Kārtība kādā pieteikties AS “Latvijas valsts meži’’
medījamo dzīvnieku kautķermeņu pirkšanai

Rīga, 2021

1. Lietotie termini un saīsinājumi
1.1. Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”- AS LVM.
1.2. Kārtība - kārtība kādā pieteikties AS “Latvijas valsts meži’’ medījamo dzīvnieku
kautķermeņu pirkšanai.
1.3. Medījums – alnis, staltbriedis, stirna un mežacūka.
1.4. Pretendents- dalībnieks, kas iesniedz cenu piedāvājumu.
1.5. Pircējs- pretendents ar kuru tiks noslēgts pārdošanas līgums.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Kārtības mērķis ir medījumu kautķermeņu pārdošana par iespējami augstāko cenu, kādu
pretendents piedāvās iesniedzot cenu piedāvājumu.
2.2. Līgums par medījumu kautķermeņu pārdošanu tiks slēgts līdz 2021.gada 28.jūlijam,
turpmāk noradītajā kārtībā.
2.3. Cenu piedāvājums par medījamo dzīvnieku kautķermeņu pirkšanu 2021./2022. gada
medību sezonai iesniedzams līdz 2021.gada 20.jūlijam plkst. 16.00.
2.4. Cenu piedāvājums nosūtāms uz e-pasta adresi: a.strazds@lvm.lv, ar norādi: Cenu
piedāvājums par medījamo dzīvnieku kautķermeņu pirkšanu 2021./2022. gada medību
sezonai. Kontaktpersona: Agris Strazds, tālruņa nr. +371 29405403,
e-pasts
a.strazds@lvm.lv .
2.5. 7 (septiņu) dienu laikā, pēc 2.3. punktā noradītā termiņa beigām pretendenti tiks informēti
par līguma slēgšanas kārtību.
2.6. Pretendents iesniedz cenu piedāvājumu saskaņā ar pielikumā Nr.1. pievienoto cenu
piedāvājuma formu, kur norāda piedāvātās cenas par katra medījuma kautķermeņa veidu
atsevišķi. Cenu piedāvājumā var norādīt katra kautķermeņa kvalitātes kategorijas, minot
visas kategorijas.
3. Līguma slēgšanas kārtība
3.1. Līgums tiks slēgts ar visiem pretendentiem, kas iesnieguši cenu piedāvājumu.
3.2. Prioritāri medījumu kautķermeņi tiks piedāvāti pretendentam, kas piedāvājis augstāko
cenu, gadījumā, ja pretendents atteiksies vai nebūs ievērojis samaksas noteikumus, tad
LVM ir tiesīga piedāvāt medījuma kautķermeņus nākamajam pretendentam, kas piedāvājis
augtāko cenu. Iepriekšminēto līguma slēgšanas kārtību LVM ir tiesīga piemērot
vairākkārtīgi.
3.3. Gadījumā, ja pretendenti piedāvājuši vienādas cenas, priekšroka tiks dota pretendentam,
kas reaģēs uz nosūtīto uzaicinājumu par medījamo kautķermeņu pirkšanu e-pastā- ātrāk,
attiecīgi sazinoties telefoniski ar kontaktpersonu, kas norādīta 2.4. punktā.
3.4. 2021./ 2022. gada medību sezonā iespējams iegādāties līdz 150 aļņiem,200 staltbriežiem
un 150 stirnām.
4. Līguma izpildes galvenie noteikumi
4.1. Līgums spēkā stāsies ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un spēkā būs līdz 2022.gada
31.janvārim.
4.2. Pircējs apņemas 24 (divdesmit četru) stundu laikā ar savu transporta līdzekli izvest
kautķermeni no dzesētavām. Dzesētavu adreses: Ezernieki, Indrānu pag., Lubānas nov. un
Dumbri, Ģibuļu pag., Talsu
4.3. Līgumā paredzēts līgumsods par kautķermeņu neizvešanu EUR 1000.00 (viens tūkstotis).

Pielikums Nr.1. Cenu piedāvājums

Uzņēmuma nosaukums
(vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs
(personas kods)
Kontakttālrunis
e-pasta adrese

Medījuma veids

Piedāvātā Cena EUR par 1 kg, bez PVN

Alnis

00.00

Staltbriedis

00.00

Stirna

00.00

Mežacūka

00.00

Apliecinu, ka esmu informēts un apzinos, ka AS “Latvijas valsts meži” apstrādās manus šajā
pieteikumā minētos personas datus tādā apjomā, kādā nepieciešams personas datu apstrādes
mērķa realizācijai – pārdošanas līguma sagatavošanai un noslēgšanai. Papildus informācija
par personas datu apstrādi atrodama AS "Latvijas valsts meži" Privātuma politikā – pieejama
AS "Latvijas valsts meži" mājas lapā (http://www.lvm.lv/privatuma-politika). Gadījumā, ja
pieteikumā ir minēti citas personas dati, attiecīgā persona ir informēta par tās personas datu
apstrādi, nodošanu apstrādei AS ”Latvijas valsts meži” un apstrādes kārtību atbilstoši augstāk
norādītajai informācijai.

