
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________ 

par Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē ekspozīcijas objektu būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādi 

  
  Rīgā         
 

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ  

DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS  
 

AS “Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003466281, tās struktūrvienības 

Rekreācija un Medības direktora ________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar izdoto pilnvarojumu 
(turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMM", vienotais reģistrācijas Nr. 41203023350, 

juridiskā adrese: Matīsa iela 49-1, Rīga, LV-1009, tās valdes priekšsēdētāja ________ personā, kurš 
rīkojas uz statūtu pamata (pārbaudīts www.lursoft.lv), (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses 
(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā turpmāk tekstā – PUSES), saskaņā ar iepirkuma Nr. AS LVM 
RM_2018_269_I, CPV klasifikators 71240000-2 (Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas 

pakalpojumi), un izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdza sekojošu 
līgumu (turpmāk tekstā saukts – LĪGUMS), par zemāk minēto: 
 

1. LĪGUMA priekšmets  

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas par atlīdzību, kvalitatīvi un darbu izpildes 
termiņā veikt Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē ekspozīcijas objektu “Zinību kvartāls” , 
“Pinēju kvartāls”, “Dziednieku kvartāls” un “Vecpilsēta” būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un PASŪTĪTĀJA sagatavotajiem 

maketiem. Līgumdarbu apjomā ietverot detalizētu Ieceres dokumentācijas grafisko sadaļu (plāns, 
vertikālais plānojums, raksturīgie griezumi, konstruktīvie mezgli, montāžas shēmas u.c.) (ĢP 
piesaistes, AR un BK daļu risinājumus), lai būtu iespējams veikt objektu izbūvi bez papildus 
projektēšanas darbu veikšanas (turpmāk – Darbs). 

1.2. IZPILDĪTĀJS Darbu PASŪTĪTĀJAM nodod līdz 2018.gada 30.novembrim.  

 

2. Termiņi 

2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi 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. 

 
3. Līgumsummas samaksa 

3.1. Par Darba izpildīšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumsummu EUR 41 800,00, 
(četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa                
(turpmāk – PVN), PVN tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajai likmei un kārtībai. 
3.2. PASŪTĪTĀJS pieņem Darbu no  IZPILDĪTĀJA ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta 

PUŠU pārstāvji. Pēc šā akta parakstīšanas, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu 
(oriģinālu) atbilstoši LĪGUMA 3.1. apakšpunktā noteiktajai summai, kuru PASŪTĪTĀJS apmaksā 
15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina (oriģināla) saņemšanas ar bezskaidras naudas 
norēķinu LĪGUMA 16.punktā norādītajā IZPILDĪTĀJA norēķinu kontā.  

 

4. Projektēšanas darbu izpilde 

4.1. Pirms darbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJS kopīgi ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi (LĪGUMA 
13.2.1.apakšpunkts) apseko projektējamo objektu dabā (objekta adrese: AS „Latvijas valsts meži”, 
“Tērvetes sils”, Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, LV-3728). Apsekošanas fakts tiek dokumentēts. 

4.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms LĪGUMA 1.2.apakšpunktā noteiktā Darba 
izpildes termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJA pārstāvim tehniskā risinājuma materiālus vienā 
eksemplārā atbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, dokumentācijas pārbaudei.  

PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tehniskā risinājuma materiālu saņemšanas tos 

izvērtē un dod atzinumu. 
4.3. IZPILDĪTĀJS līdz LĪGUMA 1.2. apakšpunktā noteiktā Darba izpildes termiņa beigām nodod 

PASŪTĪTĀJAM izstrādātus tehniskos risinājumus.   

http://www.lursoft.lv/


4.4. Iesniedzot izstrādātos tehniskos risinājumus kompaktdiskā, IZPILDĪTĀJS ievēro šādus 
noteikumus: 

4.4.1. tehniskajā risinājumā ietvertos dokumentus (tajā skaitā rasējumus), izņemot būvniecības tāmes 

un dokumentus, kas satur fizisko personu datus, iesniedz PDF formātā kā vienu datni (failu); 
4.4.2. tehniskajos risinājumos ietvertos rasējumus iesniedz ne tikai PDF formātā, bet papildus arī .dwg 

formātā.  
 

5. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi 

5.1. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka viņam ir Darba izpildei atbilstoša kvalifikācija. Projektēšanas 

darbus veiks:  

5.1.1. Projektu vadītājs un arhitekts – ________ ); 

5.1.2. Elektroietaišu projektētājs – ________); 

5.1.3. Būvkonstrukciju projektētājs – ________), (turpmāk – projektētājs). Projektētāja maiņa 

IZPILDĪTĀJAM ir rakstveidā jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU. 
5.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt visus Tehniskajā specifikācijā minētos darbus atbilstošā apjomā, 

kvalitātē un LĪGUMA 1.2.apakšpunktā noteiktajā Darba izpildes termiņā. Par visiem apstākļiem, 

kas ietekmē Darba izpildi, IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU.  
5.3. IZPILDĪTĀJS veic projektēšanas sagatavošanas darbus. 
5.4. IZPILDĪTĀJS veic Darbu saviem spēkiem, vai piesaistot apakšuzņēmēju, ievērojot, ka: 

5.4.1. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs  Darbu nodot apakšuzņēmējam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
"COMMODO", reģistrācijas Nr. 45403006114, un – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "R un 
A projekti", reģistrācijas Nr. 58503023181; 

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

5.5. Veicot Darbu, IZPILDĪTĀJA pienākumos ietilpst ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības, Tehnisko specifikāciju, kā arī šādas PASŪTĪTĀJA prasības 
(dokumenti pieejami PASŪTĪTĀJA mājas lapā http://www.lvm.lv sadaļā Biznesa partneriem – 
Iepirkumi – Līguma pielikumi – Darbības joma – Vispārīgie vai pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja): 

5.5.1.AS „Latvijas valsts meži” Prasības vides piesārņojuma samazināšanai. 
5.6. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM Darba izpildei nepieciešamo PASŪTĪTĀJA 

rīcībā esošo informāciju. Saņemto informāciju, datus un dokumentus IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs 
izmantot vienīgi Darba izpildei. 

5.7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības apturēt Darba izpildi, ja PASŪTĪTĀJS LĪGUMĀ noteiktā termiņā nav 
sniedzis atzinumu par IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem tehnisko risinājumu materiāliem (LĪGUMA 
4.2.apakšpunkts). Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt darba izpildes termiņa 
pagarinājumu par tik dienām, cik ilgi Darbs bija apturēts. 

5.8. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu saskaņā ar LĪGUMA 
7.punktā noteikto. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA saskaņā ar 
LĪGUMA 10.3.apakšpunktā noteikto. 

5.9. 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. 

5.10. IZPILDĪTĀJS apņemas informēt LĪGUMA izpildē iesaistītos darbiniekus par viņu personas datu 
apstrādi šajā Līgumā noteiktajiem mērķiem. 

5.11. LĪGUMĀ noteiktā personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņa un/ vai papildu iesaiste rakstveidā 
jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus. 

 
6. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi 

6.1. Par LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā Darba izpildīšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt 
IZPILDĪTĀJAM līgumsummu šajā LĪGUMĀ noteiktajā apmērā un termiņā ar bezskaidras naudas 
norēķinu LĪGUMA 16.punktā norādītajā IZPILDĪTĀJA  norēķinu kontā. 

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas 
sniegt atzinumu IZPILDĪTĀJAM par iesniegtajiem tehnisko risinājumu materiāliem (LĪGUMA 
4.2.apakšpunkts).  

6.3. PASŪTĪTĀJS apņemas, saņemot IZPILDĪTĀJA rakstisku pieprasījumu, sniegt IZPILDĪTĀJAM 
Darba izpildei nepieciešamo PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju. 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt un vienpusēji ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par 
paveikto Darbu LĪGUMA 7.punktā norādīto līgumsodu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji 
atkāpties no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 10.4.apakšpunktā noteikto. 

http://www.lvm.lv/


6.5. 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. 

6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības LĪGUMA izpildes kontroles ietvaros veikt fotografēšanu un/vai 
filmēšanu ar mērķi konstatēt pārkāpuma esamību Līguma izpildē. 

 
7. Darba kvalitāte un līgumsods 

7.1. Ja IZPILDĪTĀJS kavē tehnisko risinājumu iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM (LĪGUMA 

4.2.apakšpunkts), tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 2% 
apmērā no LĪGUMA 3.1.apakšpunktā norādītās līgumsummas (bez PVN) par katru nokavēto 
dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumsummas. 

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 1.2.apakšpunktā noteikto darba izpildes termiņu, tad 
IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 2% apmērā no LĪGUMA 
3.1.punktā norādītās līgumsummas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 
kopējās līgumsummas. 

7.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē līgumsummas samaksu IZPILDĪTĀJAM, tad PASŪTĪTĀJAM ir 
pienākums maksāt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 2% apmērā no LĪGUMA 3.1.apakšpunktā 
norādītās līgumsummas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējas 
līgumsummas. 

7.4. Ja IZPILDĪTĀJS pieļauj citus, LĪGUMA 7.2.apakšpunktā neminētus LĪGUMA saistību 
pārkāpumus, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 70,00 par katru gadījumu. 

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

7.6. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no LĪGUMA 3.1.apakšpunktā 
norādītās līgumsummas (bez PVN), ja PASŪTĪTĀJS lauž LĪGUMU kādā no LĪGUMA 10.4.1., 
10.4.2., 10.4.3. vai 10.4.5.apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem.  

7.7. Piemērojot LĪGUMA 7.6.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 izpildīto darbu pieņemšanu 
– nodošanu, un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. 

 

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.  
 

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 tehnisko risinājumu izstrādāšanas darbus no IZPILDĪTĀJA 
neatkarīgu iemeslu dēļ; 
10.1.2. tehnisko risinājumu izstrādi kavē būtiski 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. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA gadījumos, ja: 
10.3.1. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus, un līgumsods sasniedzis 10% no LĪGUMA 3.1.punktā 
norādītās līgumsummas (bez PVN). 
10.3.2. PASŪTĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ. 
10.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA gadījumos, ja: 
10.4.1. IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis LĪGUMA 4.2.apakšpunktā noteiktos tehniskos risinājumus līdz 
LĪGUMA 1.2.apakšpunktā noteiktajam darba izpildes termiņam; 

10.4.2. IZPILDĪTĀJS neņem vērā PASŪTĪTĀJA atzinumā (LĪGUMA 4.2.apakšpunkts) izteiktos 
norādījumus par tehniskajiem risinājumiem; 
10.4.3. IZPILDĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc LĪGUMA 1.2.apakšpunktā noteiktā                                         
darbu izpildes termiņa beigām nav nodevis PASŪTĪTĀJAM izstrādātus tehniskos                                           
risinājumus. 
10.4.4. IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ. 
10.4.5. IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 4.1.apakšpunktā un 5.punktā noteikto. 

10.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU kāda cita iemesla dēļ. 
 

11. Autortiesības 

11.1. Izstrādātais Darbs 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 Darbu. 
 

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. Domstarpības starp Pusēm un attiecības, kas saistītas ar LĪGUMA izpildi, tiek risinātas sarunu 
ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīds izskatāms Baltijas Starptautiskajā                                    

šķīrējtiesā saskaņā ar tās Reglamentu, latviešu valodā, viena šķīrējtiesneša sastāvā                                                  
vai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā, pēc Prasītāja 
izvēles  
 

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: ________, kurš ir atbildīgs par šī LĪGUMA administrēšanu un 
izpildi PASŪTĪTĀJA vārdā; 

13.2.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis: ________, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu un 

izpildi IZPILDĪTĀJA vārdā. 
13.3. PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par LĪGUMA izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā, par Akta par tehniskā 

projekta pieņemšanu - nodošanu noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un 

pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 
 

14. Konfidencialitāte 



14.1. PUSES apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otras puses LĪGUMA 
darbības laikā. Par konfidenciālu informāciju LĪGUMA izpratnē tiek uzskatīta visa veida 
informācija, kura saistīta ar LĪGUMA izpildi, tai skaitā personu dati, komercnoslēpums, jebkura 

rakstiska, mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija.                        
Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to ir                              
likumīgas tiesības un kura ir bijusi iepriekš vai konfidenciāls informācijas nodošanas brīdi publiski 

zināma. 

14.2. PUSES ir atbildīgas par savu LĪGUMA izpildē iesaistīto darbinieku personas datu apstrādes 

tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

14.3. PUSES nodrošina LĪGUMA ietvaros saņemto personas datu izmantošanu tikai LĪGUMA izpildei 
un neizpauž tos trešajām personām bez iepriekšējas otras puses piekrišanas, izņemot gadījumus, 
kad personu datus pieprasa kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos. 

14.4. IZPILDĪTĀJS ievieš attiecīgas tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas 
nepieciešami personas datu apstrādes drošībai un apņemas pārskatīt esošās prasības atbilstoši 
personas datu apstrādes veidam, ilgumam un citiem aspektiem, kā arī sadarbojas ar PASŪTĪTĀJU 

gadījumā, ja informāciju par personas datu apstrādi PASŪTĪTĀJAM ir pieprasījušas uzraudzības 

iestādes vai datu subjekts. 

14.5. IZPILDĪTĀJS iekļauj līgumā vai citā saistošā dokumentā ar IZPILDĪTĀJA nodarbinātajām 
personām saņemtās informācijas un personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu, 
nosakot nodarbināto pienākumu bez atsevišķas IZPILDĪTĀJA atļaujas neapstrādāt, neizmantot un 

neizpaust apstrādājamo informāciju un personas datus, kā arī nodrošināt konfidencialitātes prasību 
ievērošanas uzraudzību. 

 

15. Noslēguma noteikumi 

15.1. Visi grozījumi un papildinājumi LĪGUMĀ stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska abu 
PUŠU vienošanās. Minētais nosacījums ir attiecināms arī uz PUŠU bankas konta maiņu. Visas 
parakstītās vienošanās jāpievieno LĪGUMAM, un visas vienošanās uzskatāmas par LĪGUMA 
neatņemamu sastāvdaļu. 

15.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt Darbu, ja konstatē, ka tas izstrādāts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, 
ja tas neatbilst LĪGUMA noteikumiem vai Tehniskajai specifikācijai, vai ja iztrūkst kāds no 
nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS rakstiski 10 darba dienu laikā 
paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt Darbu. 

15.3. Puses vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 
iespējami, ja: 

15.3.1. abas Puses pirms šajā Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski 

vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 
15.3.2. kādas no Pusēm saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu vai                                                          

tiesas nolēmumu un reģistrēta normatīvos aktos noteiktā kārtībā. Pusei, kuras saistības un 
tiesības tiek pārņemtas, ir pienākums nekavējoties elektroniski nosūtīt informāciju uz e-pasta 
adresi: lvm@lvm.lv  (gadījumā, ja Puse, kuras saistības un tiesības tiek pārņemtas ir 

IZPILDĪTĀJS), ________ (gadījumā, ja Puse, kuras saistības un tiesības tiek pārņemtas ir 

PASŪTĪTĀJS) un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski                                                        informēt 
otru pusi par saistību un tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību un tiesību pārņēmēju. 

15.4. LĪGUMA izpildi no IZPILDĪTĀJA puses apliecina PUŠU parakstīts Akts par tehnisko risinājumu 
pieņemšanu – nodošanu. PASŪTĪTĀJS ir izpildījis LĪGUMU, ja ir apmaksājis IZPILDĪTĀJA 
iesniegto rēķinu par izpildīto Darbu. 

15.5. LĪGUMA pielikumi: 
15.5.1. 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”; 
15.5.2. 2.pielikums “Finanšu piedāvājums”; 

15.5.3. 3.pielikums “Līgumpartnera rīcības kodekss”. 
15.6. Līgums stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir 

pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. 
 

16. PUŠU adreses, rekvizīti un paraksti 

mailto:lvm@lvm.lv


PASŪTĪTĀJS 

AS “Latvijas valsts meži” 
Reģ.Nr.40003466281, 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004 

________  
 
_________________________ 

            ________ 

UZŅĒMĒJS 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REMM” 

Reģistrācijas Nr. 41203023350 
Matīsa iela 49-1, Rīga, LV-1009 

________ 
 

___________________________ 

________ 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


