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Uzņēmuma līgums Nr. 5-5.6.2.1_                     _230_18_                   . 

par meža autoceļa būvprojekta izstrādi 

 

Rīga, sagatavošanas datums: 2018.gada 24.janvāris 

Līguma pilnu reģistrācijas numuru skatīt dokumenta pielikumā. 

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

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 

reģistrācijas Nr. 40003466281, tās LVM Mežsaimniecība meža infrastruktūras izpilddirektora Indra 

Stulpāna personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 

SIA „Latvijasmernieks.lv”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas 

Nr.4003783960, tās valdes locekļa Rinalda Smilgas personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk - 

IZPILDĪTĀJS), no otras puses 

 (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā turpmāk – PUSES), 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu (iepirkuma identifikācijas Nr.AS LVM MI_2017_497_I, 

CPV kods: 71322000-1, iepirkuma daļa Nr.2) un izsakot savu brīvi radušos gribu, noslēdza šādu līgumu 

(turpmāk – LĪGUMS) par zemāk minēto: 

 

1. LĪGUMA priekšmets  
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS par atlīdzību, kvalitatīvi un Darba izpildes termiņā izstrādā 

PASŪTĪTĀJA Ziemeļlatgales reģionā meža autoceļa būves būvprojektu (turpmāk – Darbs) saskaņā ar 

Projektēšanas uzdevumu. 

 

Objekta nosaukums, 

atrašanās vieta 

Prognozētai

s darba 

apjoms (km) 

1km  

projektēšanas 

cena EUR (bez 

PVN) 

Prognozētā 

līgumcena 

EUR (bez 

PVN) 

Darba 

izpildes 

termiņš 

Locīšu ceļš 

Pureņu pagasts,  

Ludzas novads,  

Ludzas meža iecirknis 

2,0 3 240,00 6 480,00 31.05.2018. 

 

2. Termiņi 

2.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir savas, ar šo LĪGUMU 

uzņemtās saistības izpildījušas pilnā apmērā vai brīdim, kad PUSES ir noslēgušas vienošanos par 

LĪGUMA izbeigšanu. 

2.2. IZPILDĪTĀJS atbild uz PASŪTĪTĀJA rakstveidā iesniegtiem jautājumiem un labo nepilnības 

izstrādātajā projektā arī pēc būvprojekta apstiprināšanas un līdz būves nodošanai ekspluatācijā. 

Konstatētās kļūdas un nepilnības IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem jāizlabo PASŪTĪTĀJA 

rakstiskā pieprasījumā noteiktā termiņā. 

 

3. Līgumcenas un avansa samaksa 

3.1. Par Darba izpildīšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līgumcenu, ko aprēķina 1 km 

projektēšanas cenu reizinot ar faktisko darba apjomu (km). Faktisko darba apjomu (km) norāda Aktā 

par Darba pieņemšanu. Papildus tiek maksāts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības maksāt IZPILDĪTĀJAM avansu 20% apmērā no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā 

norādītās prognozētās Līgumcenas, ja IZPILDĪTĀJS iesniedz rēķinu par avansa summu un avansa 

garantiju par pieprasītā avansa summu. Avansa garantija ir pirmā pieprasījuma bankas garantija, kas nav 

atsaucama no IZPILDĪTĀJA puses. Avansa garantijai ir jābūt izdotai par šādiem noteikumiem:  

3.2.1. avansa garantijas summa ir vienāda ar avansa summu; 

3.2.2. avansa garantija ir spēkā no avansa maksājuma datuma līdz 2018.gada 30.jūnijam. Ja Darbu 

pabeigšanas termiņš tiek pagarināts, tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pagarināt avansa garantijas 

termiņu atbilstoši Darbu pabeigšanas termiņam un iesniegt PASŪTĪTĀJAM avansa garantijas termiņa 

pagarinājumu apliecinošu dokumentu; 

3.2.3. avansa garantijas devējs apņemas samaksāt PASŪTĪTĀJAM pieprasīto summu pēc pirmā 

rakstiskā PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, kurā PASŪTĪTĀJS būs norādījis, ka IZPILDĪTĀJS no 
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PASŪTĪTĀJA saņemto avansa maksājumu neizlieto LĪGUMĀ paredzētajā Darbu izpildes kārtībā, t.i., 

neveic LĪGUMĀ noteiktos pienākumus būvatļaujas pieprasīšanai un saņemšanai LĪGUMA 

4.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, neiesniedz būvprojekta materiālus PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 

4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā, neveic Darbus atbilstoši būvatļaujai vai Projektēšanas uzdevumam, 

kavē LĪGUMĀ noteikto Darbu izpildes termiņu, vai veic kādas citas darbības, kas kalpo par iemeslu 

LĪGUMA izbeigšanai no PASŪTĪTĀJA puses. PASŪTĪTĀJA pieprasītā summa ir vienāda ar 

IZPILDĪTĀJAM izmaksātā avansa summu, nepārsniedzot garantijas summu; 

3.2.4. avansa garantijas devējs uzņemas saistību kā pats IZPILDĪTĀJS. 

3.3. Avansa maksājumu PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc LĪGUMA 3.2.apakšpunktā 

minēto dokumentu saņemšanas ar pārskaitījumu uz LĪGUMĀ norādīto IZPILDĪTĀJA bankas kontu. 

3.4. PASŪTĪTĀJS pieņem Darbu no IZPILDĪTĀJA ar aktu, kuru paraksta PUŠU pārstāvji. 

3.5. Pēc Akta par Darba pieņemšanu parakstīšanas, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu 

(oriģinālu) atbilstoši Aktā par Darba pieņemšanu norādītajai Līgumcenai, kuru PASŪTĪTĀJS apmaksā 

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina (oriģināla) saņemšanas ar bezskaidras naudas norēķinu 

IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā.  

 

4. Projektēšanas darbu izpilde un Ražošanas apspriedes 

4.1. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā divus mēnešus pirms LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā Darba izpildes 

termiņa beigām sagatavo būvprojektu minimālā sastāvā un būvniecības ieceres iesniegumu un tos 

iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. 

4.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā Darba izpildes 

termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJA pārstāvim būvprojekta materiālus vienā eksemplārā 

atbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām meža ceļu būvprojekta saturam (AS „Latvijas valsts 

meži” Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015) dokumentācijas pārbaudei 

un apskatei dabā un saņemto būvatļauju. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

būvprojekta materiālu saņemšanas tos izvērtē un dod atzinumu. 

4.3. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai izstrādātu būvprojektu ar visiem Projektēšanas 

uzdevumā un būvatļaujā paredzētajiem saskaņojumiem. Būvprojektu iesniedz papīra formātā un 

elektroniskajā datu nesējā tik eksemplāros, cik noteikti Projektēšanas uzdevumā. 

4.4. Iesniedzot izstrādāto būvprojektu elektroniskajā datu nesējā, IZPILDĪTĀJS ievēro šādus noteikumus: 

4.4.1. būvprojektā ietvertos dokumentus (tajā skaitā rasējumus), iesniedz PDF formātā kā vienu datni 

(failu), izņemot būvdarbu tāmes un dokumentus, kas satur fizisko personu datus; 

4.4.2. būvprojektā ietvertās būvdarbu tāmes iesniedz Microsoft Office Excel formātā kā atsevišķas 

datnes (failus); 

4.4.3. būvprojektā ietvertos dokumentus, kas satur fizisko personu datus, iesniedz PDF formātā kā 

atsevišķas datnes (failus); 

4.4.4. būvprojektā ietvertos visus rasējumus iesniedz ne tikai PDF formātā, bet papildus arī vienā no 

sekojošiem formātiem: dwg, dgn vai shp. 

4.5. PASŪTĪTĀJA saskaņoto būvprojektu IZPILDĪTĀJS iesniedz būvvaldē atzīmes izdarīšanai būvatļaujā 

par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

4.6. IZPILDĪTĀJS līdz LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā termiņa beigām saņem būvatļauju, kurā ir 

izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un iesniedz būvatļauju PASŪTĪTĀJAM. 

4.7. Projektēšanas darbu izpildes gaitā ikvienai no PUSĒM ir tiesības sasaukt ražošanas apspriedes, kurās ir 

pienākums piedalīties otrai PUSEI vai tās pilnvarotam pārstāvim. Ražošanas apspriedē izskatītie 

jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas apspriedes dalībniekiem. Ražošanas 

apspriedes protokolēšanu veic PUSE, kura ir sasaukusi ražošanas apspriedi. 

 

5. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi 

5.1. PASŪTĪTĀJS pilnvaro IZPILDĪTĀJU iesniegt būvvaldē būvniecības iesniegumu un citus 

dokumentus, kādi nepieciešami būvatļaujas saņemšanai, un saņemt būvatļauju, kā arī pieprasīt un 

saņemt Darba izpildei nepieciešamos Tehniskos noteikumus. 

5.2. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka viņam ir Darba izpildei atbilstoša kvalifikācija. Projektēšanas darbus veiks 

sertificēts speciālists Jānis Zaļaiskalns, sertifikāta Nr. 20-7361, tālr. Nr. 29483706 (turpmāk – 

projektētājs). Projektētāja maiņa IZPILDĪTĀJAM ir rakstveidā jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU. 

IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt projektētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 

normatīvajos aktos par būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu noteiktajā kārtībā. 
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5.3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt visus Projektēšanas uzdevumā minētos darbus atbilstošā apjomā, kvalitātē 

un LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktajā darba izpildes termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē 

Darba izpildi, IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU. 

5.4. IZPILDĪTĀJS veic projektēšanas sagatavošanas darbus, kādi ir noteikti Projektēšanas uzdevumā, tajā 

skaitā pieprasa un saņem tehniskos un īpašos noteikumus, kādi ir noteikti būvatļaujā projektēšanas 

nosacījumu izpildei. 

5.5. IZPILDĪTĀJS veic Darbu saviem spēkiem, vai piesaistot apakšuzņēmēju, ievērojot, ka: 

5.5.1.IZPILDĪTĀJAM ir aizliegts Darbu nodot apakšuzņēmējam, kas nav saskaņots ar PASŪTĪTĀJU; 

5.5.2.IZPILDĪTĀJS atbild par apakšuzņēmēja veikto Darbu, uzņemoties risku uz savu atbildību. 

5.6. Veicot Darbu, IZPILDĪTĀJA pienākumos ietilpst ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos ārējos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības, Projektēšanas uzdevumu, kā arī šādas PASŪTĪTĀJA prasības 

(dokumenti pieejami PASŪTĪTĀJA mājas lapā šādā adresē: http://www.lvm.lv/biznesa-

partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi,  vai pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja):  

5.6.1. AS „Latvijas valsts meži” Prasības vides piesārņojuma samazināšanai; 

5.6.2. AS „Latvijas valsts meži” Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2017; 

5.6.3. AS „Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 

2015; 

5.6.4. AS „Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi. 

5.7. Projektētājam objekta būvdarbu laikā pēc būvniecības dalībnieka rakstiska paziņojuma saņemšanas ir 

jāpiedalās ražošanas apspriedēs un nepieciešamo būvdarbu daudzumu izmaiņu izstrādē, kā arī jāsaskaņo 

būvdarbu daudzumu izmaiņas. Izdevumus, kas saistīti ar minētā pienākuma izpildi sedz IZPILDĪTĀJS.  

5.8. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina nepieciešamo komunikāciju pārbūves projektu izgatavošana un 

saskaņošana. 

5.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM Darba izpildei nepieciešamo PASŪTĪTĀJA 

rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā informāciju, kāda ir vienīgi PASŪTĪTĀJA rīcībā un nepieciešama 

būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas pieprasīšanai, un šādus ģeotelpiskos datus 

- nogabali (nogabala numurs, meža tips), kvartāli (numurs), LVM meža autoceļi, dabiskās brauktuves, 

grāvji, saimnieciskās darbības aprobežojumi, projektējamais poligons. Saņemto informāciju, datus, tajā 

skaitā personu datus, un dokumentus IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izmantot vienīgi Darba izpildei. 

5.10. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJAM brīvu pieeju pielietotiem tehniskiem un 

programmatūras līdzekļiem, kas izmantoti Darbu izpildē nepieciešamo dokumentu sagatavošanā. 

5.11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības apturēt Darba izpildi, ja PASŪTĪTĀJS LĪGUMĀ noteiktā termiņā nav 

sniedzis atzinumu par IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem būvprojekta materiāliem (LĪGUMA 

4.2.apakšpunkts). Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt darba izpildes termiņa 

pagarinājumu par tik dienām, cik ilgi Darbs bija apturēts. 

5.12. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu saskaņā ar LĪGUMA 

7.punktā noteikto. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 

10.4.apakšpunktā noteikto. 

5.13. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi 

nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies IZPILDĪTĀJA, projektētāja, citu IZPILDĪTĀJA darbinieku, 

kā arī LĪGUMA izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības, tajā skaitā rupjas 

neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

5.14. Ja objektā tiek atklāti kādi defekti, kas radušies IZPILDĪTĀJAM nekvalitatīvi veiktā Darba 

rezultātā, tad IZPILDĪTĀJAM, saņemot rakstisku PASŪTĪTĀJA paziņojumu, ir pienākums ar savu 

darbaspēku un uz sava rēķina veikt labojumus. Minētās darbības IZPILDĪTĀJS veic PUSĒM saskaņotā 

termiņā pēc iespējas īsākā laika periodā. Ja IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā neveic 

prasītos labojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības labošanu uzdot citiem speciālistiem, kuru iesniegto 

izmaksu rēķinus apņemas segt IZPILDĪTĀJS. 

5.15. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt avansu LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteiktā apmērā, ievērojot 

LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteikto avansa pieprasīšanas kārtību. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 10 

(desmit) darba dienu laikā atmaksāt PASŪTĪTĀJAM saņemto avansu, ja LĪGUMS tiek izbeigts bez 

pilnīgas izpildes.  

5.16. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par Darbu veikšanu LĪGUMĀ noteiktajā apjomā un 

kārtībā. 

5.17. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu saskaņā ar LĪGUMA 

7.punktā noteikto. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 

10.4.apakšpunktā noteikto. 

http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi
http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi
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5.18.  IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbinieku, kas norādīti LĪGUMĀ vai tiks iesaistīti LĪGUMA 

izpildē, datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

 

6. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi 

6.1. Par LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā Darba izpildīšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt 

IZPILDĪTĀJAM līgumcenu šajā LĪGUMĀ noteiktajā apmērā un termiņā ar bezskaidras naudas 

norēķinu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā. 

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā sniegt atzinumu IZPILDĪTĀJAM par 

iesniegtajiem būvprojekta materiāliem (LĪGUMA 4.2.apakšpunkts). 

6.3. PASŪTĪTĀJS apņemas, saņemot IZPILDĪTĀJA rakstisku pieprasījumu, sniegt IZPILDĪTĀJAM Darba 

izpildei nepieciešamo PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā informāciju, kāda ir vienīgi 

PASŪTĪTĀJA rīcībā un nepieciešama būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas 

pieprasīšanai, un ģeotelpiskos datus - nogabali (nogabala numurs, meža tips), kvartāli (numurs), LVM 

meža autoceļi, dabiskās brauktuves, grāvji, saimnieciskās darbības aprobežojumi, projektējamais 

poligons. 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības apturēt Darba veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās 

prasības, līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai. 

6.5.  PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt un vienpusēji ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par 

paveikto Darbu LĪGUMA 7.punktā norādīto līgumsodu. 

6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 10.5.apakšpunktā 

noteikto. 

6.7.  PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem 

zaudējumiem, ja tie radušies PASŪTĪTĀJA vai tā darbinieku, kā arī LĪGUMA izpildē no PASŪTĪTĀJA 

puses iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tajā skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā 

izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

 

7. Darba kvalitāte un līgumsods 

7.1. Ja IZPILDĪTĀJS kavē būvprojekta materiālu iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM (LĪGUMA 

4.2.apakšpunkts), tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,4% apmērā 

no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā norādītās prognozētās līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. 

7.2. Ja PASŪTĪTĀJS, atkārtoti izvērtējot IZPILDĪTĀJA iesniegtos būvprojekta materiālus, konstatē 

būvprojekta materiālu neatbilstību PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām (LĪGUMA 4.2.apakšpunkts), 

tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 140,00. 

7.3. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteikto darba izpildes termiņu, tad IZPILDĪTĀJAM 

ir pienākums maksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,4.% apmērā no Aktā par Darba pieņemšanu 

norādītās līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. 

7.4. Ja PASŪTĪTĀJS kavē Līgumcenas samaksu IZPILDĪTĀJAM, tad PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 

maksāt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,4% apmērā no neapmaksātajā rēķinā norādītās līgumcenas (bez 

PVN) par katru nokavēto dienu. 

7.5. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro vai pārkāpj LĪGUMA 5.2., 5.5. vai 5.6.apakšpunkta noteikumus, tad 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 70,00 par katru gadījumu. 

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes. 

7.7. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā norādītās 

prognozētās līgumcenas (bez PVN), ja PASŪTĪTĀJS izbeidz LĪGUMU kādā no LĪGUMA 10.5.1., 

10.5.2., 10.5.3. vai 10.5.5.apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem.  

7.8. Piemērojot LĪGUMA 7.7.apakšpunktā noteikto līgumsodu, citus šajā punktā noteiktos līgumsodus 

PASŪTĪTĀJS nepiemēros. 

 

8. Nepārvarama vara un ārkārtas apstākļi 

8.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu LĪGUMA neizpildi, ja šī neizpilde radusies 

pēc LĪGUMA noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus PUSES nevarēja 

paredzēt un novērst. 

8.2. PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt otru PUSI.  

8.3. PUSEI, kura atsaucas uz ārkārtas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst 

radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.  

8.4. Ja LĪGUMA turpmāka izpilde nav iespējama, PUSES sastāda Aktu par Darba pieņemšanu, un 

IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. 
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9. Īpašie noteikumi 

9.1. PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību gadījumos, kad IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības un veselības aizsardzības prasības. 

9.2. IZPILDĪTĀJS garantē neizpaust no PASŪTĪTĀJA saņemto informāciju, datus un dokumentus 

(LĪGUMA 6.3.apakšpunkts) un nepārspriest tos ar jebkuru citu personu, ja tā nav tieši iesaistīta 

LĪGUMA izpildē, organizāciju vai korporāciju, kā arī nepielietot šo informāciju, datus un dokumentus 

jebkādu ar Darbu nesaistītu mērķu sasniegšanai, ja PASŪTĪTĀJS nav īpaši pilnvarojis IZPILDĪTĀJU 

to darīt, ne LĪGUMA darbības laikā, nedz arī pēc LĪGUMA darbības izbeigšanas jebkuru iemeslu dēļ.  

9.3. Pēc LĪGUMA izbeigšanas IZPILDĪTĀJS apņemas iznīcināt visu no PASŪTĪTĀJA saņemto 

informāciju, datus un dokumentus (LĪGUMA 6.3.apakšpunkts). 

9.4. PUSES apņemas: 

9.4.1. 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; 

9.4.2. 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. 

 

10. LĪGUMA grozīšana vai tā darbības izbeigšana 

10.1. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja: 

10.1.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur Darba izpildi no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ; 

10.1.2. būvprojekta izstrādi kavē būtiski Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies 

IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir PASŪTĪTĀJA interesēs. 

10.2. IZPILDĪTĀJAM nav tiesības pretendēt uz Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja IZPILDĪTĀJS nav 

savlaicīgi rakstiski paziņojis PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti vai 

darba izpildes termiņus. 

10.3. PUSĒM, savstarpēji vienojoties, ir tiesības pārskatīt LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteikto prognozēto 

līgumcenu, ja faktiskais darba apjoms atšķiras no prognozētā darba apjoma (LĪGUMA 

1.1.apakšpunkts). Darba apjoma un līgumcenas izmaiņas atspoguļo Aktā par Darba pieņemšanu. 

10.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA gadījumos, ja: 

10.4.1. PASŪTĪTĀJS nav pienācīgi izpildījis LĪGUMA 6.3.apakšpunktā noteikto pienākumu. 

10.4.2. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus, un līgumsods sasniedzis 10% no Aktā par Darba 

pieņemšanu norādītās līgumcenas (bez PVN). 

10.4.3. PASŪTĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu 

dēļ. 

10.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA gadījumos, ja: 

10.5.1. IZPILDĪTĀJS nav izpildījis LĪGUMA 4.1.apakšpuntkā noteikto vai līdz LĪGUMA 

1.1.apakšpunktā noteiktajam Darba izpildes termiņam nav iesniedzis LĪGUMA 4.2.apakšpunktā 

noteiktos būvprojekta materiālus; 

10.5.2. IZPILDĪTĀJS neņem vērā PASŪTĪTĀJA atzinumā (LĪGUMA 4.2.apakšpunkts) izteiktos 

norādījumus par būvprojekta materiāliem. 

10.5.3. IZPILDĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā Darbu 

izpildes termiņa beigām nav nodevis PASŪTĪTĀJAM izstrādātu būvprojektu atbilstoši Projektēšanas 

uzdevumam un LĪGUMA 4.6. apakšpunktā noteiktajam. 

10.5.4. IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu 

dēļ; 

10.5.5. IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 4.3.apakšpunktā un 5.punktā noteikto. 

10.6. PUSĒM, savstarpēji vienojoties, ir tiesības izbeigt LĪGUMU bez pilnīgas izpildes kādu citu iemeslu 

dēļ. 
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10.7. Izbeidzot LĪGUMU pēc vienas PUSES iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras PUSES līgumsaistību 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi, PUSE, kas atsakās no LĪGUMA pēc savas iniciatīvas, maksā otrai 

PUSEI līgumsodu 10% apmērā no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktās prognozētās līgumcenas. 

 

11. Autortiesības 

11.1. Izstrādātais būvprojekts ir PASŪTĪTĀJA īpašums. 

11.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, IZPILDĪTĀJAM ir jāveic autoruzraudzība, par ko PUSES slēdz 

atsevišķu LĪGUMU. 

11.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs mainīt, labot, pārstrādāt un publicēt IZPILDĪTĀJA iesniegto būvprojektu bez 

IZPILDĪTĀJA atļaujas. 

 

12. Strīdu izskatīšana 

12.1. PUSES atbild viena pret otru saskaņā ar šo LĪGUMU. Citos gadījumos, kas nav paredzēti šajā 

LĪGUMĀ, PUSES rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

12.2. Jebkuru strīdu, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī LĪGUMA, PUSES risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. 

12.3. Ja PUSES nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no LĪGUMA, skar tā 

pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Baltijas Starptautiskajā 

Šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā, vai Latvijas Republikas tiesā, pēc 

prasītāja izvēles. Baltijas Starptautiskās Šķīrējtiesas reglaments ir pieejams šķīrējtiesas mājas lapā 

internetā šādā adresē: http://www.arbitration.lv . 

 

13. PUŠU korespondence 

13.1. PUŠU savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas 

nogādāts adresātam. PUŠU paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc LĪGUMĀ norādītajām PUŠU adresēm 

korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka PUSE ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā 

izsūtīšanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko 

dokumentu likumam. IZPILDĪTĀJS apņemas pieņemt PASŪTĪTĀJA sagatavotus elektroniskos 

dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz IZPILDĪTĀJA elektroniskā 

pasta adresi. Mainoties PUSES juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, PUSE par 

to nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā paziņo otrai PUSEI. Ja PUSE par juridiskās adreses 

vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai PUSEI vai nav to izdarījusi 

savlaicīgi, tad otras PUSES paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem. 

13.2. LĪGUMĀ noteiktie PUŠU pārstāvji: 

13.2.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: Arnolds Savko, mob. tel. 26520779, kurš ir atbildīgs par šī 

LĪGUMA administrēšanu un izpildi PASŪTĪTĀJA vārdā; 

13.2.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis: Jānis Zaļaiskalns, mob. tel. 29483706, kurš ir atbildīgs par šī 

LĪGUMA administrēšanu un izpildi IZPILDĪTĀJA vārdā. 

13.3. PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par LĪGUMA izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā, par Akta par Darbu 

pieņemšanu noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, 

apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

14. Noslēguma noteikumi 

14.1. Visi grozījumi un papildinājumi LĪGUMĀ, tajā skaitā  LĪGUMA 16.punktā norādīto IZPILDĪTĀJA 

Bankas rekvizītu maiņa,  stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska abu PUŠU vienošanās. 

Visas parakstītās vienošanās jāpievieno LĪGUMAM, un visas vienošanās uzskatāmas par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu. 

14.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt būvprojektu, ja konstatē, ka tas izstrādāts nekvalitatīvi vai 

nepilnīgi, ja tas neatbilst LĪGUMA noteikumiem vai Projektēšanas uzdevumam, vai ja iztrūkst kāds 

no nepieciešamajiem dokumentiem vai saskaņojumiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS rakstiski 10 

darba dienu laikā paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt būvprojektu. 

14.3. LĪGUMA izpildi no IZPILDĪTĀJA puses apliecina PASŪTĪTĀJAM iesniegta būvatļauja ar atzīmi 

par projektēšanas nosacījumu izpildi. PASŪTĪTĀJS ir izpildījis LĪGUMU, ja ir apmaksājis 

IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu par izpildīto Darbu. 

14.4. PUSES vienojas, ka LĪGUMĀ paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja: 

14.4.1. abas PUSES pirms LĪGUMĀ paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to 

rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju. 

http://www.arbitration.lv/


7 

 

14.4.2. kādas no PUSĒM saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai 

normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. PUSEI, kuras saistību tiesības 

pārņemtas, ir pienākums nekavējoties elektroniski uz sekojošu E-pasta adresi: 

lvm_ms@lvm.lv (gadījumā, ja PUSE, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir IZPILDĪTĀJS),  

info@latvijasmernieks.lv (gadījumā, ja PUSE, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir AS 

“Latvijas valsts meži”) un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru PUSI par saistību tiesību 

pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju. 

14.5. LĪGUMS sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu. LĪGUMS ir saistošs PUSĒM no tā abpusējas parakstīšanas brīža. LĪGUMA abpusējas 

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

 

15. Pielikumi 

Šī LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa ir Projektēšanas uzdevums un tā pielikumi. 

 

16. PUŠU adreses, rekvizīti, paraksti 

 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

AS “Latvijas valsts meži” 

LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra 

Juridiskā adrese un  

adrese korespondences saņemšanai:  

Vaiņodes iela1, Rīga, LV-1004 

tālr. 67805075,  

e-pasts: lvm_ms@lvm.lv 

reģistrācijas Nr. 40003466281 

Bankas rekvizīti: AS “SEB banka”  

kods: UNLALV2X 

konts: LV 10 UNLA 0003 0304 6754 4 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(Indris Stulpāns) 

 

IZPILDĪTĀJS 

 

SIA “LATVIJASMERNIEKS.LV” 

 

Juridiskā adrese un  

adrese korespondences saņemšanai: 

Eduarda Smiļģa iela 2A, Rīga, LV-1048 

tālr.29483706,  

e-pasts: info@latvijasmernieks.lv  

reģistrācijas nr.: 4003783960 

Bankas rekvizīti: AS “Swedbank”, 

 kods: HABALV22 

konts: LV72HABA0551011714478 

 

 

 

 

 

________________________ 

(Rinalds Smilga) 
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