4. pielikums
CIRŠANAS TIESĪBU PIRKUMA LĪGUMS MEDĪBU INFRASTRUKTŪRAI Nr. /Līguma numurs/
/Noslēgšanas vieta/

/Noslēgšanas datums/

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", reģistrācijas Nr. 40003466281, /Reģiona nosaukums/ mežkopja /Amatpersonas Vārds, Uzvārds/ personā,
kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, turpmāk - PĀRDEVĒJS, no vienas puses, un
Juridiskai personai:
/Pircēja nosaukums/, reģistrācijas Nr. /Reģistrācijas numurs/, /Pircēju pārstāvošās personas Vārds, Uzvārds/, personā, kurš rīkojas uz /statūtu vai
pilnvarojuma/ pamata, turpmāk - PIRCĒJS, no otras puses,
Fiziskai personai:
/Pircēja Vārds, Uzvārds/, personas kods /Personas kods/, turpmāk - PIRCĒJS, no otras puses,
PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS kopā turpmāk - PUSES,
ievērojot savstarpējos solījumus un saistības, apzinoties pērkamā objekta vērtību, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - LĪGUMS:
1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk cirsmas izstrādes tiesības un izstrādā kokus medību infrastruktūras
ierīkošanai un uzturēšanai medību iecirkņa platībās ar visām tiesībām un pienākumiem, kādus PIRCĒJAM uzliek normatīvie akti un
LĪGUMA noteikumi, /Reģiona nosaukums/ reģiona, /Iecirkņa nosaukums/ iecirknī saskaņā ar LĪGUMA 1. pielikumu, turpmāk - CIRSMA.
LĪGUMA 2. pielikumā pievienota /Skiču skaits/ CIRSMU skice.
2. CIRSMAS izstrādes termiņš - līdz 20__. gada 31. oktobrim. PIRCĒJS apliecina, ka CIRSMA, CIRSMAS robežas un piegulošie
infrastruktūras objekti un to stāvoklis ir zināms, un šajā sakarā PIRCĒJAM pret PĀRDEVĒJU nav nekādu pretenziju.
3. PIRCĒJS apliecina, ka CIRSMĀ iegūto koksni izmantos tikai LĪGUMA 1.punktā noteiktajam mērķim, neveicot darījumus ar šiem kokiem
vai no tiem iegūtajiem produktiem.
Persona nav reģistrēta Latvijas Republikā kā PVN maksātāja:
4. CIRSMAS cena ir /summa ar PVN (ar cipariem)/ EUR ( /summa ar PVN (vārdiem)/), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk - PVN
/PVN summa (ar cipariem)/ EUR (/PVN summa (ar vārdiem)/). LĪGUMA summa ar PVN /summa (ar cipariem)/ EUR ( /summa (ar vārdiem)/)
apmērā ir ieskaitīta PĀRDEVĒJA bankas kontā līdz LĪGUMA spēkā stāšanās dienai.
Persona ir reģistrēta Latvijas republikā kā PVN maksātāja:
4. CIRSMAS cena ir /summa bez PVN (ar cipariem)/ EUR (/summa (vārdiem)/), par PVN samaksu valsts budžetā atbildīgs PIRCĒJS /nodokļa
apgrieztā maksāšana/. LĪGUMA summa /summa (ar cipariem)/ EUR bez PVN (/summa (ar vārdiem)/) apmērā ir ieskaitīta PĀRDEVĒJA
bankas kontā līdz LĪGUMA spēkā stāšanās dienai.
5. CIRSMAS izstrādē PIRCĒJS ievēro PĀRDEVĒJA Norādījumus CIRSMAS izstrādei, dabas, vides, darba aizsardzībai un infrastruktūras
objektu ekspluatācijai (LĪGUMA 3. pielikums).
6. PIRCĒJS piecu darbdienu laikā pēc CIRSMAS izstrādes pabeigšanas paziņo par to PĀRDEVĒJAM (mežkopim). Ja PIRCĒJS nav izstrādājis
CIRSMU, PIRCĒJS par to paziņo PĀRDEVĒJAM (mežkopim) ne vēlāk kā līdz 201_. gada 15. novembrim.
7. PĀRDEVĒJS 10 darbdienu laikā pēc PIRCĒJA paziņojuma par CIRSMAS izstrādes pabeigšanu vienpusēji pieņem CIRSMU vai, ja
PĀRDEVĒJAM ir pretenzijas par CIRSMAS izstrādes kvalitāti, PĀRDEVĒJS sastāda attiecīgu aktu, kurā uzskaitītas PĀRDEVĒJA
pretenzijas un norādītas PIRCĒJA veicamās darbības, un izsniedz to PIRCĒJAM.
8. Ja CIRSMAS izstrādes laikā PIRCĒJS bojā augošus kokus vai nocērt LĪGUMĀ neparedzētus kokus, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM
līgumsodu 70,00 EUR apmērā par katru bojāto vai patvaļīgi nocirsto koku.
9. PIRCĒJS uzņemas atbildību (civiltiesisko, administratīvi tiesisko un krimināltiesisko) par visiem CIRSMAS izstrādes laikā izdarītajiem
meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.
10. PIRCĒJS uzņemas atbildību par PĀRDEVĒJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies PIRCĒJA vainas
dēļ CIRSMAS izstrāde laikā.
11. Par LĪGUMA 3., 5. un 6. punkta noteikumu neievērošanu PIRCĒJS maksās PĀRDEVĒJAM līgumsodu 70,00 EUR apmērā par katru
gadījumu atsevišķi.
12. Puses apņemas neizpaust jebkādu ar LĪGUMU saistītu informāciju, kā arī cita veida konfidenciālu informāciju par otras PUSES
pakalpojumiem un darbību, kas tām kļuvusi zināma par otru PUSI saistībā ar pienākumu izpildi un PUŠU sadarbību, kā LĪGUMA
darbības laikā, tā arī pēc LĪGUMA darbības izbeigšanās, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
13. PIRCĒJS atbild par LĪGUMA izpildē iesaistītā personāla datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
14. PIRCĒJS apliecina, ka ir informēts un apzinās, ka PĀRDEVĒJS apstrādā PIRCĒJA un LĪGUMA izpildē iesaistītā PIRCĒJA personāla
personas datus LĪGUMA saistību izpildei un normatīvajos aktos noteikto PĀRDEVĒJA saistību izpildei. Papildu informācija par personas
datu apstrādi norādīta PĀRDEVĒJA Privātuma politikā, kas pieejama tīmekļvietnē: https://www.lvm.lv/privatuma-politika. PIRCĒJS
apliecina, ka LĪGUMA izpildē iesaistītais personāls ir informēts par tā personas datu apstrādi, nodošanu apstrādei PĀRDEVĒJAM un
apstrādes kārtību.
15. LĪGUMAM pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums - cirsmu saraksts uz __ lapām;
2. pielikums – cirsmu skice (ja konkrētai cirsmai tā ir sagatavota) uz __ lapām;
3. pielikums - norādījumi CIRSMAS izstrādei, dabas, vides, darba aizsardzībai un infrastruktūras objektu ekspluatācijai uz 1 lapas.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PĀRDEVĒJS
Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV - 1004,
Reģ. Nr. 40003466281;
PVN reģ. kods: LV40003466281;
AS "SEB banka"
konts: LV10UNLA0003030467544
/Reģiona nosaukums/
reģiona

PIRCĒJS
/Pircēja Vārds, Uzvārds vai Nosaukums/
Adrese
Reģ. Nr./pers.kods.
PVN reģ. kods
Banka
Bankas konts
/Pircēja Vārds, Uzvārds vai Nosaukums/
/Amats/
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4. pielikums
/Amats/
_____________________
/Pārdevēja paraksts, paraksta atšifrējums/

/Pilnvarojums: /Pilnvaras datums un numurs/
_____________________
/Pircēja paraksts, paraksta atšifrējums/
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