku un personālu (2.pielikums) nodrošināt Līgumā noteikto Darbu savlaicīgu 

un kvalitatīvu izpildi pilnā apjomā, ievērojot tehniskās specifikācijas (Līguma 3.pielikums) 

noteikumus, normatīvo aktu prasības un Pasūtītāja noteikto prasību, kas attiecas uz Darbu veikšanu, 

ievērošanu, t.sk.  darba aizsardzības, veselības aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības 

prasības, meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktās prasības, piegādes ķēdes standartu 

prasības, „Prasības vides piesārņojuma samazināšanai” (4.pielikums) un LVM enerģētiskās koksnes 

škeldošanas un transportēšanas uzdevumu izpildes rokasgrāmatu; 

5.1.2. nekavējoties apturēt vai pārtraukt Darbu izpildi, ja ir saņemts Pasūtītāja norādījums vai paziņojums 

Līguma 4.2.4. un 4.2.5.punktā noteiktajos gadījumos; 

5.1.3. veicot Līgumā paredzētos Darbus, īstenot visus iespējamos pasākumus, lai novērstu ugunsgrēka risku 

(ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņot glābšanas dienestam un Pasūtītāja pārstāvim un veikt 

dzēšanas darbus), aizliegts izmantot tādas tehnoloģijas un tehniskos līdzekļus, kas bojā apkārtējo vidi, 
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kā arī paziņot tiesībsargājošajām iestādēm un Pasūtītājam par trešo personu nodarītiem pārkāpumiem, 

ko Uzņēmējs konstatējis, veicot Darbu izpildi; 

5.1.4. gadījumā, ja veicot Līgumā paredzētos Darbus, notiek nelaimes gadījums darbā, Uzņēmējs ir atbildīgs 

par tā noformēšanu atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām un 3 (trīs) dienu laikā pēc akta 

sastādīšanas par nelaimes gadījumu tas informē Pasūtītāju rakstveidā un nosūta sastādītā akta par 

nelaimes gadījumu darbā kopiju; 

5.1.5. segt visas Līgumā paredzētās tā sniegtās informācijas nodrošināšanas sakaru izmaksas (pasta, 

telefona, faksa, elektroniskā pasta sakari); 

5.1.6. Darbu izpildes laikā nodrošināt veikto Darbu kvalitātes un kvantitātes paškontroles sistēmas 

ieviešanu; 

5.1.7. nodrošināt Līguma darbības laikā visu savstarpējo dokumentāciju un mutisku komunikāciju Latvijas 

Republikas valsts valodā; 

5.1.8. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla iepazīstināšanu ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām 

attiecībā uz Darbu izpildi, kā arī nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla apmācību un 

instruktāžu par drošām darba metodēm un citiem darba aizsardzības jautājumiem saskaņā ar 

normatīvajiem tiesību aktiem; 

5.1.9. nodrošināt Līguma izpildē iesaistīto personālu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši 

normatīvo tiesību aktu prasībām; 

5.1.10. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla nodarbināšanu atbilstoši normatīvo tiesību aktu 

prasībām, t.sk. ievērojot darba laika un atpūtas laika nosacījumus;  

5.1.11. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītājam personālam motivējošu darba samaksu, kas atbilst līdzvērtīgas 

profesijas apmaksai konkrētā valsts reģionā; 

5.1.12. nodrošināt pieeju akreditētai sertifikācijas institūcijai audita veikšanai par Uzņēmēja sniegtajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu meža apsaimniekošanas un piegāžu ķēdes sertifikācijas procesa 

ietvaros; 

5.1.13. saglabāt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un 

termiņā; 

5.1.14. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla dalību Pasūtītāja organizētajās mācībās, lai nodrošinātu 

Darbu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.15. iepazīties ar Tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādīto Darbu izpildes vietu iekšējiem 

noteikumiem (ja tādi ir) un nodrošināt to izpildi; 

5.1.16. izmantojot elektronisko datu ievades ierīci, nodrošināt Pasūtītāja elektroniski nosūtīta pārvadāšanas 

uzdevuma saņemšanu, atvēršanu un lietošanu, elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīšanu un saņemšanu, 

ģeogrāfiskās informācijas saņemšanu, atvēršanu un lietošanu ģeogrāfiskās ifnormācijas apstrādes 

programmā; 

5.1.17. nodrošināt pavaddokumentu noformēšanu un izdrukāšanu šķeldvedējā, izmantojot drukas iekārtu; 

5.1.18. iespējami precīzi noteikt iekrautās enerģētiskās šķeldas kravas apjomu un nodrošināt Pasūtītāja 

noteiktās informācijas par uzkrauto kravu sagatavošana un nosūtīšanu Pasūtītāja noteiktā formā; 

5.1.19. nelikumīgi neizmantot FSC un/vai PEFC preču zīmes (piemēram, savā tīmekļa vietnē vai uz saviem 

produktiem); 

5.1.20. desmit darba dienu laikā paziņot Pasūtītājam, ja Uzņēmējs ir iekļauts to uzņēmumu sarakstā, no 

kuriem FSC norobežojas saskaņā ar FSC politiku FSC-POL-01-004 „Politika organizāciju saistībai ar 

FSC“, un tādējādi uzskatāms, ka Uzņēmējs nav atbilstošs pakalpojumu sniegšanai FSC sertificētam 

uzņēmumam.  

5.2. Līguma izpildes nodrošināšanai Uzņēmējam ir šādas tiesības: 

5.2.1. Līgumā noteiktā kārtībā un apmērā saņemt atlīdzību par Līgumā minēto Darbu savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi;  

5.2.2. sniegt šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumus citiem pasūtītājiem, iepriekš saskaņojot 

ar Pasūtītāju, ja tas neietekmē Līguma saistību savlaicīgu izpildi; 

5.2.3. neskaidrību gadījumā prasīt Pasūtītājam precizēt informāciju, kas nepieciešama Darbu veikšanai; 

5.2.4. saņemt informāciju par turpmākajā periodā plānotajiem pakalpojuma darbiem un apjomiem. 

 

6. ŠĶELDU KRAVU NODOŠANAS KĀRTĪBA 
6.1. Ar Līguma noslēgšanu Pasūtītājs pilnvaro Līguma 2.pielikumā norādītos Uzņēmēja pārstāvjus nodot Darbu 

uzdevumā minētās šķeldu kravas (turpmāk – Kravas) saņēmējam, kā arī piedalīties Kravas uzmērīšanā Līgumā 

paredzētajos gadījumos.  

6.2. Ja Kravas saņēmējam nav iespējams nodrošināt tūlītēju Kravas uzmērīšanu, Uzņēmēja pārstāvis nodod Kravas 

saņēmējam Kravu glabāšanā, noformējot kravas pavadzīmi, tajā norādot Kravā piegādāto šķeldu apjomu. 

Noformētas pavadzīmes 1. un 2.eksemplārs paliek kravas saņēmējam, pavadzīmes 3.eksemplārs ar Kravas 

saņēmēja atzīmi par Kravas saņemšanu paliek Uzņēmējam. Kravas izkraušanu Uzņēmējs veic pēc iepriekš 

minētās dokumentācijas noformēšanas. 
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6.3. Krava uzskatāma par nodotu ar brīdi, kad Kravas saņēmējs pieņēmis attiecīgo Kravu glabāšanā, apliecinot to 

ar savu parakstu uz Kravas pavadzīmes. Kravas izkraušanu Uzņēmējs veic pēc pavadzīmes noformēšanas. 

6.4. Uzņēmējs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē Kravas nodošanu Kravas saņēmējam, 

saņemot tālākās rīcības norādījumus. 

7. DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

7.1. Par veiktajiem Darbiem pēc kravas uzmērīšanas un pavaddokumenta saņemšanas ne biežāk kā vienu reizi divās 

nedēļās un ne retāk kā vienu reizi mēnesī Līdzēju pilnvarotie pārstāvji sastāda un paraksta Darbu pieņemšanas 

- nodošanas aktu. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Līgumā paredzētos Darbus un neparakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas 

aktu, ja Darbi nav veikti atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām.  

7.3. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas gaitā Pasūtītājam rodas pretenzijas pret Līgumā paredzēto Darbu izpildi, viņš 

nosaka Uzņēmējam termiņu nepilnību novēršanai.  

7.4. Darbu nodošanas - pieņemšanas aktus nosūta elektroniski parakstītus uz Uzņēmēja Līguma 2.pielikumā 

norādīto elektroniskā pasta adresi. Darbu nodošanas - pieņemšanas akts, kas nosūtīts elektroniski parakstīts uz 

norādīto elektroniskā pasta adresi, tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā pēc nosūtīšanas. 

7.5. Līdzēju elektroniski parakstītais Darbu nodošanas - pieņemšanas akts ir pamats Uzņēmēja rēķina izrakstīšanai.  

 

8. APMAKSAS KĀRTĪBA 

8.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajām cenām, 

kurās ir ietvertas visas ar attiecīgajiem pakalpojumiem (šķledu pārkraušanu un transportēšanu) saistītās 

izmaksas. 

8.2. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem pēcapmaksas veidā, pamatojoties uz Uzņēmēja 

iesniegto rēķinu, kas izrakstīts atbilstoši attiecīgam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktam. 

8.3. Uzņēmējam ir pienākums izrakstīt rēķinu atsevišķi šķeldu pārkraušanas pakalpojumiem un šķeldu 

transportēšanas pakalpojumiem vismaz vienu reizi mēnesī par izpildītiem Darbiem, kas veikti līdz attiecīgā 

mēneša pēdējai dienai, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta Līdzēju 

pārstāvju abpusējas parakstīšanas. 

8.4. Pasūtītājs Līguma 8.3.punktā minēto rēķinu apmaksu veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta oriģināla saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Uzņēmēja 

kontu bankā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas līdzekļi tiek norakstīti no Pasūtītāja norēķinu 

kontā bankā. 

 

9. DARBU IZCENOJUMU IZMAIŅU APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Līguma 1.pielikumā minētie Darbu izcenojumi noteikti atbilstoši Konkursa rezultātiem, un Pasūtītājs tos 

pārskata  ne biežāk kā vienu reizi ceturksnī turpmāk norādītajā kārtībā atkarībā no attiecīgā mēneša: 

 vidējās dīzeļdegvielas cenas (bez PVN); 

 patēriņa cenu indeksa 

dinamikas rādītājiem saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – Statistikas 

pārvalde) apkopotajiem datiem.  

9.2. Līguma 9.1.punktā minēto rādītāju izvērtēšana tiek veikta janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra mēnešu 10.darba 

dienā, apkopojot un savstarpēji salīdzinot rādītājus ar: 

 tā ceturkšņa rādītājiem, kuru rezultātā iepriekšējo reizi mainīti izcenojumi; 

 ceturkšņa, kurā notikusi Konkursa piedāvājumu atvēršana, rādītājiem, ja izcenojumi līdzšinējā 

Līguma darbības periodā nav mainīti.  

9.3. Darbu izcenojumus Pasūtītājs groza (palielina vai samazina), ja abu Līguma 9.1.punktā minēto rādītāju 

procentuālo izmaiņu (+/-) summa ir vienāda vai lielāka par 4%.  

9.4. Par ceturkšņiem Līguma izpratnē tiek uzskatīti šādi laika periodi: janvāris – marts; aprīlis – jūnijs; jūlijs – 

septembris; oktobris – decembris. 

9.5. Darbu izcenojumu izmaiņas tiek aprēķinātas pēc šādas formulas: 

9.5.1. Šķeldu pārkraušanas pakalpojumam: 

)1,0())))1()1(())1((()9,0((  BFCGFCBN PCPIIFIPP ,  

 

kur  

PN –Darbu koriģētais izcenojums; 

PB – šķeldu krautnēšanas un iekraušanas šķeldvedējā pakalpojuma izcenojums, kas tiek pārskatīts; 

IFC – degvielas izmaksu ietekmes koeficients šķeldu pārkraušanas pakalpojumā (0,40); 

FG – degvielas cenas procentuālas izmaiņas pret salīdzināmo periodu saskaņā ar Statistikas pārvaldes 

datiem, izteiktas kā decimāldaļskaitlis; 

CPI – patēriņa cenu procentuālas izmaiņas pret iepriekšējo periodu saskaņā ar Statistikas pārvaldes 

datiem, izteiktas kā decimāldaļskaitlis. 
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9.5.2. Šķeldu transportēšanas pakalpojumiem: 

)1,0())))1()1(())1((()9,0((  BTFCGFCBTNT PCPIIFIPP ,  

 

kur  

PNT –Darbu koriģētais izcenojums; 

PBT – šķeldu transportēšanas no uzglabāšanas laukuma līdz patērētājam pakalpojuma izcenojums, kas 

tiek pārskatīts; 

IFC – degvielas izmaksu ietekmes koeficients šķeldu transportēšanas pakalpojumā (0,50); 

FG – degvielas cenas procentuālas izmaiņas pret iepriekšējo periodu saskaņā ar Statistikas pārvaldes 

datiem, kas izteiktas kā decimāldaļskaitlis; 

CPI – patēriņa cenu procentuālas izmaiņas pret salīdzināmo periodu saskaņā ar Statistikas pārvaldes 

datiem, kas izteiktas kā decimāldaļskaitlis. 

 

9.6. Ierakstot aprēķinātās cenas atbilstošajos laukos finanšu piedāvājuma formā, tiek aprēķināti pārējie Darbu 

izcenojumi, kas finanšu piedāvājuma formā tiek rēķināti automātiski. 

9.7. Par veiktajiem Darbu izcenojumu grozījumiem Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu izcenojumu 

pārskatīšanas elektroniski paziņo Uzņēmējam, nosūtot izcenojumu grozījumus Līguma 1.pielikuma formā uz 

Līguma rekvizītos vai 2.pielikumā norādīto Uzņēmēja elektroniskā pasta adresi.  

9.8. Ar Līguma noslēgšanu Līdzēji ir vienojušies par tajā noteikto Darbu izcenojumu pārskatīšanas mehānismu un 

principiem, tāpēc Līguma noteikumiem atbilstoši izdarītie Darbu izcenojumu grozījumi stājas spēkā bez 

Uzņēmēja atsevišķas piekrišanas. 

 

10. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

10.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līguma 8.4.punktā noteikto rēķinu apmaksas termiņu, tas maksā līgumsodu 

Uzņēmējam 0,15 % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

10.2. Gadījumā, ja Uzņēmējs vienpusēji pārtrauc Darbu uzdevumā noteikto Darbu izpildi uz laiku, kas ilgāks par 

12 (divpadsmit) stundām, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 30,00 (trīsdesmit euro) apmērā par 

katru kavēto stundu.  

10.3. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs neievēro darba un/vai vides aizsardzības prasību regulējošos Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus un/vai Līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības, 

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) apmērā par katru pārkāpuma 

gadījumu.  

10.4. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem nepilda vai nepienācīgi pilda jebkuru no Līguma vai tā pielikumu 

noteikumiem vai pienākumiem, Līdzējam ir tiesības izteikt brīdinājumu par saistību nepienācīgu pildīšanu. 

10.5. Līdzēji ir atbildīgi par zaudējumiem, ko tie ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījuši otram Līdzējam vai 

trešajām personām. 

 

11. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam, ja: 

11.1.1. Uzņēmējs neaptur Darbu izpildi Līguma 4.2.4. un 4.2.5.punktā noteikajā gadījumā un/vai nenovērš 

pārkāpumus saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumā norādītajām prasībām; 

11.1.2. Uzņēmējs atkārtoti pārkāpis Līgumā un/vai Darba uzdevumā noteiktās saistības, par ko Pasūtītājs 

iepriekš rakstveidā brīdinājis Uzņēmēju vismaz divas reizes (ieskaitot Darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktā norādītos pārkāpumus, atsevišķu aktu vai pretenziju). Iepriekšējiem brīdinājumiem 

nav jābūt par viena un tā paša Līguma noteikumu pārkāpumu; 

11.1.3. Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs, piedaloties Konkursā savā piedāvājumā norādījis nepatiesu 

informāciju, tādējādi maldinot iepirkuma komisiju, kā rezultātā Uzņēmējs nepamatoti ieguvis 

tiesības noslēgt Līgumu; 

11.1.4. Uzņēmējam saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem ir apturēta saimnieciskā darbība 

vai tiesā pasludināts maksātnespējas process. 

11.2. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs 

neveic apmaksu par izpildītajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā, un samaksas termiņa nokavējums 

pārsniedz 20 (divdesmit) dienas un Uzņēmējs ir rakstiski par to brīdinājis Pasūtītāju. 

11.3. Līdzēji ir tiesības izbeigt Līguma darbību jebkurā laikā, par to rakstveidā vienojoties, iepriekš veicot visus 

savstarpējos norēķinus. 

11.4. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otram Līdzējam ne mazāk kā 

30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.   

11.5. Līguma darbība var tikt izbeigta citos gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem tiesību aktiem. 
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12. NEPĀRVARAMA VARA 

12.1. Līgumā paredzēto saistību nepildīšanu vai neatbilstošu pildīšanu Līdzēji neuzskata par Līguma noteikumu 

neievērošanu, ja tas ir noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos Līdzēji Līguma slēgšanas brīdī 

neparedzēja un arī nevarēja paredzēt, šie apstākļi ir ārpus Līdzēju kontroles un gribas un Līdzēji nav spējīgi 

tos novērst ar jebkādiem saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem (nepārvarama vara).  

12.2. Līgumā par nepārvaramo varu uzskata: 

12.2.1. karu, streiku vai masu nekārtības Līdzēju atrašanās vietu administratīvajās teritorijās; 

12.2.2. Saeimas, valdības, pašvaldības vai tiesu aktu, kas būtiski kavē vai padara neiespējamu Līguma 

izpildi, tajā skaitā smagsvara autotransporta kustības ierobežojumu pa piegāžu veikšanai 

nepieciešamajiem autoceļiem vai mežizstrādes darbu ierobežojumu/aizliegumu dabas aizsardzības 

nolūkos; 

12.2.3. dabas katastrofu, neparasti nelabvēlīgus laika apstākļus, būtiskas sortimenta tirgus izmaiņas; 

12.2.4. jebkurus citus apstākļus, kas atbilst Līguma 12.1.punktā noteiktajām pazīmēm un ko Līdzēji 

akceptē kā nepārvaramu varu.  

12.3. Līdzējam, kura darbība, izpildot Līgumā paredzētās saistības, ir kavēta nepārvaramas varas apstākļu 

rezultātā, ir pienākums nekavējoties ziņot otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 

12.4. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Līdzēju, kas uz tiem atsaucas. 

12.5. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, tiek uzskatīts, 

ka Līguma izpilde ir kļuvusi neiespējama bez kāda Līdzēja vainas. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem 

nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzināšanu par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu 

pildīšanu, izņemot gadījumu, kad kāds no Līdzējiem apzināti ir kavējies ar Darbu nodošanu, pieņemšanu 

vai citādi radījis saistību izpildes nokavējumu.  

 

13. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN DARBĪBAS LAIKS 

13.1. Līgums stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī un ir spēkā līdz 2018.gada 31.augustam. Līgums var tikt 

pagarināts Līdzējiem vienojoties, ja Līguma darbības laikā vēl nav izpildīts viss Līguma 1.3.punktā 

noteiktais maksimālais Līguma priekšmeta apjoms.  

13.2. Līdzējiem vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti grozījumi, papildinājumi, pievienoti pielikumi, kā arī 

noslēgtas papildu vienošanās, kas stājas spēkā pēc to parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

 

14. CITI NOTEIKUMI  

14.1. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu. Ja 

Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis atbilstoši pilnvarots, viņš pats kā fiziska persona uzņemas 

visas Līguma saistības un atbild par to izpildi ar visu savu mantu. 

14.2.  Līdzēji vienojas: 

14.2.1. neizpaust Līguma izpildē iesaistīto personu datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad 

personu datus pieprasa normatīvajos tiesību aktos noteikta kompetenta institūcija vai amatpersona 

normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos; 

14.2.2. Līguma izpildes laikā iegūto informāciju izmantot tikai Līgumā noteiktajiem mērķiem, veicot 

drošības pasākumus informācijas aizsardzībai, un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo tiesību aktu 

prasībām. Puses apņemas bez otras Puses rakstiskas piekrišanas neatklāt ierobežotas pieejamības 

informāciju, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju pieprasa normatīvajos tiesību aktos noteikta 

kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos. Par 

ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma visa informācija vai  dati, kas attiecas uz Pušu 

darbību un Līguma izpildi, neatkarīgi no to fiksēšanas veida. Pienākums neizpaust un pretēji otras 

Puses interesēm kā citādi izmantot ierobežotas pieejamības informāciju saglabājas bez laika 

ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

14.3. Līdzēji vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma iespējami, 

ja: 

14.3.1. Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Līguma izpildē tiek iesaistīts apakšuzņēmējs; 

14.3.2. abi Līdzēji pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski 

vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

14.3.3. kāda no Līdzēju saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvos 

aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Līdzējam, kura saistību tiesības pārņemtas, 

ir pienākums nekavējoties elektroniski uz sekojošu e-pasta adresi: lvm_ms@lvm.lv (gadījumā, ja 

Līdzējs, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas, ir Uzņēmējs), andris.priede@glagency.lv 

(gadījumā, ja Līdzējs, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir Pasūtītājs) un trīs dienu laikā 

rakstiski informēt otru Līdzēju par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību 

pārņēmēju. 

mailto:lvm_ms@lvm.lv
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14.4. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai 

spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību 

aktus. 

14.5. Līdzēju personāls, kas deleģēts nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, norādīts Līgumā un tā 

2.pielikumā. 

14.6. Ja kāds no Līguma punktiem tā darbības laikā pilnīgi vai daļēji zaudē likumīgu spēku vai var izrādīties 

nesaistošs, tad tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma punktu spēkā esamību vai izpildi. 

14.7. Līdzēju pienākums ir ne vēlāk kā nākošajā darba dienā rakstveidā paziņot otram Līdzējam par jebkurām 

izmaiņām tā rekvizītos (ieskaitot jurisko adresi, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi), kā arī 

izmaiņām, kas attiecas uz amatpersonām.  

14.8. Līgumam ir 10 (desmit) pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma 4. –  10.pielikuma 

aktuālās redakcijas ir brīvi elektroniski pieejama AS „Latvijas valsts meži” mājas lapā internetā: 

www.lvm.lv sadaļā „Profesionāļiem” (apakšsadaļā „Šķeldu ražošana”). Pasūtītājam ir tiesības pēc 

nepieciešamības izdarīt grozījumus un pilnveidot Līguma pielikumus, kā arī atskaišu, darba uzdevuma, 

darbu nodošanas - pieņemšanas akta formas utml., par to paziņojot Uzņēmējam. Līguma pielikumu 

grozījumi stājas spēkā un ir saistoši Uzņēmējam bez atsevišķa Uzņēmēja akcepta.  

14.9. Līgums ar pievienoto 1.-3.pielikumu sastādīts latviešu valodā kopā uz 13 (trīspadsmit) lapām. Līgums 

sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma 

abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.  

 

15. LĪGUMA PIELIKUMI 
Pielikumi:  

1. Darbu izcenojumi; 

2. Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksts; 

3. Tehniskā specifikācija; 

 

Līguma pielikumi, kuru aktuālā redakcija ir brīvi elektroniski pieejama Pasūtītāja mājas lapā internetā: www.lvm.lv 

sadaļā „Profesionāļiem” (apakšsadaļā „Šķeldu ražošana”): 

4. AS „Latvijas valsts meži” prasības vides piesārņojuma samazināšanai; 

5. LVM Enerģētiskās koksnes terminālu darbības standarts; 

6. Instrukcija šķeldošanas un enerģētisko šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniedzējiem par dokumentu 

elektronisko apriti; 

7. LVM enerģētiskās koksnes škeldošanas un transportēšanas uzdevumu izpildes rokasgrāmata; 

8. Koksnes piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata; 

9. Akts par šķeldvedēja sastāva apturēšanu izmantošanu kontrolmērījumu veikšanai; 

10. Rīcības plāns ugunsgrēka ierobežošanai, likvidēšanai un uzraudzībai šķeldu pagaidu uzglabāšanas laukumos ostā. 

 
 

16. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS: UZŅĒMĒJS: 

 

AS „Latvijas valsts meži” 

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

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

 

 

Bankas rekvizīti: 

konts: LV10UNLA0003030467544 

AS SEB Banka 

 

 

 

________________________/A.Balodis/ 

 

SIA „Greenline agency” 

Juridiskā adrese: Pils iela 70, Ventspils, LV-3601 

Faktiskā adrese: Pils iela 70, Ventspils, LV-3601 

 

 

Bankas rekvizīti: 

 

 

 

 

 

________________________/A.Priede/ 
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