
 

Zemāk pievienotais līgums noslēgts ar šādiem pretendentiem šādās iepirkuma daļās: 

Nr. 
Iepirkuma daļas 

nosaukums 

Platība, 

ha 

Pretendents, ar viszemāko 

cenu 

Piedāvātā 

cena 

(EUR/ha) 

Kopējā 

līgumcena 

(EUR) 

1 Auce-Grobiņa  317 SIA “Pumpuri DK” 7.35 2329.95 

2 Jelgava 473.7 Dana Krasnopoļska  7.41 3510.12 

3 Koknese-Ogre 360.4 Gunta Evarte-Bundere 7.40 2666.96 

4 Līvāni 195.4 SIA “Ciedri” 7.42 1449.87 

5 Renda-Stende 376.5 Linda Uzule 7.39 2782.34 

6 Talsi 349.3 Jānis Greivulis 6.10 2130.73 

7 Valmiera-Zaube 124.4 Gunta Evarte-Bundere 7.40 920.56 

8 Vecumnieki-Viesīte 396.9 SIA “KATO” 7.42 2944.00 

  



IEPIRKUMA LĪGUMS  

par teritorijas novērtēšanu atbilstoši Eiropas Savienības nozīmes biotopu kritērijiem 

Nr. ______________ 

 

Rīga                                                    2017. gada __.septembrī 

 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, tās Finanšu 

viceprezidenta Ginta Bumbiera personā, kas darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā saukts 

“Pasūtītājs”, un 

______________ , ________________, ___________________, __________________________ 

_______,   turpmāk tekstā saukta “Izpildītājs”,  

izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar iepirkuma, id Nr. AS 

LVM KV_2017_348_I, klasifikators 77231500-3 (Meža uzraudzības vai  novērtēšanas pakalpojumi), 

rezultātiem noslēdza PUSĒM un to saistību pārņēmējiem saistošu līgumu, turpmāk tekstā saukts – 

“Līgums”, par zemāk minēto: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt  zemāk norādīto teritoriju  izvērtēšanu atbilstoši ES 

nozīmes biotopa statusam un šo biotopu kvalitātes izvērtējumu saskaņā ar iesniegto piedāvājumu 

_______ iepirkuma daļai un apsekojamo nogabalu sarakstu (turpmāk tekstā – Darbi): 

Str. 

kods 
Vieta  Mērvienība 

Darba 

apjoms 

(ha) 

Cena 

EUR 

bez PVN 

Līguma 

summa 

EUR 

Datu 

iesniegšanas  

termiņš 

  ha    _________ 

 KOPĀ      

 

1.2. Darbi uzskatāmi par izpildītiem ar apsekošanas rezultātu  iesniegšanu, kas sastāv no: 

1.2.1. Aizpildītas apsekoto nogabalu saraksta  (Pielikums Nr.2 apsekoto nogabalu saraksts); 

1.2.2. Aizpildītas „ ES nozīmes biotopu kartēšanas un monitoringa   anketas”, kas aizpildīta saskaņā ar 

līguma pielikumā pievienotiem anketas aizpildīšanas paskaidrojumiem (Pielikums Nr.1 ES 

nozīmes biotopu kartēšanas un monitoringa   anketa ar aizpildīšanas instrukciju).  

1.3. Pēc 1.2.punktā minēto darbu saņemšanas Pasūtītājs pārbauda to atbilstību līguma noteikumu prasībām 

un tehniskās specifikācijas prasībām. Nekvalitatīvi sagatavotie dati Izpildītājām jānovērš par saviem 

līdzekļiem ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc informācija par trūkumiem no Pasūtītāja saņemšanas. 

1.4. Pēc trūkumu novēršanas un kvalitatīvu datu saņemšanas, tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts, 

kas ir pamats apmaksas veikšanai par izpildītajiem darbiem. 

 

2. Līguma izpildes termiņš un vieta 

 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam datus elektroniski, nosūtot tos uz e –pasta adresi: m.arente@lvm.lv un 

dokumenta formā iesniedzot  _____________________ līdz _______________. 

 

 

3. Izpildītāja saistības 

 

3.1. Izpildītājs apņemas Līguma 1.1. punktā minētos Darbus veikt atbilstošā kvalitātē, pilnā apjomā un 

Līgumā noteiktos termiņos, ievērojot spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības un 

Pasūtītāja intereses un norādījumus, kas attiecas uz Darbu veikšanu. 

3.2. Izpildītājs apstiprina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija attiecīgo Darbu veikšanai. 

3.3. Izpildītājs apņemas Līguma 1.1. punktā minēto Darbu veikšanai izmantot un ievērot ES nozīmes 

biotopu kartēšanas un monitoringa anketas aizpildīšanas paskaidrojumus, kas pievienoti Līguma 

pielikumā Nr.1. 

mailto:m.arente@lvm.lv


3.4. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba 

dienas laikā rakstveidā informē Pasūtītāja pārstāvi un saskaņo tālāko rīcību. 

3.5. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma novērst jebkuras nepilnības Darbu izpildē vai 

nodevumos. 

3.6. Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto 

zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā. 

3.7. Izpildītājs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas informācijas 

sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 

3.8. Izpildītājs apņemas izmantot Pasūtītāja sniegtos datus un informāciju vienīgi ar Līgumu uzņemto 

saistību izpildei. Šādas informācijas nodošana trešajām personām vai izmantošana jebkuram citam 

mērķim ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

 

4. Pasūtītāja saistības 

 

4.1. Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu kvalitātes kontroli darba izpildes laikā.  

4.2. Veicot Darba kvalitātes kontroli, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam visus nepieciešamos 

dokumentus, kas nepieciešami, lai pārliecinātos par Darba izpildes atbilstību Līguma noteikumiem. 

4.3. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt nekvalitatīvi izpildītos Darbus un neveikt Līgumā paredzēto 

apmaksu līdz nepilnību novēršanai.  

4.4. Pasūtītājs 2 (divu)  darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas izsniedz Izpildītājam nepieciešamos 

datus - shp* vai karšu formātā--kvartāls, nogabals, ceļi , grāvji  ,aizsardzības pazīmes, mežaudžu plāns   

par apsekojamo platību. Datu apjoms katrā konkrētā gadījumā tiek izsniegts pēc nepieciešamības, kas 

attiecīgajai teritorijai ir nepieciešams. 

 

5. Apmaksas kārtība 

 

5.1. Pasūtītājs apņemas par 1.1. punktā minēto Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi samaksāt 

Izpildītājam EUR _________________( __________________), fiziskai personai, kas nav 

saimnieciskās darbības veicējs, ieturot no šīs summas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli.  

5.2. 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu saņemšanas un attiecīga Darbu pieņemšanas - 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītājam – fiziskai personai šajā 

Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu 5.1. punktā minēto summu, bet Izpildītājam  - juridiskai 

personai pēc rēķina saņemšanas. 

 

 

6. Pušu atbildība un līguma izbeigšana 

 

6.1. Puses atbild viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja Izpildītājs nepilda Līguma 3.1. punktā minētās 

saistības. 

6.3. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 5.2. punktā noteikto samaksu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja 

līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru samaksas nokavējuma dienu, bet ne vairāk 

kā 10 % no nesamaksātās summas (bez PVN). 

6.4. Ja Izpildītājs kavē Līgumā nolīgto termiņu Darbu izpildei, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10 % no Līguma summas (bez PVN). Šajā gadījumā Pasūtītājs piemēro vienpusēju ieskaitu līgumsoda 

dzēšanai.  Šajā punktā minētais Līgumsods tiek piemērots arī gadījumā, kad Izpildītājs kavē līguma 

izpildes termiņu neatbilstošas kvalitātes dēļ. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes pienākuma. 

6.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja 

paredzēt un novērst. 

 

 

7. Strīdu izskatīšana 

 



7.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai 

spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts pēc Prasītāja izvēles Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar 

tās reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā vai Latvijas Republikas tiesā pēc prasītāja izvēles saskaņā 

ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

8. Citi noteikumi 

 

8.1. Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta, ne tikai informācija, kas tiek sniegta šī Līguma ietvaros, 

bet arī šī Līguma saturs, citu ar šī Līguma izpildi saistītu dokumentu saturs, informācija, kas iegūta šī 

Līguma izpildīšanas procesā, kā arī Izpildītāja rīcībā esošā tehniskā, komerciālā un cita informācija 

par Pasūtītāju un tā darbību. 

8.2. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust trešajām personām no 

Pasūtītāja saņemtu konfidenciālu informāciju, kas iegūta Līguma darbības laikā un to izmantot tikai 

un vienīgi Līguma ietvaros paredzēto pakalpojumu sniegšanai. 

8.3. Puses vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja: 

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

vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

8.3.2. 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 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par saistību un 

tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību un tiesību pārņēmēju. 

8.4. Jebkuri grozījumi Līgumā un jebkuri Līguma papildinājumi ir spēkā pēc to rakstiskas noformēšanas 

un abpusējas parakstīšanas. 

8.5. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl 

tos neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti. 

8.6. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, ar vienādu juridisko spēku un ir 

saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža, katrai Pusei tiek nodots viens Līguma eksemplārs.  

 

9. Pielikumi 

 

9.1. pielikums Nr.1 – “ES nozīmes biotopu kartēšanas un monitoringa anketa” ar aizpildīšanas  

                                  instrukciju 

9.1. pielikums Nr.2 – apsekoto nogabalu saraksts; 

 

 

 

10. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

AS “Latvijas valsts meži” 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004,  

Tālr. 67602075 

Vien. reģ. Nr. 40003466281; 

A/S “SEB banka” 

SWIFT kods UNLALV2X, 

Konts: LV10UNLA0003030467544 

_____________ 

Vienotais reģ. Nr./pers. kods 

______________ 

Adrese: 

Banka_______________ 

konta nr. ________________________ 

    _________________    _____________________ 

    G. Bumbieris   


