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CIRSMU PIRKUMA LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  

ELEKTROPĀRVADES LĪNIJU ATTĪRĪŠANAI NO TO TRASĒS UN ĀRPUS TRASĒM 
AUGOŠIEM UN APDRAUDOŠIEM KOKIEM 

 

1. LĪGUMĀ lietotie termini 
1.1. Apaļie kokmateriāli – CIRSMĀ sagatavoti mizoti vai nemizoti koka stumbra nogriežņi, kuru 

garums pārsniedz vienu metru un tievgaļa caurmērs - trīs centimetrus. 
1.2. Apaļo kokmateriālu pārdošanas cena –  atbilstoši cirsmas piedāvājuma cenas aprēķināšanas 

kārtībai aprēķināta cena krautuvē pievestajiem apaļajiem kokmateriāliem. 
1.3. Apliecinājums - Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās 

darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju. 
1.4. CIRSMA – a) vizuāli redzama, dabā norobežota viena vai vairāku nogabalu daļa vai daļas, 

kurā/ās paredzēts veikt koku ciršanu; b) dabā atzīmēti ciršanai paredzētie koki saskaņā ar 
LĪGUMA 1.pielikumu. 

1.5. CIRSMAS izstrāde - koku ciršana, apaļo kokmateriālu sagatavošana, pievešana līdz 
krautuvei un izvešana no krautuves, palīgdarbi darbības vietas satīrīšanai un sakārtošanai, 
t.sk. koku ciršanas atlieku pievešana līdz to kraušanas vietai. 

1.6. CIRSMAS izstrādes termiņš – LĪGUMA 1.pielikumā noteiktais termiņš, līdz kuram jāpabeidz 
CIRSMAS izstrāde un jāiesniedz PĀRDEVĒJAM paziņojums par mežizstrādes pabeigšanu 
CIRSMĀ. 

1.7. Cirsmas piedāvājuma cenas aprēķināšanas kārtība - PĀRDEVĒJA apstiprinātai kārtība 
(pieejama PĀRDEVĒJA mājas lapā www.lvm.lv) CIRSMAS pārdošanas cenas un/vai krautuvē 
pievesto apaļo kokmateriālu pārdošanas cenas aprēķināšanai. 

1.8. Darbības vieta – CIRSMA, krautuve, pievešanas un izvešanas ceļi, kā arī minētajiem 
objektiem piegulošās mežaudzes un piegulošie infrastruktūras objekti. 

1.9. Izvešanas ceļš – ceļš apaļo kokmateriālu un/vai koku ciršanas atlieku vešanai ar 
autotransportu no krautuves vai ciršanas atlieku kraušanas vietas līdz to pārstrādes vai 
realizācijas vietai. 

1.10. Koksnes kvalitātes klases cena piegādes vietā – atbilstoši cirsmas piedāvājuma cenas 
aprēķināšanas kārtībai aprēķināta cena (bez PVN) piegādes vietā konkrētai koksnes 
kvalitātes klasei atbilstošajiem apaļo kokmateriālu produktiem. 

1.11. Krautuve – CIRSMĀ sagatavoto apaļo kokmateriālu pagaidu krautnēšanas vieta pie ceļa, 
kur apaļie kokmateriāli tiek iekrauti autotransportā. 

1.12. LĪGUMS - CIRSMAS pirkuma līgums. 
1.13. Mežizstrādes norādījumi – CIRSMAI specifiskie norādījumi CIRSMAS izstrādes veikšanai. 

Mežizstrādes norādījumos ir iekļauta cirsmas skice (cirsmas ārējo robežu, pievešanas ceļa, AGK 
un piesaistes pie kvartālstigu tīkla grafisks attēls). 

1.14. Piegulošie infrastruktūras objekti –autoceļi un meža meliorācijas sistēmas, kuras ietekmē 
CIRSMAS izstrāde. 

1.15. Pievešanas ceļš – ceļš pievedējtraktoram, kas kalpo apaļo kokmateriālu un/vai koku 
ciršanas atlieku savākšanai CIRSMĀ, apaļo kokmateriālu vešanai no cirsmas līdz krautuvei 
un/vai koku ciršanas atlieku vešanai no CIRSMAS līdz to kraušanas vietai. 
 

2. Pievešanas, uzmērīšanas un  norēķinu kārtība 
2.1. PIRCĒJS 1 (vienas) darba dienas laikā pirms CIRSMĀ sagatavoto apaļo kokmateriālu 

pievešanas uz krautuvi informē PĀRDEVĒJA pārstāvi par pievešanas uzsākšanas laiku. 
2.2. PIRCĒJS ir tiesīgs uzsākt CIRSMĀ sagatavoto apaļo kokmateriālu pievešanu uz krautuvi 

pēc CIRSMAS pirkuma līguma noslēgšanas un 2.1.punktā noteiktā paziņojuma. 
2.3. PIRCĒJS, pievedot apaļos kokmateriālus uz krautuvi, vienā krautnē krauj tikai vienai 

kvalitātes klasei atbilstošus viena garuma apaļos kokmateriālus, šķirojot vai nešķirojot pa 
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koku sugām. Nepieciešamības gadījumā PIRCĒJS vienā krautnē novieto viena garuma 
resnajai un vidējai koksnes kvalitātes klasei atbilstošus apaļos kokmateriālus. 

2.4. PIRCĒJS paziņo PĀRDEVĒJAM par CIRSMĀ sagatavoto apaļo kokmateriālu pievešanas 
pabeigšanu uz krautuvi, papildus norādot, ja koku ciršana CIRSMĀ nav pabeigta un/vai 
CIRSMĀ sagatavoto apaļo kokmateriālu pievešana nav pabeigta. Ja visus apaļos 
kokmateriālus nav iespējams nokraut krautuvē, apaļie kokmateriāli no CIRSMAS tiek 
pievesti krautuvē vairākos paņēmienos. Apaļos kokmateriālus nākošajā paņēmienā PIRCĒJS 
pieved pēc iepriekš uzmērīto apaļo kokmateriālu izvešanas, kokmateriālu uzmērīšanas akta 
saņemšanas un 2.7. punktā minēto noteikumu izpildes. 

2.5. PĀRDEVĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no PIRCĒJA paziņojuma apaļo kokmateriālu 
pievešanas pabeigšanu saņemšanas nodrošina: 

2.5.1. apaļo kokmateriālu uzmērīšanu; 
2.5.2. apaļo kokmateriālu pārdošanas cenas aprēķināšanu atbilstoši cirsmas piedāvājuma 

cenas aprēķināšanas kārtībai un atbilstoši mainīgajiem lielumiem, kas pieejami 
PĀRDEVĒJA mājas lapā www.lvm.lv un ir spēkā apaļo kokmateriālu uzmērīšanas 
dienā; 

2.5.3. apaļo kokmateriālu uzmērīšanas akta un rēķina par apaļo kokmateriālu pārdošanas 
cenu nosūtīšanu PIRCĒJAM (ja apaļie kokmateriāli no CIRSMAS tiek pievesti vairākos 
paņēmienos, tad PĀRDEVĒJS sagatavo un nosūta rēķinu pēc katras apaļo kokmateriālu 
uzmērīšanas).  

2.6. Krautuvē pievesto apaļo kokmateriālu pārdošanas cena ir koksnes kvalitātes klasēm 
atbilstošo krautuvē pievesto apaļo kokmateriālu cena piegādes vietā, no kuras atņemtas 
apaļo kokmateriālu sagatavošanas, pievešanas, transportēšanas un pieskaitāmās izmaksas. 
Krautuvē pievesto apaļo kokmateriālu pārdošanas cena tiek noteikta atbilstoši cirsmas 
piedāvājuma cenas aprēķināšanas kārtībai un atbilstoši mainīgajiem lielumiem, kas ir spēkā 
apaļo kokmateriālu uzmērīšanas dienā. PĀRDEVĒJS mainīgos lielumus (koksnes kvalitātes 
klasēm atbilstošo apaļo kokmateriālu cena piegādes vietā, vidējās apaļo kokmateriālu sagatavošanas 
izmaksas pie vidējā koka tilpuma līdz 0,15 m3 galvenajā cirtē un pie vidējā koka tilpuma līdz 0,06 m3 
kopšanas cirtē, vidējās pievešanas izmaksas galvenajā cirtē un kopšanas cirtē pie vidējā pievešanas 
attāluma 1601-1700 m, vidējās aritmētiskās transportēšanas izmaksas pie attāluma 101-110 km) 
pirms to piemērošanas nosūta PIRCĒJAM un pēc to spēkā esamības termiņa 5 (piecu) dienu 
laikā publicē PĀRDEVĒJA mājas lapā www.lvm.lv. 
Ja apaļie kokmateriāli no CIRSMAS tiek pievesti vienā paņēmienā, CIRSMAS pārdošanas 
cena ir vienāda ar krautuvē pievesto apaļo kokmateriālu pārdošanas cenu. Ja apaļie 
kokmateriāli no CIRSMAS tiek pievesti vairākos paņēmienos, CIRSMAS pārdošanas cena ir 
visos pievešanas paņēmienos krautuvē pievesto apaļo kokmateriālu pārdošanas cenu 
summa. 

2.7. PIRCĒJS  30 (trīsdesmit) dienu laikā no 2.5.3.punktā noteiktā rēķina izrakstīšanas dienas 
iemaksā PĀRDEVĒJA bankas kontā rēķinā norādīto starpību starp krautuvē pievesto apaļo 
kokmateriālu pārdošanas cenu un iemaksāto avansa maksājumu, ja no CIRSMAS pievesto 
apaļo kokmateriālu pārdošanas cena pārsniedz PĀRDEVĒJAM  iemaksāto avansa 
maksājumu. 

2.8. PIRCĒJS uzsāk kokmateriālu izvešanu tikai pēc apaļo kokmateriālu uzmērīšanas akta 
saņemšanas un pēc 2.7. punktā noteikto rīcību izpildes. 

2.9. PĀRDEVĒJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc PIRCĒJA iesnieguma saņemšanas un visu 
CIRSMĀ sagatavoto apaļo kokmateriālu uzmērīšanas atmaksā PIRCĒJAM starpību starp 
CIRSMAS pārdošanas cenu un iemaksāto avansa maksājumu, ja avansa maksājums 
pārsniedz CIRSMAS pārdošanas cenu. 

 
 
 
 
 

http://www.lvm.lv/


 

3 

 

3. Cirsmu nodošanas - pieņemšanas kārtība 
3.1. Pēc CIRSMAS izstrādes pabeigšanas PIRCĒJS rakstiski apliecina CIRSMAS izstrādes 

atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA noteikumiem, iesniedzot 
PĀRDEVĒJA pārstāvim aizpildītu paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās formu 
(LĪGUMA 11. pielikums). 

3.2. Ja CIRSMAS izstrāde nav pabeigta LĪGUMA 1. pielikumā norādītajā CIRSMAS izstrādes 
termiņā, PIRCĒJS rakstiski saskaņo ar PĀRDEVĒJU pēc LĪGUMA 1.pielikumā norādītā 
cirsmas izstrādes termiņa veicamās darbības, to termiņus un papildus nosacījumus. 

3.3. PIRCĒJS ir tiesīgs pirms CIRSMAS izstrādes termiņa iesniegt PĀRDEVĒJA pārstāvim 
paziņojumu par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās, norādot, ka pēc CIRSMAS izstrādes 
termiņa PIRCĒJS turpinās: 

3.3.1. apaļo kokmateriālu izvešanu no krautuves, ja izvešana nav pabeigta saistībā ar 
sezonāla rakstura kravas automobiļu pārvietošanās ierobežojumu noteikšanu uz 
autoceļiem; 

3.3.2. risu izlīdzināšanu, ja tās izveidojušās no 1. septembra līdz 1. aprīlim; 
3.3.3. kaudzēs sakrauto ciršanas atlieku izvešanu. 
Izpildot šī punkta noteikumus PIRCĒJS ir tiesīgs turpināt 
3.3.1. un/vai 3.3.2., un/vai 3.3.3. punktā noteiktās darbības pēc CIRSMAS izstrādes termiņa 
bez PĀRDEVĒJA atsevišķas piekrišanas, bet pēc 3.3.1. un/vai 3.3.2., un/vai 3.3.3. punktā 
noteikto darbību pabeigšanas PIRCĒJS atkārtoti iesniedz PĀRDEVĒJA pārstāvim 
rakstisku paziņojumu par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās. 

3.4. PĀRDEVĒJS 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu 
cirsmās saņemšanas rakstiski informē PIRCĒJA pārstāvi par veicamām darbībām un to 
izpildes termiņiem gadījumā, ja PĀRDEVĒJAM ir pretenzijas par CIRSMAS izstrādes 
kvalitāti un/vai paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās saturu. 

3.5. Ja 3.4.punktā noteiktajos termiņos pēc paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās 
saņemšanas PĀRDEVĒJS nav izteicis pretenzijas par CIRSMAS izstrādes kvalitāti un/vai 
paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās saturu, CIRSMA tiek uzskatīta par 
pieņemtu. CIRSMAS pieņemšana neatbrīvo PIRCĒJU no zaudējumu, kas radušies PIRCĒJA 
vainojamas darbības vai bezdarbības rezultātā, atlīdzināšanas PĀRDEVĒJAM vai trešajai 
personai. 

3.6. Par PĀRDEVĒJA norādīto darbību izpildi (3.4. punkts) PIRCĒJS atkārtoti iesniedz 
PĀRDEVĒJA pārstāvim rakstisku paziņojumu par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās un  
PĀRDEVĒJS ir tiesīgs rīkoties atbilstoši LĪGUMA 3.3. un 3.4. punkta noteikumiem. 
 

4. Tiesību pāreja un riski 
4.1. LĪGUMA spēkā stāšanās dienā PIRCĒJS iegūst LĪGUMA 1. pielikumā noteikto CIRSMU 

izstrādes tiesības līdz LĪGUMA 1. pielikumā noteiktajiem CIRSMU izstrādes termiņiem. Pēc 
CIRSMAS izstrādes termiņa beigām PIRCĒJS zaudē tiesības veikt attiecīgās CIRSMAS 
izstrādi, izņemot pienākumu veikt darbības, kas noteiktas LĪGUMA  3.3. un 3.4. punktā. 

4.2. Pēc LĪGUMA 1. pielikumā norādītā cirsmas izstrādes termiņa vai pēc LĪGUMA 3.1. un 3.6. 
punktā noteiktā paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās iesniegšanas 
PĀRDEVĒJA pārstāvim PIRCĒJS attiecīgajā CIRSMĀ ir tiesīgs veikt tikai PĀRDEVĒJA 
rakstiski norādītās darbības PĀRDEVĒJA noteiktajā termiņā. 

4.3. Pēc CIRSMAS izstrādes termiņa beigām PĀRDEVĒJAM ir tiesības pārņemt īpašumā katrā 
CIRSMĀ palikušos nenocirstos kokus, līdz krautuvei nepievestos un no krautuves 
neaizvestos apaļos kokmateriālus. Īpašuma tiesības PIRCĒJS iegūst uz tiem sagatavotajiem 
apaļajiem kokmateriāliem, kuri ir izstrādāti un aizvesti no krautuves līdz CIRSMAS 
izstrādes termiņa beigām, izņemot, ja apaļie kokmateriāli nav aizvesti no krautuves saistībā 
ar sezonāla rakstura kravas automobiļu pārvietošanās ierobežojumu noteikšanu uz 
autoceļiem un PIRCĒJS par to ir paziņojis LĪGUMA 3.3. punktā noteiktā kārtībā.  

4.4. LĪGUMA darbības laikā PIRCĒJS uzņemas risku par CIRSMU nejaušu bojāeju vai bojāšanos. 
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5. PĀRDEVĒJA tiesības, pienākumi un atbildība 
5.1. PĀRDEVĒJA tiesības: 

5.1.1. CIRSMAS izstrādes laikā pieprasīt PIRCĒJAM uzrādīt CIRSMAS izstrādes 
tehnoloģisko karti; 

5.1.2. apsekot CIRSMAS to izstrādes laikā, lai pārliecinātos par CIRSMU izstrādi atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA noteikumiem, un 
nepieciešamības gadījumā rakstveidā dot PIRCĒJAM saistošus norādījumus 
konstatēto pārkāpumu novēršanai; 

5.1.3. konstatējot LĪGUMA 6.2.punktā noteikto PIRCĒJA pienākumu neievērošanu, apturēt 
attiecīgās CIRSMAS tālāku izstrādi līdz konstatētā pārkāpuma novēršanai un/vai 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai, informējot par to PIRCĒJA pārstāvi; 

5.1.4. CIRSMU izstrādes laikā, netraucējot mežizstrādi, bez maksas ievākt čiekurus un 
sēklas; 

5.1.5. pieprasīt krautuvē nokrauto kokmateriālu pārkraušanu atbilstoši šī LĪGUMA 
noteikumiem; 

5.2. PĀRDEVĒJA pienākumi: 
5.3. nodrošināt LĪGUMA 6.2.2.punktā noteikto LĪGUMA 3.-11.pielikumu aktuālo redakciju 

brīvu elektronisku pieeju PĀRDEVĒJA mājas lapā internetā www.lvm.lv; 
5.4. izskatīt PIRCĒJA ierosinājumus, t.sk. ierosinājumus par krautuves atrašanās vietas 

maiņu; 
5.5. PĀRDEVĒJS atbild par zaudējumiem, kas nodarīti PIRCĒJAM un trešajām personām;  
5.6. PĀRDEVĒJS nav atbildīgs par PIRCĒJAM un trešajām personām radītiem 

zaudējumiem saistībā ar sezonāla rakstura kravas automobiļu pārvietošanās 
ierobežojumiem uz autoceļiem, cirsmu izstrādes aizliegumu saskaņā ar dabas 
aizsardzības prasību ievērošanu, meža sanitāro stāvokli un ugunsapsardzību, kas 
noteikti no PĀRDEVĒJA gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 
6. PIRCĒJA tiesības, pienākumi un atbildība 

6.1. PIRCĒJA tiesības: 
6.1.1. pieprasīt  LĪGUMA 6.2.2. punktā minēto PĀRDEVĒJA apstiprināto iekšējo tiesību 

aktu kopijas; 
6.1.2. ierosināt mainīt krautuves atrašanās vietu, par ko PUSES noslēdz rakstisku 

vienošanos; 
6.1.3. prasīt no PĀRDEVĒJA atmaksāt CIRSMAS avansa maksājumu vai tā daļu, ja 

CIRSMAS vai tās daļas izstrādei tiek noteikts aizliegums, par ko tiek noslēgta 
rakstiska vienošanās. 

6.2.  PIRCĒJA pienākumi: 
6.2.1. uzsākt cirsmā sagatavoto apaļo kokmateriālu pievešanu tikai pēc PĀRDEVĒJA 

informēšanas par pievešanas uzsākšanas laiku; 
6.2.2. izstrādājot CIRSMAS, ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un PĀRDEVĒJA 

noteiktās prasības, t.sk. FSC un PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos 
noteiktās prasības, „Dabas aizsardzības prasības meža darbos” (5. pielikums), 
„Prasības vides piesārņojuma samazināšanai” (6. pielikums),  „Norādījumi augsnes 
un ūdeņu aizsardzībai meža darbos” (7. pielikums), „Meža infrastruktūras objektu 
ekspluatācijas noteikumi” (8. pielikums), „Norādījumi koku bojājumu novēršanai” 
(9. pielikums), „Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas norādījumi” (10. pielikums), 
kas elektroniski pieejami PĀRDEVĒJA mājas lapā internetā www.lvm.lv, un 
LĪGUMA 2. pielikumā pievienotos mežizstrādes norādījumus; 

6.2.3. sagatavot un uzturēt CIRSMAS izstrādes apstākļiem atbilstošu tehnoloģisko karti un 
nodrošināt CIRSMAS izstrādi atbilstoši tai; 

6.2.4. CIRSMAS izstrādes laikā uzrādīt PĀRDEVĒJAM CIRSMAS izstrādes tehnoloģisko 
karti; 
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6.2.5. ievērot LĪGUMA 2.pielikumā norādīto CIRSMU robežas un krautuves vietas; 
6.2.6. satīrīt CIRSMU, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, un, ja CIRSMAS satīrīšanas 

veids ir norādīts mežizstrādes norādījumos, atbilstoši mežizstrādes norādījumos 
noteiktajam katras CIRSMAS satīrīšanas veidam; 

6.2.7. ja koku ciršanas atliekas tiek izvestas no CIRSMAS tālākai to izmantošanai: 
6.2.7.1. koku ciršanas atliekas savākt un pievest līdz to kraušanas vietai LĪGUMA 

1. pielikumā noteiktajā attiecīgās CIRSMAS izstrādes termiņā; 
6.2.7.2. ciršanas atliekas kraut CIRSMĀ vai krautuvē, kura ir norādīta LĪGUMA 

2. pielikumā; 
6.2.7.3. rakstiski saskaņot ar PĀRDEVĒJA pārstāvi ciršanas atlieku kraušanas vietu, ja 

ciršanas atlieku kraušana tiek plānota ārpus 6.2.7.2. punktā norādītām vietām;  
6.2.7.4. paziņojumā par mežizstrādes pabeigšanu cirsmā norādīt informāciju par 

pievesto un kaudzēs sakrauto ciršanas atlieku atrašanās vietu; 
6.2.7.5. nolīdzināt ciršanas atlieku pievešanas rezultātā izveidojušās risas, ievērojot 

spēkā esošo normatīvo aktu prasības; 
6.2.7.6. ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā pēc koku ciršanas pabeigšanas CIRSMĀ: 

6.2.7.6.1. izvest no meža pievestās un kaudzēs sakrautās koku ciršanas atliekas; 
6.2.7.6.2. sakārtot koku ciršanas atlieku kraušanas vietu un meža infrastruktūras 

objektus: 
6.2.7.6.3. maksimāli novācot šķeldu un koksnes atlikumus no krautuves vietas un 

meža infrastruktūras objektiem, tos izlīdzinot CIRSMAS teritorijā, uz 
pievešanas ceļiem vai uz grāvju atbērtnēm; 

6.2.7.6.4.  nolīdzināt izveidojušās risas un/vai novērst citus meža infrastruktūrai  
nodarītos bojājumus; 

6.2.7.7. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pievesto un kaudzēs sakrauto ciršanas atlieku 
izvešanas par to paziņot PĀRDEVĒJA pārstāvim, iesniedzot rakstisku 
paziņojumu par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās; 

6.2.8. ja attiecīgās CIRSMAS krautuve un pievešanas ceļi atrodas uz trešo personu 
valdījumā vai īpašumā esošas zemes, pirms cirsmas izstrādes uzsākšanas saskaņot ar 
zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju pievešanas ceļu un krautuves vietu  
izmantošanas kārtību; 

6.2.9. apturēt CIRSMAS izstrādi, ja to pieprasa PĀRDEVĒJS LĪGUMA 5.1.2. un 
5.1.3. punktā noteiktajā kārtībā; 

6.2.10. saglabāt medību infrastruktūru (medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas) un ne 
vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pirms CIRSMAS izstrādes informēt PĀRDEVĒJA pārstāvi, ja 
medību infrastruktūra traucē CIRSMAS izstrādi; 

6.2.11. nosūtīt PĀRDEVĒJA pārstāvim pa elektronisko pastu informāciju par nelaimes 
gadījumu darbā 3 (trīs) dienu laikā pēc nelaimes gadījuma, ja tas noticis veicot 
CIRSMAS izstrādi, kā arī nosūtīt PĀRDEVĒJA pārstāvim pa elektronisko pastu akta 
par nelaimes gadījumu darbā kopiju 3 (trīs) dienu laikā pēc akta sastādīšanas. 

6.3. PIRCĒJS atbild par zaudējumiem, ko tas vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs nodarījis 
PĀRDEVĒJAM  un/vai trešajām personām. 

 
7. Līgumsods 

7.1. Ja darbības vietā tiek izcirsti vai tiek bojāti ciršanai neparedzētie koki, PIRCĒJS atlīdzina 
PĀRDEVĒJAM radušos zaudējumus, kurus aprēķina saskaņā ar cirsmas piedāvājuma cenas 
aprēķināšanas kārtību, ņemot par pamatu pārkāpuma brīdī PĀRDEVĒJA noteiktos 
mainīgos lielumus, kā arī maksā līgumsodu 100% (viens simts procentu) apmērā no nodarīto 
zaudējumu apmēra.  

7.2. Ja PIRCĒJS neievēro šīs Vienošanā 2.2., 2.3, 2.4., 2.7. punktā noteiktās prasības un/vai 
neievēro 6.2. punktā noteiktos PIRCĒJA pienākumus un/vai paziņojumā par mežizstrādes 
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pabeigšanu cirsmās PIRCĒJS norādījis nepatiesu informāciju, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs 
piemērot PIRCĒJAM līgumsodu 70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā par katru gadījumu. 

7.3. Ja PIRCĒJS neievēro šīs Vienošanā 2.8. punktā noteiktās prasības, PIRCĒJS maksā 
PĀRDEVĒJAM līgumsodu divkāršā apmērā no LĪGUMA 1. pielikumā norādītās attiecīgās 
CIRSMAS avansa maksājuma summas. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMA saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes. 
 

8. LĪGUMA termiņš un izbeigšana 
8.1. Ja PIRCĒJS atkārtoti nav ievērojis LĪGUMA 6.2.punktā noteiktos PIRCĒJA pienākumus, par 

ko PĀRDEVĒJS rakstveidā informējis PIRCĒJU, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties 
no LĪGUMA, par to rakstveidā paziņojot PIRCĒJAM 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Pēc 
LĪGUMA izbeigšanas šajā punktā noteiktajā gadījumā, PIRCĒJS zaudē tiesības veikt 
CIRSMU izstrādi. 

8.2. PUSES ir tiesīgas rakstveidā vienoties par LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu. 
 

9. Konfidencialitāte 
9.1. PUSES apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar LĪGUMU, LĪGUMA tekstu, cita veida 

konfidenciālu informāciju par otras PUSES precēm un pakalpojumiem, to cenām, 
komercdarbību, peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru PUSI LĪGUMA darbības laikā. 
Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas 

9.2. Šīs LĪGUMA sadaļas noteikumi ir saistoši arī pēc LĪGUMA darbības termiņa beigām, kā arī 
pēc pirmstermiņa līgumattiecību pārtraukšanas bez termiņa ierobežojumiem. 

 
10. Nepārvarama vara 

10.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju LĪGUMĀ paredzēto saistību 
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu 
iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, šie apstākļi ir 
ārpus PUŠU kontroles un gribas un PUSES nav spējīgas tos novērst ar jebkādiem 
saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem. 

10.2. 11.2. Neviena no PUSĒM nevar prasīt otrai zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies 
nepārvaramas varas (force majeure) rezultātā.   

 
11. Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie normatīvie akti 

11.1. 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 aktus. 

11.2. 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. 

 
12. Citi noteikumi 

12.1. LĪGUMS atspoguļo PUŠU vienošanos attiecībā uz LĪGUMA priekšmetu un atceļ visas 
iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas attiecībā uz LĪGUMA priekšmetu 
pastāvējušas starp PUSĒM līdz LĪGUMA parakstīšanai. 

12.2. Ja kādai no LĪGUMA PUSĒM tiek mainīti rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo 
par to otrai PUSEI. 

12.3. PUSES vienojas, ka šajā LĪGUMĀ paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī 
noteikuma iespējami, ja:  

12.3.1. abas PUSES pirms šajā LĪGUMĀ paredzēto saistību tiesību nodošanas citai 
personai par to rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību 
cesiju; 

12.3.2. kādas no PUSĒM saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, vai tiesas 
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nolēmumu un reģistrēta normatīvos aktos noteiktā kārtībā. PUSEI, kuras saistības un 
tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties uz PĀRDEVĒJA pārstāvja 
elektroniskā pasta adresi (gadījumā, ja PUSE, kuras saistības un tiesības tiek 
pārņemtas ir PIRCĒJS), uz PIRCĒJA pārstāvja elektroniskā pasta adresi (gadījumā, ja 
PUSE, kuras saistības un tiesības tiek pārņemtas ir PĀRDEVĒJS) un 3 (trīs) dienu 
laikā rakstiski informēt otru PUSI par saistību un tiesību pārņemšanas tiesisko 
pamatu un par saistību un tiesību pārņēmēju. 

12.4. Visi no LĪGUMA izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir 
noformējama rakstveidā latviešu valodā. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža. 

12.5. Jebkuri LĪGUMA grozījumi noformējami rakstveidā. Visi LĪGUMA grozījumi un 
pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

 


