
UZŅĒMUMA LĪGUMS 

Nr. ___________________________ 

Derīgo izrakteņu izrakšanas (izsmelšanas) darbi 

Objektā: Slokas 

     Rīgā             2016.gada 19.janvārī 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, juridiskā adrese: 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tās struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi direktora 

_____________personā, kurš rīkojas uz AS “Latvijas valsts meži” Valdes izdotā pilnvarojuma pamata 

(turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 

SIA “STATS SERVISS”, reģistrācijas Nr. 40003711680, juridiskā adrese: Kroņu iela 13a, Rīga, 

LV-1084, tās valdes locekļa _____________personā, kura pārstāvības tiesības – tiesības pārstāvēt 

atsevišķi, reģistrētas Komercreģistrā (pārbaudīts www.lursoft.lv), (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras 

puses (kopā sauktas – PUSES, katrs atsevišķi - PUSE),  

 saskaņā ar iepirkuma “Derīgo izrakteņu izrakšanas (izsmelšanas) darbu veikšana (Objekti: 

“Patmaļi”, “Slokas”, “Spāre”)”, identifikācijas Nr. AS LVM NĪ_2015_530_B, rezultātiem, 45112500-

0 (Zemes pārvietošanas darbi), iepirkuma rindas kods 090, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un izsakot 

savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums) par 

zemāk minēto:  

1. Līguma priekšmets 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas pret atlīdzību ar savu darbaspēku, darba rīkiem, 

materiāliem un līdzekļiem atbilstoši iesniegtajam apliecinājumam dalībai iepirkumā, veikt derīgo 

izrakteņu izrakšanas (izsmelšanas) darbus atbilstoši Līguma nosacījumiem, Tehniskajai specifikācijai 

(pielikumā) un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. saglabājot 

normatīvajos aktos un LVM noteiktās dabas vērtības (turpmāk – DARBI). 

1.2. Attiecīgs objekts, kurā veicami Līguma 1.1.punktā minētie DARBI ir noteikts Līguma pielikumā 

esošajā Tehniskajā specifikācijā. Tehniskā specifikācija ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa. 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā veikt nebūtiskas izmaiņas izsniegtajā Tehniskajā specifikācijā, 

informējot par tām UZŅĒMĒJU.   

 

2. DARBU izpildes termiņš. DARBU pieņemšana – nodošana. 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. DARBU izpildes termiņš ir 1 (viens) mēnesis no 

Līguma parakstīšanas dienas, t.i., līdz 2016.gada 19.februāris. 

2.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir savas ar šo Līgumu pielīgtās saistības izpildījušas pilnā   

apmērā. 

2.3. Līguma 2.1.punktā minēto DARBU izpildes termiņu var pagarināt, ja UZŅĒMĒJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM motivētu (ar norādi uz apstākļiem, kas kaitē vai nelabvēlīgi ietekmē Darbu izpildi un, 

kas nebija paredzami un ietekmējami no UZŅĒMĒJA puses, izņemot Līguma 8.1.punktā minētos 

nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļus) lūgumu par DARBU izpildes termiņa pagarināšanu, par ko 

tiek sastādīta atsevišķa vienošanās, kas apliecināta ar abu PUŠU parakstiem. 

2.4. Par šajā Līgumā noteiktajiem un pilnībā izpildītajiem DARBIEM tiek sastādīts un parakstīts DARBU 

pieņemšanas-nodošanas akts 2 (divos) eksemplāros, kuru sagatavo un no savas puses paraksta 

UZŅĒMĒJS un iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. Abpusēji parakstīts DARBU pieņemšanas - 

nodošanas akts ir savstarpējo norēķinu pamats.  

2.5. Jebkāda veida dati, tai skaitā UZŅĒMĒJA sagatavotie materiāli, pieder PASŪTĪTĀJAM un ir tā 

īpašums. UZŅĒMĒJAM nav tiesību jebkādā veidā ierobežot PASŪTĪTĀJA tiesības brīvi un pēc saviem 

ieskatiem rīkoties ar tiem. 

http://www.lursoft.lv/


 

3. Atlīdzība par DARBIEM un norēķinu kārtība 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteiktajiem, savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītajiem DARBIEM, saskaņā 

ar UZŅĒMĒJA iesniegto finanšu piedāvājumu (Pielikumā) ir 5900,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi 

simts euro 00 centi), PVN 21% 1239,00 (tūkstotis divi simti trīsdesmit deviņi euro 00 centi), kopējā 

cena ar PVN 21% 7139,00 EUR (septiņi tūkstoši simts trīsdesmit deviņi euro 00 centi).   

3.2. Ja, saskaņā ar Līgumā noteikto, UZŅĒMĒJAM tiek piemēroti līgumsodi, PASŪTĪTĀJS ietur 

līgumsoda summu no UZŅĒMĒJA iesniegtā rēķina. Ja UZŅĒMĒJA iesniegtajā rēķinā norādīta 

summa apmaksai pilnībā nenosedz aprēķinātā līgumsoda summu, tad PASŪTĪTĀJS par atlikušo (ar 

rēķina summu nenosegto) līgumsoda summu izraksta rēķinu un iesniedz to UZŅĒMĒJAM apmaksai 

rēķinā noteiktajā termiņā. 

3.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no pārējo ar Līgumu uzņemto saistību vai no tā izrietošo 

saistību izpildes. 

3.4. Par tādu DARBU izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma 

noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem un veic labojumus uz sava rēķina. 

3.5. UZŅĒMĒJS, pamatojoties uz PUŠU parakstītu darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM apmaksai rēķinu, kuru PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

no rēķina saņemšanas dienas. 

 

4. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības 

4.1. UZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbību nodrošināt DARBU izpildi saskaņā ar šo Līgumu, 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par 

visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi UZŅĒMĒJS nekavējoties rakstiski informē 

PASŪTĪTĀJU. 

4.2.  UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par izpildītājiem DARBIEM, tai skaitā sagatavoto un 

iesniegto dokumentu patiesumu, un apņemas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

pretenzijas saņemšanas brīža par saviem līdzekļiem novērst un atrisināt pretenzijā norādītās 

problēmas un nepilnības. Ja nepilnības netiek novērstas, PASŪTĪTĀJS piemēro UZŅĒMĒJAM 

līgumsodu 0.5%  apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās kopējās līguma cenas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

4.3. Lai ātrāk un kvalitatīvāk veiktu Līguma 1.1.punktā noteiktos darbu, UZŅĒMĒJS ir tiesīgs bez 

saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu, kā arī papildu personāla  

un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot šādus gadījumus: 

4.3.1. UZŅĒMĒJS, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, ir norādījis, ka plāno iesaistīt 

apakšuzņēmēju(-s) un ir balstījies uz apakšuzņēmēja spējām, pierādot savu kvalifikāciju; 

4.3.2. UZŅĒMĒJS jau Iepirkuma ietvaros bija plānojis iesaistīt apakšuzņēmēju un nodot tam 

vismaz 20% no kopējā darbu apjoma. 

4.3.3. UZŅĒMĒJS plāno iesaistīt apakšuzņēmēju un nodot tam vismaz 20% no kopējā darbu 

apjoma. 

4.4. UZŅĒMĒJS, piesaistot apakšuzņēmēju(-us) uzņemas Darbu neizpildes vai nekvalitatīvas izpildes 

risku uz savu atbildību. 

4.5. Līguma 4.3.1., 4.3.2. un 4.3.3. apakšpunktos minētajos gadījumos ir nepieciešama PASŪTĪTĀJA 

rakstiska piekrišana pieteiktā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma 

izpildē. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJS rīkojas atbilstoši Līguma 6.1.- 6.3.punktos noteiktajam.  

4.6. UZŅĒMĒJS apņemas neizpaust šī Līguma saturu trešajām personām, izņemot tik, cik 

nepieciešams, veicot Līguma 1.1.punktā minētos DARBUS. 

4.7. Ja UZŅĒMĒJS neveic DARBUS Līguma 2.1.pkt. noteiktajā termiņā un/vai atbilstoši Līguma 

noteikumiem, tad tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% apmērā no Līguma 3.1.punkts minētās 

kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo UZŅĒMĒJU no pārējo ar šo Līgumu uzņemto saistību vai no tā izrietošo saistību 

izpildes. 
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4.8. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā atbildīgs par DARBU laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai 

apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies UZŅĒMĒJA vainas dēļ. 

4.9. UZŅĒMĒJS ar iepirkumam iesniegto piedāvājumu un, parakstot šo Līgumu, apstiprina, ka viņam 

ir atbilstoša kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai, zināšanas darba un vides aizsardzībā.  

4.10. UZŅĒMĒJS apņemas nodrošināt, ka iepirkuma ietvaros iesniegtais sertifikāts būvprakses 

sertifikāts ceļu vai hidrobūvju būvdarbu vadīšanā veikšanai būs spēkā vismaz līdz Līgumā noteikto 

DARBU izpildes termiņa beigām. Gadījumā, ja sertifikāta derīguma termiņš beidzas ātrāk par 

Līguma noteikto DARBU izpildes termiņu vai DARBU izpildes termiņš tiek pagarināts Līgumā 

noteiktajos gadījumos, Pretendentam ir jānodrošina tā nepārtrauktība, proti, jāiesniedz 

PASŪTĪTĀJAM jauna spēkā esošā sertifikāta kopija. 

4.11. Veicot DARBUS, UZŅĒMĒJS apņemas ievērot šādas LVM prasības: “Dabas aizsardzības 

prasības meža darbos”,  “Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS “Latvijas valsts 

meži””, “Minimālo prasību daudzums darba aizsardzībā AS "Latvijas valsts meži" līgumpartneriem, 

kas veic darbus AS "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajos derīgo izrakteņu ieguves objektos” un 

“Prasības vides piesārņojuma samazināšanai” (LVM prasības ir atrodamas te: 

http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/28), kā arī visas LR 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.sk. darba aizsardzības, veselības aizsardzības 

un ugunsdrošības prasības, kā arī par katru nelaimes gadījumu darbā, kurš  noticis veicot Līgumā 

paredzētos DARBUS, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc nelaimes gadījuma darbā akta sastādīšanas 

informēt PASŪTĪTĀJU rakstiski, vai uzrādot  nelaimes gadījumu  darbā uzskaites žurnālu. Gadījumā, 

ja UZŅĒMĒJS pārkāpj kādas no iepriekš minētajām prasībām un tam tiek piemērots administratīvais 

sods, tad UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par tam piemēroto administratīvo sodu, tai skaitā 

naudas sodu, kā arī, ja UZŅĒMĒJA vainas vai neuzmanības dēļ/ darbības vai bezdarbības rezultātā, 

PASŪTĪTĀJAM tiek piemērots naudas sods vai citas soda sankcijas, par tām pilnā apjomā ir atbildīgs 

UZŅĒMĒJS. 

4.12. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt UZŅĒMĒJU ar informāciju par saglabājamajām dabas 

vērtībām. 

4.13. Ja, veicot Līgumā paredzētos Darbus, UZŅĒMĒJS konstatē neatzīmētu putna ligzdu, kuras 

diametrs pārsniedz 50 cm vai identificē citas neatzīmētas saglabājamas dabas vērtības, UZŅĒMĒJS 

nekavējoties pārtrauc Darbus un par konkrētajiem apstākļiem informē Pasūtītāja pārstāvi, kurš 

pieņem UZŅĒMĒJAM saistošu lēmumu. 

4.14. UZŅĒMĒJS apņemas ievērot Līgumpartnera rīcības kodeksu, kas ir šī Līguma pielikums.  

 

 

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības 

5.1. PASŪTĪTĀJS ar visu savu darbību sekmēs DARBU izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošinās 

paveikto DARBU pieņemšanu, savlaicīgu un precīzu DARBA atlīdzību. PASŪTĪTĀJS apņemas 

neveikt nekādu rīcību, kas varētu traucēt DARBU izpildi, ja netiks pārkāpti šā Līguma nosacījumi.  

5.2. Par Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu pabeigšanu (izpildi), visu 

nepilnību (ja tādas tiek konstatētas) novēršanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt UZŅĒMĒJAM 

Līguma cenu Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā ar bezskaidras naudas norēķinu UZŅĒMĒJA 

izrakstītajā rēķinā norādītajā norēķinu kontā. 

5.3. PASŪTĪTĀJS pēc UZŅĒMĒJA pieprasījuma apņemas nodrošināt UZŅĒMĒJU ar attiecīgajām 

pilnvarām, kas nepieciešamas Līguma 1.1.punktā minēto DARBU veikšanai.  

5.4. Ja PASŪTĪTĀJS kavē šajā Līgumā noteiktos Līgumcenas samaksas termiņus, tad tas 

UZŅĒMĒJAM maksā līgumsodu 0.5 % apmērā no kopējās 3.1.punktā minētās līgumcenas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

5.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu, ja UZŅĒMĒJS neievēro Līgumā noteiktās 

prasības, līdz pārkāpumu novēršanai vai zaudējumu segšanai. 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Darba_azsardziba_derigie_izrakteni.pdf
http://www.lvm.lv/images/lvm/Darba_azsardziba_derigie_izrakteni.pdf
http://www.lvm.lv/images/lvm/Prasibas_vides_piesarnojuma_samazinasanai.pdf
http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/28
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5.6. PASŪTĪTĀJS neatbild par UZŅĒMĒJA tehniku, materiāliem un citiem resursiem Līguma 

darbības teritorijā, kā arī par UZŅĒMĒJA vai trešo personu (apakšuzņēmēju) darbības vai 

bezdarbības rezultātā radīto kaitējumu. 

5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no UZŅĒMĒJA iesniegtā rēķina par 

paveiktajiem darbiem Līguma 4.2., 4.7. un 6.3.punktos norādīto līgumsodu(-us). 

5.8. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka nav kvalitatīvi veikts, vai vispār nav veikti Līguma 1.1.punktā 

norādītie DARBI, UZŅĒMĒJAM tiek iesniegta rakstiska pretenzija nepilnību novēršanai. 

5.9. PASŪTĪTĀJAM šī Līguma izpildes laikā ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, gadījumā, ja 

UZŅĒMĒJS pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem. UZŅĒMĒJS šādā gadījumā atlīdzību nesaņem 

un PASŪTĪTĀJAM nav jāatlīdzina UZŅĒMĒJAM jebkādi zaudējumi, kas tam radušies Līguma 

izpildes laikā. 

6. Līgumā izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja(-u) nomaiņa 

6.1. Pēc iepirkuma Līguma noslēgšanas pretendenta iepirkumā iesniegtajā kvalifikācijas informācijā 

norādītā pretendenta pieteiktā(-o) apakšuzņēmēja(-u) nomaiņa notiek pēc šādas kārtības: 

6.1.1. Pretendents sagatavo un iesniedz pasūtītājam iesniegumu ar kuru lūdz PASŪTĪTĀJAM 

atļauju nomainīt apakšuzņēmēju(-us), kas ir iesaistīts(-i) Līguma izpildē. Kopā ar 

iesniegumu, ievērojot konkursa Nolikumā noteiktās prasības attiecībā uz Līguma izpildē 

iesaistītā personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu, Pretendents iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

visus lēmuma par personāla un/vai apakšuzņēmēja(-u) nomaiņu pieņemšanai 

nepieciešamos dokumentus; 

6.1.2. PASŪTĪTĀJS, izvērtējot no Pretendenta saņemto lūgumu nomainīt Līguma izpildē 

iesaistīto personālu un/vai apakšuzņēmēju, pārbauda: 

6.1.2.1. Vai pretendenta piedāvātais personāls un/vai apakšuzņēmējs atbilst konkursa Nolikuma 

noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu un/vai apakšuzņēmēju;  

6.1.2.2. Piedāvātājam apakšuzņēmējam un/vai personālam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu 

iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību 

iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 

6.1.2.3. Vai piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst konkursa Nolikumā noteiktajiem pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem. 

6.2. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta 

iepirkuma Līguma izpildē iesaistītā personāla un/vai apakšuzņēmēja(-u) nomaiņu ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami šāda 

lēmuma pieņemšanai. 

6.3. Gadījumā, ja Pretendents neievēro pretendenta pieteiktā(-o) apakšuzņēmēja(-u) un/vai personāla 

noteikto nomaiņas kārtību, vai apakšuzņēmēja piesaistes kārtību atbilstoši Līguma 4.3. punkta 

noteikumos noteiktajam, Pretendents maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 715.00 (septiņi simti 

piecpadsmit euro un nulle centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu. 

7. Izmaiņas LĪGUMĀ 

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, PUSĒM savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma 

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. 

7.2. Gadījumā, ja Darbu izpildes gaitā atklājas nepieciešamība izstrādāt papildapjomus, PUSES ir 

tiesīgas veikt grozījumus Līgumā palielinot Līguma summu par ne vairāk par 15 (piecpadsmit) 

procentiem no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas. Papildapjomus PUSES nosaka ar 

atsevišķu ražošanas sanāksmes lēmumu. Nepieciešamības gadījumā papildapjomu var noteikt ar 

topogrāfiskās uzmērīšanas palīdzību.  

8. PUŠU korespondence 

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

nogādāts adresātam. PUŠU paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu ierakstītā sūtījumā pēc Līguma 

norādītajām PUŠU adresēm, un ir uzskatāms, ka PUSE ir saņēmusi paziņojumu 7 (septītajā) dienā 

pēc tā izsūtīšanas. Mainoties PUSES juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, 
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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 saņemtiem, ja tie tika nosūtīti uz 

Latvijas Republikas Komercreģistrā ierakstīto PUSES juridisko adresi. Cita veida paziņojumi PUSEI 

nav saistoši.  

8.2. PUŠU pārstāvji: 

8.2.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: _____________, kura ir atbildīga par Līguma administrēšanu 

PASŪTĪTĀJA vārdā; 

8.2.2. UZŅĒMĒJA pārstāvis: _____________, kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu  

UZŅĒMĒJA vārdā. 

8.3. PUŠU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma administrēšanu t.sk. DARBA savlaicīgu 

pieņemšanu un DARBU pieņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu/kārtošanu, savlaicīgu 

rēķinu iesniegšanu, apstiprināšanu un izpildes uzraudzīšanu.  

9. Saistību pārņemšana 

9.1. PUSES vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja: 

9.1.1. abas PUSES pirms šajā Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to 

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

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

_____________ (gadījumā, ja PUSE, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir PASŪTĪTĀJS 

un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski informēt otru līgumslēdzējpusi par saistību tiesību 

pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju. 

10. Pušu atbildība 

10.1. PUSE atbild viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Civillikumu. 

10.2. Attiecības, kas nav paredzētas šajā Līgumā, tiek noteiktas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā   

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

11. Strīdu izskatīšana 

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

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

šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu (pieejams šķīrējtiesas mājas lapā internetā šādā adresē: 

http://www.arbitration.lv) viena šķīrējtiesneša sastāvā vai Latvijas Republikas tiesā pēc prasītāja 

izvēles, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus. 

12. Nepārvarama vara 

12.1. PUSES nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtas 

apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā PUSE nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un 

par kuru rašanos tā nenes atbildību, t.sk., stihiskas nelaimes, zemestrīces, plūdi, ugunsgrēki, kara 

darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, kā arī PUSĒM saistoši normatīvie akti, t.sk. Darbu 

ierobežojumi/aizliegumi dabas aizsardzības nolūkos, saskaņā ar kuriem PUSĒM nav iespējas izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos PUSEI ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā, rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI, pretējā gadījumā atsaukšanās uz 

nepārvaramu varu ir uzskatāma par nepamatotu. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļiem nav 

pieskaitāmi Latvijas valsts teritorijā pastāvošie laika apstākļi, to sezonalitāte un tām raksturīgie 

nokrišņu veidi un apmērs, kā arī ģeogrāfiskajam novietojumam raksturīgais reljefs. 

12.2. Ja iestājas nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi, Līguma saistības, tai skaitā Darbu izpildes 

termiņš, tiek pagarināts par laika periodu, no nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu iestāšanās, līdz 

to seku novēršanas brīdim. 

mailto:lvm@lvm.lv
mailto:stats@stats.lv
http://www.arbitration.lv/
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12.3. Ja nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, 

PUSES iespējami drīz sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem vai arī izbeidz 

Līgumu. 

13. Noslēguma noteikumi 

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

ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti. 

13.2. Izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta abu PUŠU rakstiska 

vienošanās. 

13.3. Līgums ir parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI.  

14. Pielikumi 

14.1. Līguma sastāvdaļa ir zemāk uzskaitītie dokumenti: 

Pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija; 

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums: _______________ 

Tehniskās specifikācijas 2.pielikums: _________________________ 

Pielikums Nr.2: UZŅĒMĒJA iesniegtais finanšu piedāvājums. 

Pielikums Nr.3: Rīcības kodekss. 

15. PUŠU rekvizīti un paraksti: 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS “Latvijas valsts meži” 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1006 

tālr.67602075, fax.67805430; 

PVN reģ. kods: LV40003466281; 

_____________ 

 

 

 SIA “STATS SERVISS” 

Reģ. Nr. 40003711680 

Kroņu iela 13a, Rīga, LV-1084 

_____________ 

_____________  _____________ 

 

 


