
LATVIJAS VALSTS MEŽI AS LVM ZDZ_2018_297_Sp 

 

LĪGUMS Nr. 5-5.9_00gp_250_18_69 

par minerālo materiālu iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas pakalpojumu sniegšanu no 

derīgo izrakteņu ieguves vietas Renda - 3 

 
Rīgā, 2018.gada 1.oktobrī 

  Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, vienotās reģistrācijas Nr.40003466281, (turpmāk – LVM) 

tās struktūrvienības LVM Zemes dzīles direktores __________ personā, kura rīkojas uz LVM Valdes izdotā 

pilnvarojuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

 

  Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", vienotās reģistrācijas Nr. 40003356530, 

tās pilnvarotās personas ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2016.gada 27.janvāra notariāla akta 

formas pilnvaras (Reģistra Nr.389) pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk kopā – Līdzēji), 

 

 saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un sarunu procedūras „Minerālo materiālu 

iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas pakalpojumu sniegšana no derīgo izrakteņu ieguves vietas Renda - 3”, 

identifikācijas Nr.AS LVM ZDZ_2018_297_Sp; CPV kods 60100000-9 (autotransporta pakalpojumi) (turpmāk 

– Konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs ar minerālo materiālu iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas darba uzdevumiem (turpmāk –

Darba uzdevumi) uzdod un Izpildītājs sniedz minerālo materiālu kravu pārvadājumu un ar tiem saistītus 

pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar Darba uzdevumā, Līgumā un tā pielikumos noteiktajām 

prasībām un procesiem par Līguma 1.pielikumā “Pakalpojumu izcenojumi” norādītajām Pakalpojuma vienības 

cenām. 

1.2. Līguma 1.pielikumā “Pakalpojumu izcenojumi” norādītās Pakalpojuma darba veida vienības cenas ietver 

visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu, izņemot PVN, tai skaitā, bet ne tikai darbu veikšanai 

nepieciešamie materiāli, tehnikas vienības un visas citas izmaksas, kas nav minētas tehniskajā specifikācijā, bet 

bez kurām nav iespējama norādīto darbu veikšana atbilstoši Iepirkumā norādītajām prasībām, piemēram, frontālo 

iekrāvēju mobilizācija uz derīgo izrakteņu ieguves vietu un Objektu Darba uzdevumu izpildes vajadzībām utml. 

Papildu izmaksas, kas nav iekļautas Līguma 1.pielikumā, netiks ņemtas vērā Līguma noslēgšanas un tā darbības 

laikā, izņemot Līgumā atrunātos gadījumus. 

1.3. Kopējā maksimālā līgumcena ir līdz EUR 33111.95 (trīsdesmit trīs tūkstoši simtu vienpadsmit euro, 

deviņdesmit pieci centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pasūtītājs negarantē Izpildītājam Līguma 

darbības laikā Darba uzdevumu izsniegšanu kopējās maksimālās līgumcenas vērtības apmērā.  

1.4. Precīzs nepieciešamo Pakalpojumu apjoms ir atkarīgs no Pasūtītājam faktiski nepieciešamo Pakalpojumu 

apjoma, kas var sasniegt 16 efektīvās darba stundas diennaktī katrai Līguma 2.pielikumā “Transportlīdzekļu un 

personāla saraksts” norādītajām tehnikas vienībām. Efektīvās darba stundas ir laiks, kad Izpildītājs veic Darba 

uzdevuma izpildi.  

1.5. Pasūtītājs izsniegs Darba uzdevumus atbilstoši tam faktiski nepieciešamo Pakalpojumu apjomam noteiktā 

termiņā. Ar minerālo materiālu piegādes grafiku Izpildītājs tiks informēts Līguma izpildes laikā.  

1.6. Izpildītājs Pakalpojumu izpildi veic ar Līguma 2.pielikumā “Transportlīdzekļu un personāla saraksts” 

norādītajām tehnikas vienībām un to vadītājiem. Darba izpildes laikā izmantojamo tehnikas vienību skaits 

atkarīgs no minerālo materiālu piegādes grafika. Līguma izpildes laikā Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, var 

iesaistīt papildu tehnikas vienības. 

1.7. Derīgo izrakteņu ieguves vieta, minerālo materiālu piegādes vieta/-as un Darba uzdevumu izpildes maršruti 

norādīti Līguma 4.pielikumā “Derīgo izrakteņu ieguves vieta, piegādes vieta un pārvadājumu maršruti”.  

2.PAPILDU APRĪKOJUMA UZSTĀDĪŠANA 

2.1. Pasūtītājs pirms pirmā Darba uzdevuma izsniegšanas organizē Līguma 2.pielikumā “Transportlīdzekļu un 

personāla saraksts” norādīto Izpildītāja N3 kategorijas kravas transportlīdzekļu (turpmāk katra transportlīdzekļa 

vienība atsevišķi un kopā – Kravas transportlīdzeklis) aprīkošanu ar Līguma izpildei nepieciešamu papildu 

aprīkojumu: 

2.1.1. izsniedzot tehniskajā specifikācijā noteiktos planšetdatorus, kuru izmantošana paredzēta Darba 

uzdevumu izpildes vajadzībām. Par planšetdatora nodošanu un saņemšanu Līdzēji sagatavo un paraksta 

attiecīgu aktu; 

2.1.2. izvietojot un nostiprinot Kravas transportlīdzekļa kabīnē tehniskajā specifikācijā noteikto IRID 

(infrasarkano viļņu) sensoru vai NFC (tuva darbības rādiusa viļņu) sensoru (turpmāk IRID 
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(infrasarkano viļņu) sensors un NFC (tuva darbības rādiusa viļņu) sensors kopā vai atsevišķi saukti – 

Sensors) (turpmāk planšetdators un  izvietotie un nostiprinātie sensori kopā saukti – Papildu 

aprīkojums).  

2.2. Izpildītājs un Pasūtītājs saskaņo vietu un laiku Sensoru izvietošanai un nostiprināšanai Kravas 

transportlīdzekļa kabīnē. 

2.3. Izpildītājs nodrošina Sensoru izvietošanai un nostiprināšanai, noņemšanai un pārbaudei nepieciešamos 

apstākļus.  

2.4. Sensoru izvietošana un nostiprināšana Kravas transportlīdzekļa kabīnē neparedz iejaukšanos Kravas 

transportlīdzekļa tehniskajās sistēmās. 

2.5. Ja Kravas transportlīdzekli pēc Sensoru izvietošanas un nostiprināšanas nomaina ar citu Kravas 

transportlīdzekli un nomainīto Kravas transportlīdzekli vairs neparedz iesaistīt Līguma izpildē, Pasūtītājs noņem 

nostiprināto Sensoru vai piedāvā Izpildītājam to atpirkt.   

2.6. Izpildītājs atbild par uzstādītā Papildu aprīkojuma saglabāšanu, netraucētu darbību un tā izmantošanu 

Līguma izpildei. 

2.7. Par Papildu aprīkojuma izsniegšanu, izvietošanu, nostiprināšanu, noņemšanu un pārbaudi Līdzēji paraksta 

attiecīgu aktu. 

2.8. Ja Izpildītājs nenodrošina iespēju noņemt uzstādītos Sensorus vai neatdod izsniegtos planšetdatorus, 

Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam Papildu aprīkojuma vērtību. 

3.PERSONĀLA APMĀCĪBAS  

3.1. Izpildītājs līdz plānotajai Darba uzdevumu izsniegšanas uzsākšanai iepazīstina Līguma 2.pielikumā 

“Transportlīdzekļu un personāla saraksts” norādītos Izpildītāja Kravas transportlīdzekļu vadītājus ar Pasūtītāja 

izvirzītajām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, veicot Kravas transportlīdzekļu vadītāju apmācības 

par Darba uzdevumu izpildi (turpmāk – Apmācības).  

3.2. Pasūtītājs saskaņo ar Izpildītāju Apmācību norises laiku un vietu. 

4. DARBA UZDEVUMU IZSNIEGŠANA 

4.1. Katras kravas pārvadājumam Pasūtītājs izsniedz Darba uzdevumu saskaņā ar minerālo materiālu piegādes 

grafiku vai pēc Pasūtītāja nepieciešamības (pieprasījuma). 

4.2. Darba uzdevumu izsniegšanu Pasūtītājs uzsāk, kad attiecīgajam Kravas transportlīdzeklim ir izsniegts, 

izvietots un nostiprināts Papildu aprīkojums, un Kravas transportlīdzekļu vadītāji, kas iesaistīti Līguma izpildē ir 

piedalījušies Apmācībās.    

4.3. Pasūtītājs izsniedz Darba uzdevumu, nosūtot to uz attiecīgā Kravas transportlīdzekļa planšetdatoru un 

apskatāms planšetdatora uzstādītajā “MAPPOST” aplikācijā (turpmāk – Aplikācija). Darba uzdevumu uzskata 

par izsniegtu Izpildītājam ar attiecīgā elektroniskā pasta, kas ietver Darba uzdevumu, nosūtīšanas brīdi. 

4.4. Izņēmuma gadījumā Pasūtītājs Darba uzdevumu var izsniegt arī citā formā (piemēram, SMS u.c.). Darba 

uzdevumu, kas izsniegts citā formā (piemēram, SMS u.c.), uzskata par izsniegtu Izpildītājam ar attiecīgā Darba 

uzdevuma nosūtīšanas brīdi.  

4.5. Darba uzdevumā var ietvert šādu informāciju: 

4.5.1. minerālo materiālu apjomu un veidu; 

4.5.2. krautnes numuru; 

4.5.4. kravas saņēmēja nosaukumu, piegādes vietu un iespējamos izkraušanas laikus; 

4.5.5. Darba uzdevuma izpildes termiņu; 

4.5.6. informāciju, kas nepieciešama pavadzīmes noformēšanai;  

4.5.7. Darba uzdevuma izpildes maršrutu nokļūšanai no Derīgo izrakteņu ieguves vietas līdz piegādes 

vietai (ja Darba uzdevuma izpildes maršruts atšķiras no Līguma 4.pielikumā “Derīgo izrakteņu ieguves 

vieta, piegādes vieta un pārvadājumu maršruti” noteiktā maršruta un Līdzēji par tādu ir vienojušies); 

4.5.8. informāciju par minerālo materiālu krautnes veidošanas darbu vai kravas izvilkšanas darbu uz 

ceļa minerālo materiālu izkraušanas (izbēršanas) laikā nepieciešamību atbilstoši Pasūtītāja 

norādījumiem; 

4.5.9. citu Darba uzdevuma izpildei nepieciešamu informāciju. 

4.6. Pasūtītājs var veikt izmaiņas izsniegtajā Darba uzdevumā, par izmaiņām informējot Izpildītāju Līguma 4.3. 

un 4.4.punktā noteiktajā kārtībā.  
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4.7.Izņēmuma gadījumos (piem., transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi autoceļos, sastrēgumi, 

avārijas, ceļu remontdarbi vai nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml.) Pasūtītājs var apturēt Pakalpojuma izpildi un 

pārtraukt Darba uzdevumu izsniegšanu. 

5. DARBA UZDEVUMU IZPILDE 

5.1. Izpildītājs darba uzdevumu izpilda ar Līguma 2.pielikumā “Transportlīdzekļu un personāla saraksts” 

norādītajām transportlīdzekļu vienībām un transportlīdzekļu vienību vadītājiem, minerālo materiālu kravu 

pārvadājumus veicot ar tehniskās specifikācijas 3.1.1.punktam atbilstošiem kravas transportlīdzekļiem 

pašizgāzējiem. Darba uzdevumu izpildes iespēja ar tehniskās specifikācijas 3.1.2.punktā atbilstošiem kravas 

transportlīdzekļiem seglu vilcējiem ar puspiekabi Izpildītājam iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja darbinieku, kas 

atbildīgs par Līguma administrēšanu. 

5.2. Izpildītājs, veicot Darba uzdevumu izpildi, nodrošina:  

5.2.1. Darba uzdevumu izpildi ar Līguma 2.pielikumā “Transportlīdzekļu un personāla saraksts” 

norādītajām transportlīdzekļu vienībām līdz 16 efektīvajām darba stundām diennaktī; 

5.2.2. maksimāla minerālā materiāla apjoma iekraušanu Kravas transportlīdzeklī, nepārsniedzot 

normatīvajos aktos noteikto transportlīdzekļu sastāva faktiskās masas un ass slodzes ierobežojumus 

(turpmāk – Pilna krava); 

5.2.3. Darba uzdevumā norādītās informācijas par kravas izkraušanu (izbēršanu), izvilkšanas darbu uz 

ceļa un Darba uzdevuma izpildes maršruta ievērošanu, degvielas uzpildi un Kravas transportlīdzekļu 

vadītāju nomaiņu, nemainot Darba uzdevuma izpildes kārtību un Darba uzdevuma izpildes maršrutu; 

5.2.4. minerālo materiālu piegādes grafika ievērošanu. Grafiks var paredzēt Pakalpojumu sniegšanu arī 

sestdienās, svētdienās un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās svētku dienās. 

5.3. Kravas transportlīdzekļa vadītājs nekavējoties pēc katra Darba uzdevuma izpildes veic piegādātās kravas 

foto fiksāciju pēc kā apstiprina Darba uzdevuma izpildi Aplikācijā.   

5.4. Ja neparedzētu apstākļu dēļ (piem., sastrēgumi, avārijas, ceļu remontdarbi) Pakalpojumu izpilde pa Darba 

uzdevuma izpildes maršrutu nav iespējama, tad Izpildītājs informē Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Darba 

uzdevumu un saskaņo turpmāko rīcību Darba uzdevuma izpildei. 

5.5. Ja Darba uzdevuma izpilde var radīt meža infrastruktūras objektu, medību infrastruktūras (medību torņi, 

dzīvnieku barotavas, tilti, laipas) vai Kravas transportlīdzekļa bojājumus, Izpildītājs aptur Darba uzdevumu 

izpildi un nekavējoties informē Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Darba uzdevumu. Izpildītājs turpina Darba 

uzdevuma izpildi tikai pēc Pasūtītāja rakstveida atļaujas saņemšanas, pretējā gadījumā Izpildītājs atbild par 

radītajiem zaudējumiem. 

5.6. Ja Kravas transportlīdzekļa vadītājs konstatē, ka Darba uzdevuma izpilde atbilstoši Darba uzdevumā vai 

Līgumā noteiktajam nav iespējama, Kravas transportlīdzekļa vadītājs nekavējoties informē (telefoniski un 

elektroniski) Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Darba uzdevumu, norādot attiecīgos iemeslus. Pasūtītājs šādos 

gadījumos var veikt izmaiņas Darba uzdevumā.   

5.7. Ja Izpildītājs neuzsāk, nepilda vai nav izpildījis Darba uzdevumu noteiktajā termiņā bez attaisnojoša 

iemesla, Pasūtītājs to var uzskatīt par Pakalpojuma izpildes pārkāpumu.   

5.8. Ja Darba uzdevuma izpildi kavē apstākļi, par kuriem atbild Pasūtītājs (piemēram, nenotīrīts sniegs, ceļa 

stāvokļa pasliktināšanās pēc kravu izvešanas, nav saņemta privātīpašuma izmantošanas atļauja u.c.), Pasūtītājs 

veic pasākumus, lai Kravas transportlīdzekļa vadītājam nodrošinātu iespēju izpildīt Darba uzdevumu vai veic 

izmaiņas Darba uzdevumā.  

5.9. Kravas transportlīdzekļa izmantošana savām vai trešo personu vajadzībām iespējama, kad atbilstoši 

grafikam nav paredzēta minerālo materiālu piegādes. Kravas transportlīdzekļa izmantošana savām vai trešo 

personu vajadzībām izsniegtu Darba uzdevumu izpildes laikā iespējama tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.  

6. MINERĀLO MATERIĀLU IEKRAUŠANA  

6.1. Pirms minerālo materiālu iekraušanas Kravas transportlīdzeklī sastāvā Kravas transportlīdzekļa vadītājs 

pārliecinās, ka: 

 6.1.1. tas atrodas Darba uzdevumā norādītajā Derīgo izrakteņu ieguves vietā; 

 6.1.2. attiecīgie minerālie materiāli ir Pasūtītāja īpašums; 

6.1.3. tas nepapildina un nesajauc minerālos materiālus ar citas izcelsmes minerālajiem materiāliem; 

6.1.5. minerālā materiāla veids atbilst Darba uzdevumā noteiktajām prasībām. Ja iekrautā minerālā 

materiāla veids neatbilst Darba uzdevumā noteiktajām prasībām, Kravas transportlīdzekļa vadītājs 

nekavējoties informē Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Darba uzdevumu. 
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7.PAVADZĪMES NOFORMĒŠANA  

7.1. Izpildītājs pirms Pakalpojumu izpildes uzsākšanas termiņa pilnvaro vienu vai vairākas personas saņemt no 

Pasūtītāja pavadzīmju veidlapas un tehniskajā specifikācijā noteiktos planšetdatorus. Par pavadzīmju veidlapu 

nodošanu un saņemšanu Līdzēju pilnvarotie darbinieki sagatavo un paraksta attiecīgu aktu. 

7.2. Izpildītājs veic Pasūtītāja izsniegto pavadzīmju veidlapu uzskaiti un sniedz atskaiti Pasūtītājam par to 

izlietojumu iepriekšējā mēnesī saskaņā ar savstarpēji parakstīto nodošanas – pieņemšanas aktu un atgriež 

Pasūtītājam visus iepriekšējā periodā anulēto pavadzīmju eksemplārus. 

7.3. Ar Līguma parakstīšanu Pasūtītājs pilnvaro Kravas transportlīdzekļa vadītājus kā speciālpilnvarniekus 

Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja vārdā noformēt pavadzīmi. Izpildītājs nodrošina, ka speciālpilnvarnieki ir 

informēti par speciālpilnvarojuma robežām. Pasūtītājs var vienpusēji atsaukt savu pilnvarojumu.  

7.4. Kravas transportlīdzekļa vadītājs nekavējoties pēc minerālo materiālu iekraušanas un pirms aizbraukšanas 

no derīgo izrakteņu ieguves vietas noformē pavadzīmes šādā kārtībā: 

7.4.1. Kravas transportlīdzekļa vadītājs autorizējas Aplikācijā, ievadot Pasūtītāja izsniegtu lietotājvārdu 

un paroli, kur iegūst informāciju pavadzīmes noformēšanai; 

7.4.2. Pavadzīmi noformē 3 (trīs) eksemplāros, izmantojot Pasūtītāja izsniegtās pavadzīmju veidlapas; 

7.4.3. Kravas transportlīdzekļa vadītājs aizpilda visas pavadzīmes veidlapā norādāmo ziņu ailes 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām un citiem Pasūtītāja norādījumiem;  

7.4.4. Izpildītājs un Kravas transportlīdzekļa vadītāji nodrošina Aplikācijas izmantošanai nepieciešamo 

lietotājvārdu un paroļu saglabāšanu un slepenību;  

8. MINERĀLO MATERIĀLU IZKRAUŠANA UN NODOŠANA  

8.1. Ar Līguma noslēgšanu Pasūtītājs pilnvaro Kravas transportlīdzekļu vadītājus nodot Darba uzdevumos 

norādītos minerālos materiālus attiecīgajam kravas saņēmējam. 

8.2. Pasūtītājs informē Izpildītāju par personām, kuras ir tiesīgas pieņemt piegādāto minerālo materiālu. 

8.3. Pasūtītājs var informēt kravas saņēmēju par Kravas transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru attiecīgās 

kravas izkraušanas un nodošanas vajadzībām. 

8.4. Kravas transportlīdzekļa vadītājs, iebraucot un atrodoties būvobjektā, ievēro ceļa zīmes, darba aizsardzības 

prasības un norādījumus, kas saistīti ar kravas izkraušanu (izvilkšanu uz ceļa) un nodošanu. Līguma darbības 

laikā Pasūtītājs var precizēt kravas nodošanas kārtību. 

8.5. Izpildītājs nodrošina kravas izkraušanu Darba uzdevumā norādītajā piegādes vietā un veidā, ņemot vērā 

Darba uzdevumā noteikto vai kravas saņēmēja norādījumus par kravas izkraušanas vietu. 

8.6. Kravas izkraušanu Izpildītājs uzsāk pēc pavadzīmes parakstīšanas no kravas saņēmēja puses. 

8.7. Kravu uzskata par nodotu ar brīdi, kad krava ir izkrauta kravas saņēmēja norādītajā vietā, kravas saņēmējs ir 

apliecinājis kravas saņemšanu Aplikācijā un parakstījis pavadzīmi.  

8.8. Par apstākļiem, kas kavē kravas nodošanu kravas saņēmējam, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītāja 

darbiniekam, kurš izsniedza Darba uzdevumu, pēc kā Pasūtītāja darbinieks sniedz tālākus rīcības norādījumus. 

9.PAKALPOJUMU IZPILDES PIEŅEMŠANA – NODOŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

9.1. Par atbilstoši sniegtiem Pakalpojumiem Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta Pakalpojuma izpildes 

nodošanas – pieņemšanas aktu.  

9.2. Pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un paraksta pēc pavadzīmju saņemšanas 

vismaz 1 (vienu) reizi mēnesī, līdz mēneša 5.datumam, bet ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc 

attiecīgās kravas piegādes. 

9.3. Pakalpojumu izpildes nodošanas – pieņemšanas aktus abpusēji paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji.  

9.4. Pakalpojumu izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu elektroniskā apritē izmanto Pasūtītāja darbinieka, kas 

atbildīgs par Līguma administrēšanu elektroniskā pasta adresi un Izpildītāja Līguma 2.pielikumā 

“Transportlīdzekļu un personāla saraksts” norādīto elektroniskā pasta adresi Pakalpojumu izpildes nodošanas – 

pieņemšanas aktu nosūtīšanai. 

9.5. Pakalpojumu izpildes nodošanas – pieņemšanas akts, kas nosūtīts elektroniski Līguma 9.4.punktā noteiktajā 

kārtībā uzskata par saņemtu 2 (divu) darbdienu laikā pēc nosūtīšanas. 

9.6. Ja Izpildītājs nav sniedzis Pakalpojumus saskaņā ar Darba uzdevumā un/vai Līgumā noteikto kārtību, 

Pasūtītājs var nepieņemt Pakalpojumus līdz brīdim, kamēr konkrētie trūkumi nav novērsti.  
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9.7. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par tā sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma 1.pielikumā 

“Pakalpojumu izcenojums” noteiktajām cenām. 

9.8. Izpildītājs izraksta rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem, pamatojoties uz: 

9.8.1. izpildītu Darba uzdevumu, kas izpildīts atbilstoši Līguma prasībām; 

9.8.2. kravas saņēmēja parakstītu, atbilstoši Līguma prasībām noformētu pavadzīmi; 

9.8.3. Līdzēju abpusēji parakstītu Pakalpojumu izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu. 

9.9. Izpildītājs sagatavo rēķinu elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta, bet noformētu atbilstoši 

elektronisko dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām) un iesniedz to Pasūtītājam, nosūtot uz 

Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi e-rēķinu saņemšanai: rekini@lvm.lv, rēķina kopiju nosūtot arī Līgumā 

norādītajam Pasūtītāja darbiniekam, kas atbildīgs par Līguma administrēšanu. 

9.10. Pasūtītājs veic apmaksu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, 

pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Līgumā norādīto Izpildītāja kontu. Rēķina apmaksu uz ārvalstī reģistrētas 

bankas kontu Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Izpildītāja norēķinu konta maiņa Līguma 

darbības laikā pieļaujama tikai ar Līdzēju rakstveida vienošanos. 

9.11. Pasūtītājs nodrošina topogrāfisko uzmērīšanu iekrautā minerālā materiāla apjoma noteikšanai. Galīgā 

apmaksa tiek veikta atbilstoši topogrāfiskās uzmērīšanas datiem un uzmērītais apjoms būs pamats norēķinam. 

9.12. Par apmaksas dienu uzskata dienu, kad naudas līdzekļus noraksta no Pasūtītāja norēķinu konta bankā. 

9.13. Izpildītājs veic Pasūtītāja piemērota līgumsoda apmaksu rēķinā norādītajā termiņā, kas nav mazāks par 10 

(desmit) darba dienām. 

10.TRANSPORTLĪDZEKĻU REMONTI UN APKOPES  

10.1. Ja Izpildītājs plāno Līguma 2.pielikumā “Transportlīdzekļu un personāla saraksts” norādītam 

transportlīdzeklim veikt remontu vai apkopi, kas ilgs vairāk par 1 (vienu) dienu, kā rezultātā netiks nodrošināta 

transportlīdzekļa pieejamība Darba uzdevumu izpildei, Izpildītājs vismaz 2 (divas) dienas iepriekš par to informē 

Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedz Darba uzdevumus telefoniski un nosūta informāciju par transportlīdzekļa 

plānoto remontu vai apkopi un to ilgumu uz elektroniskā pasta adresi __________. 

10.2. Ja Izpildītājs konstatē, ka Līguma 2.pielikumā “Transportlīdzekļu un personāla saraksts” norādītam 

transportlīdzeklim jāveic neplānots remonts, kas daļēji var ietekmēt izsniegto Darba uzdevumu izpildi attiecīgajā 

dienā vai kā rezultātā pilnīgi netiks nodrošināta izsniegto Darba uzdevumu izpilde attiecīgajā dienā, tad 

Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Darba uzdevumu telefoniski un nosūta 

informāciju arī uz elektroniskā pasta adresi ___________. 

10.3. Ja transportlīdzekļa remonta vai apkopes veikšanas ilgums ir lielāks par iepriekš paziņoto, Izpildītājs 

precizē remonta vai apkopes veikšanas ilgumu, informējot Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedz Darba uzdevumus 

telefoniski un nosūta informāciju arī uz elektroniskā pasta adresi _______________. 

10.4. Ja transportlīdzekļa remonta vai apkopes veikšanas ilgums ir mazāks par iepriekš paziņoto, Izpildītājs 

informē Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedz Darba uzdevumus telefoniski un nosūta informāciju arī uz 

elektroniskā pasta adresi ___________, kad Kravas transportlīdzekļa atkal ir pieejams Darba uzdevumu izpildei.   

11.TRANPORTLĪDZEKĻU UN PERSONĀLA NOMAIŅA 

11.1. Ja Līguma 2.pielikumā “Transportlīdzekļu un personāla saraksts” norādīts transportlīdzeklis vairs neatbilst 

kādai tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai, tad Izpildītājam tas nekavējoties jānomaina. Pakalpojumu 

sniegšana ar transportlīdzekļiem, kas neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai kas nav saskaņoti ar 

Pasūtītāju nav pieļaujami. 

11.2. Izpildītājs var nomainīt 2.pielikumā “Transportlīdzekļu un personāla saraksts” transportlīdzekļus un to 

vadītājus, ievērojot šādus noteikumus: 

11.2.1. Nepieciešamās izmaiņas Līguma 2.pielikumā “Transportlīdzekļu un personāla saraksts” 

norādītajā transportlīdzekļu un personāla sarakstā Izpildītājam iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju, iesniedzot iesniegumu un aktualizētu Līguma 2.pielikuma formu.  

11.2.2. transportlīdzekļa nomaiņas gadījumā:  

11.2.2.1. transportlīdzekļa vienībai jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām; 

11.2.2.2. Izpildītājs papildus iesniedz aizpildītu tehniskā piedāvājuma formu (Līguma 

5.pielikums) un dokumentu (Konkursa nolikuma 10.7.1. un 10.7.2.punkts) kopijas, kas 

apliecina attiecīgā transportlīdzekļa atbilstību Konkursa nolikuma izvirzītajām prasībām;  

mailto:rekini@lvm.lv
mailto:k.volfs@lvm.lv
mailto:k.volfs@lvm.lv
mailto:k.volfs@lvm.lv
mailto:k.volfs@lvm.lv
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11.2.3. Transportlīdzekļa vadītāja nomaiņas gadījumā Izpildītājs iesniedz transportlīdzekļa vadītāja 

apliecības kopiju.  

11.3. Pasūtītājs var nesaskaņot izmaiņas, ja tās neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām vai tehniskās 

specifikācijā noteiktajām prasībām. 

11.4. Izmaiņas stājas spēkā pēc Pasūtītāja saskaņojuma. 

12.APAKŠUZŅĒMĒJU IESAISTĪŠANA UN NOMAIŅA 

12.1. Izpildītājs ar Līgumu pielīgtās tiesības un pienākumus nevar nodot apakšuzņēmējam, kas nav norādīts 

Konkursa piedāvājumā, izņemot gadījumus, kad tas iepriekš rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju (konkrētie 

apakšuzņēmēja transportlīdzekļi un transportlīdzekļu vadītāji) un pamatota šāda nepieciešamība. 

12.2. Ja Izpildītājam ir nepieciešamība Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmēju, kas nav norādīts Konkursa 

piedāvājumā vai nomainīt Līguma izpildē jau iesaistītu apakšuzņēmēju, tas Pasūtītājam iesniedz pamatojumu 

apakšuzņēmēja iesaistīšanai (nomaiņai), norādot laiku, uz kādu apakšuzņēmēju paredz iesaistīt Līgumā, 

nododamā Pakalpojuma vērtības apmēru procentos no kopējā Līguma. 

12.3. Pasūtītājs pārbauda apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām un 

apakšuzņēmējam nododamo Pakalpojuma vērtības apmēru procentos. Attiecībā uz apakšuzņēmēja 

transportlīdzekļu un personāla iesaisti (nomaiņu) piemēro Līguma 11.nodaļas noteikumus par transportlīdzekļu 

un personāla nomaiņu. 

12.4. Ja apakšuzņēmējam nododamo Pakalpojumu apjoms procentos ir vismaz 10% (desmit procenti) no Līguma 

kopējā Pakalpojuma apjoma, tad Pasūtītājs, pirms šāda apakšuzņēmēja iesaistīšanas Līguma izpildē 

saskaņošanas, papildus pārbauda, vai uz attiecīgo apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma noteiktie 

izslēgšanas noteikumi.  

13.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

13.1.Pasūtītājam ir tiesības: 

13.1.1. vienpusēji apturēt Pakalpojumu izpildi un pārtraukt Darba uzdevumu izsniegšanu līdz 

neatbilstības novēršanai, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības. Par 

Pakalpojumu izpildes apturēšanu vai Darba uzdevumu izsniegšanas pārtraukšanu Pasūtītājs rakstveidā 

paziņo Izpildītājam un nosaka termiņu attiecīgās neatbilstības novēršanai. Ja noteiktajā termiņā 

neatbilstība netiek novērsta, Pasūtītājs var rīkoties Līguma 18.5.9.punktā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs 

nav atbildīgs par zaudējumiem un izdevumiem, kas Izpildītājam rodas Pakalpojumu izpildes 

apturēšanas vai Darba uzdevumu izsniegšanas pārtraukšanas dēļ šajā punktā noteiktajā kārtībā. 

13.1.2. vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtā rēķina par sniegtajiem Pakalpojumiem 

jebkuru Pasūtītāja prasījumu, tajā skaitā prasījumu, kas izriet no jebkura cita starp Līdzējiem noslēgta 

līguma, ja abu prasījumu priekšmeti ir vienādas šķiras. Par vienpusēju ieskaitu Pasūtītājs rakstveidā 

paziņo Izpildītājam. 

13.1.3. organizēt Pasūtītāja darbinieku patruļas un to ietvaros, uzrādot dienesta apliecības, pieprasīt 

transportlīdzekļa vadītājam apturēt transportlīdzekli un sniegt prasīto informāciju par Darba uzdevuma 

izpildi. 

13.1.4. veikt degvielas kontrolmērījumu pārbaudes, ņemot degvielas paraugus no transportlīdzekļu 

degvielas tvertnēm, un nodot izņemtos degvielas paraugus laboratoriskai pārbaudei/ekspertīzei 

neatkarīgā laboratorijā. Pasūtītājs šajā punktā minētās degvielas kontrolmērījumu pārbaudes var veikt 

visā Līguma darbības laikā bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju. 

13.2. Pasūtītājam ir pienākumi: 

13.2.1. nodrošināt Izpildītājam atbalstu jautājumos, kas saistīti ar Darba uzdevumu izpildi. 

13.2.2. izsniegt Darba uzdevumu Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā; 

13.2.3. nodrošināt meža infrastruktūras objektu uzturēšanu, kā arī sniega tīrīšanu ziemas periodā, lai 

Izpildītājs varētu piekļūt minerālo materiālu iekraušanas vietai un veikt Pakalpojumu izpildi; 

13.2.4. samaksāt Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

13.2.5. izskatīt Izpildītāja sniegto informāciju par Pakalpojumu izpildi kavējošiem apstākļiem. 

14.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

14.1. Izpildītāja tiesības: 

14.1.1. saņemt Darba uzdevumus Līgumā noteiktajā kārtībā; 
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14.1.2. saņemt samaksu par sniegtiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

14.1.3. neskaidrību gadījumā prasīt Pasūtītājam precizēt Darba uzdevumā norādīto informāciju; 

14.1.4. prasīt Pasūtītājam Pakalpojumu izpildes nodošanas – pieņemšanas akta sagatavošanu un 

parakstīšanu ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī; 

14.1.5. sniegt priekšlikumus Pasūtītājam Pakalpojumu izpildes kvalitātes uzlabošanai. 

14.2. Izpildītājam ir pienākumi: 

14.2.1. nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Līguma izpildi, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un 

prasības, kas attiecas uz Pakalpojumu sniegšanu, t.sk., darba aizsardzības, veselības aizsardzības, vides 

aizsardzības un ugunsdrošības prasības, Pasūtītāja noteiktās prasības – „Prasības vides piesārņojuma 

samazināšanai” (Līguma 6.pielikums), „Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi” 

(Līguma 7.pielikums), „Piegādes ķēdes rokasgrāmata pakalpojumu sniedzējiem” (Līguma 8.pielikums) 

un citus Pasūtītāja norādījumus, kas tieši izriet no Darba uzdevuma, kā arī veikt nepieciešamos 

pasākumus šajās jomās; 

14.2.2. nodrošināt, ka Izpildītāja speciālā atļauja (licence) kravu autotransporta komercpārvadājumu 

veikšanai netiek apturēta vai anulēta un ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā, kā arī, lai Izpildītāja 

autotransporta līdzekļu licences kartītes ir spēkā katram Kravas transportlīdzeklim vai sastāvam; 

14.2.3. nodrošināt Līguma 2.pielikuma “Transportlīdzekļu un personāla saraksts” norādīto 

transportlīdzekļu atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām; 

 14.2.4. sniegt paskaidrojumus Pasūtītājam jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

14.2.5. nodrošināt pieeju akreditētai sertifikācijas institūcijai audita veikšanai par Līdzēja saskaņā ar 

Līgumu sniegtajiem pakalpojumiem meža apsaimniekošanas un piegāžu ķēdes sertifikācijas procesa 

ietvaros; 

14.2.7. nodrošināt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju saglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un termiņā; 

14.2.8. nodrošināt visu savstarpējo dokumentāciju un mutisku komunikāciju Latvijas Republikas valsts 

valodā; 

14.2.9. nodrošināt transportlīdzekļu vadītāju dalību Apmācībās; 

14.2.10. nodrošināt planšetdatora izmantošanu tās paredzētajiem mērķiem un neveikt darbības, kas 

ietekmē iekārtas nepārtrauktu darbību; 

14.2.11. Pakalpojumu izpildes laikā neveikt patvaļīgas darbības, kas neizriet no Līguma noteikumiem 

vai kas nav saskaņotas ar Pasūtītāju; 

14.2.12. ja tiek pamanītas iespējamas nelikumīgas darbības derīgo izrakteņu ieguves vietās ar Pasūtītāja 

minerālajiem materiāliem, nekavējoties informēt Pasūtītāju; 

14.2.13. apturēt transportlīdzekli pēc Pasūtītāja darbinieka pieprasījuma (uzrādot dienesta apliecības) un 

sniegt prasīto informāciju saistībā ar Darba uzdevuma izpildi Līguma izpratnē; 

14.2.14. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto transportlīdzekļu sastāva faktiskās masas un ass slodzes 

ierobežojumu ievērošanu; 

14.2.15. apturēt Darba uzdevuma izpildi, ja tā izpildes turpināšana var radīt bojājumus meža 

infrastruktūras objektam, medību infrastruktūras objektam vai transportlīdzeklim; 

14.2.16. nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Līguma izpildi pilnā apjomā, ievērojot normatīvo aktu, 

piegāžu ķēžu sertifikāciju un Pasūtītāja noteiktās prasības, kas attiecas uz Pakalpojumu sniegšanu; 

14.2.17. nelikumīgi neizmantot FSC un/vai PEFC preču zīmes (piem., savā mājaslapā vai uz saviem 

produktiem); 

14.2.18. nenodot jebkādu no Līguma izrietošo saistību izpildi apakšuzņēmējam(-iem) bez Pasūtītāja 

iepriekšējas informēšanas; 

14.2.19. noformēt Pakalpojumu izpildes laikā notikušus nelaimes gadījums darbā atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un 3 (trīs) dienu laikā pēc akta sastādīšanas par nelaimes gadījumu informēt Pasūtītāju, 

nosūtot elektroniski parakstītu paziņojumu. 

15.LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
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15.1. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 9.10.punktā noteikto termiņu rēķina apmaksai, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,15% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

15.2. Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgais Līdzējs atlīdzina otram Līdzējam nodarītos 

zaudējumus un Līgumā noteikto līgumsodu. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību 

izpildes. 

15.3. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Līguma izpildes laikā Izpildītāja nodarītajiem zaudējumiem kravas 

saņēmējiem vai citām trešajām personām, kā arī par transportlīdzekļiem radītiem bojājumiem, kas radušies 

būvobjektā. Šādos gadījumos Izpildītājs un kravas saņēmējs radušās domstarpības risina savstarpēji. 

15.4. Izpildītājs atbild par normatīvajos aktos noteikto pieļaujamās transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) 

faktiskās masas un ass slodzes pārsniegšanu Darba uzdevumu izpildes laikā, ieskaitot uzliktā naudas soda 

apmaksu šādu administratīvo pārkāpumu gadījumā. 

15.5. Izpildītājs ir atbildīgs par pārvadāšanai saņemtajiem materiāliem ar to iekraušanas brīdi līdz brīdim, kad tie 

piegādāti un nodoti kravas saņēmējam atbilstoši Līgumā un Darba uzdevumā noteiktajam.  

15.6. Kravas pilnīgas vai daļējas nozaudēšanas, iztrūkuma, sabojāšanās vai bojājumu gadījumā Izpildītājs 

atlīdzina Pasūtītājam kravas (tās daļas) vērtību. Kravas vērtību nosaka, pavadzīmē norādīto iekrauto minerālo 

materiālu apjomu reizinot ar pavadzīmē norādīto attiecīgo minerālo materiālu cenu.  

15.7. Zaudējumu atlīdzināšana, kravas pilnīgas vai daļējas nozaudēšanas, iztrūkuma, sabojāšanās vai bojājumu 

gadījumā, nepiešķir Izpildītājam īpašuma tiesības uz attiecīgo kravu vai tās daļu. 

15.8. Izpildītājs atbild par Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja sniegtajiem Pakalpojumiem. 

15.9. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, kā rezultātā Darba uzdevumā vai 

minerālo materiālu piegādes grafikā noteiktajā termiņā netiek veikta minerālo materiālu piegāde paredzētajā 

apjomā vai kārtībā un Pasūtītājs to uzskata par Pakalpojumu izpildes pārkāpumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 3 EUR (trīs euro) apmērā par katru termiņā vai noteiktajā kārtībā nepiegādāto minerālā materiāla 

kubikmetru. Ja Izpildītājs rakstveidā nav informējis Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas kavē 

Pakalpojuma sniegšanu, uzskatāms, ka šādi apstākļi nav pastāvējuši. 

15.10. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja prettiesiskas rīcības rezultātā, 

ieskaitot maksājumus par Līguma 14.2.14.punkta noteikumu pārkāpumu un tā rezultātā uzliktām naudas soda 

sankcijām. Ja minētajā gadījumā naudas sodu uzliek maksāt Pasūtītājam, tad Pasūtītājs no Izpildītājam 

veicamajiem maksājumiem ietur naudas summu uzliktā naudas soda apmērā. 

15.11. Ja Pasūtītājs vai cita ar Līguma izpildi saistīta persona (piemēram, kravas saņēmējs) konstatē, ka 

Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas laikā neievēro darba vai vides aizsardzības prasību regulējošos Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus vai Līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 70,00 EUR (septiņdesmit euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. 

15.12. Izpildītājs pats atbild par zaudējumiem, kas tam radušies Līgumā norādīto noteikumu neievērošanas dēļ. 

Izpildītājs pēc saviem ieskatiem var veikt iespējamo zaudējumu riska apdrošināšanu. 

16.KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONU DATU APSTRĀDE 

16.1 Informāciju vai datus, ko Līdzēji ieguvuši Līguma izpildes laikā un kas attiecas uz Līguma izpildi vai otra 

Līdzēja darbību tā ietvaros, neatkarīgi no to fiksēšanas veida, uzskata par konfidenciālu, izņemot normatīvajos 

aktos un Līgumā noteiktos izņēmumus. Līdzēji neizpauž un citādi neizmanto konfidenciālu informāciju bez laika 

ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

16.2. Līdzēji nodrošina, ka to Līguma izpildē iesaistītie darbinieki vai citas personas, kurām Līgumā paredzētos 

gadījumos nodota konfidenciālā informācija, izmanto to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai vai tikai 

nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemas un ievēro vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir 

noteiktas Līdzējiem šajā Līgumā. 

16.3. Līdzēji veic piemērotus drošības pasākumus konfidenciālas informācijas aizsardzībai saskaņā ar normatīvo 

aktu prasībām.  

16.4. Konfidenciālas informācijas izpaušanu neuzskata par Līguma noteikumu pārkāpumu šādos gadījumos: 

16.4.1.informāciju izpauž, lai nodrošinātu Līguma izpildi, tā ir nepieciešama tiesvedībā, lai aizsargātu 

no Līguma izrietošās Līdzēju tiesības vai tā ir nepieciešama Līdzēju juridiskās palīdzības sniedzējiem, 

revidentiem vai auditoriem; 

16.4.2. informāciju izpauž pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no 

Līdzējiem (nav attiecināms uz gadījumiem, kad informācija kļūst pieejama Līguma noteikumu 

neievērošanas  rezultātā Līdzēju vainas dēļ); 
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16.4.3. informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atklāta vai valsts vai pašvaldību iestādes to 

noteikušas par atklātu; 

16.4.4. informācija, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir jānodod kompetentai valsts vai pašvaldību 

iestādei vai amatpersonai;  

16.4.5. informācija ir publicēta Līdzēja, kurš ir konfidenciālās informācijas īpašnieks, interneta 

mājaslapā, preses izdevumos, grāmatās, vai citos publiski pieejamos informācijas avotos. 

16.5. Līdzēji ir atbildīgi par savu Līguma izpildē iesaistīto darbinieku personas datu apstrādes tiesiskā pamata 

nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

16.6. Līdzēji nodrošina Līguma ietvaros saņemto personas datu izmantošanu tikai Līguma izpildei un neizpauž 

tos trešajām personām bez iepriekšējas otra Līdzēja piekrišanas, izņemot gadījumus, kad personu datus pieprasa 

kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

16.7. Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs ar Papildu aprīkojumu iegūtos datus izmanto Līguma administrēšanas 

vajadzībām, tai skaitā Pakalpojumu izpildes nodošanas – pieņemšanas aktos iekļautās informācijas pārbaudei.  

17.NEPĀRVARAMA VARA  

17.1. Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji var neuzskatīt par Līguma noteikumu 

neievērošanu, ja tas noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos Līguma slēgšanas brīdī Līdzēji neparedzēja 

un nevarēja paredzēt, šie apstākļi ir ārpus Līdzēju kontroles un gribas, un Līdzēji nav spējīgi tos novērst ar 

jebkādiem saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem (nepārvarama vara). 

17.2. Līgumā par nepārvaramu varu uzskata apstākļus, kas atbilst Līguma 17.1.punktā noteiktajām pazīmēm un 

ko Līdzēji akceptē kā nepārvaramu varu. 

17.3. Līdzējs, kura darbību, izpildot Līgumā paredzētās saistības, kavē nepārvarama vara, nekavējoties ziņo 

otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 

17.4. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Līdzēju, kas uz tiem atsaucas. 

17.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, Līdzēji var uzskatīt, ka 

Līguma izpilde ir kļuvusi neiespējama bez kāda Līdzēja vainas. Nepārvarama vara izslēdz zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākumu par Līdzēja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izņemot gadījumu, kad kāds no 

Līdzējiem nepamatoti ir kavējies ar Pakalpojumu nodošanu, pieņemšanu vai citādi radījis saistību izpildes 

pārkāpumu. 

18.LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, DARBĪBAS LAIKS UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

18.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Pakalpojumu izpilde paredzēta līdz 2018.gada 30.novembrim. 

18.2. Līdzējiem vienojoties, Līguma darbības laiku var pagarināt, ja Līguma darbības laikā konstatē, ka piegādes 

vietā esošo meža autoceļu remontdarbu veikšanai nepieciešams minerālo materiālu piegādes arī pēc Līguma 

18.1.punktā norādītā termiņa.  

18.3. Līdzējiem vienojoties, kopējo līgumcenu var palielināt, ja Līguma darbības laikā konstatē, ka faktiski 

nepieciešamā minerālā materiāla apjoma piegādes izmaksas pārsniedz Līguma 1.3.punktā norādīto summu. 

18.4. Līdzējiem vienojoties, Līgumu var izbeigt pirms termiņa, tajā var izdarīt grozījumus, papildinājumus, 

pievienot pielikumus, kā arī noslēgt papildu vienošanās, kas stājas spēkā pēc to parakstīšanas un kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

18.5. Pasūtītājs var vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot 

Izpildītājam, ja: 

18.5.1. Izpildītājs atkārtoti izdara Līgumā noteiktas saistības pārkāpumu, par ko Pasūtītājs iepriekš 

rakstveidā brīdinājis Izpildītāju vismaz vienu reizi. Par Pasūtītāja rakstveida brīdinājumu uzskata arī 

aktu par konstatētu līguma saistību neizpildi; 

18.5.2. Izpildītājs izdara rupju neuzmanību, kas var radīt negatīvas sekas Pasūtītājam; 

18.5.3. konstatē, ka Izpildītājs ļaunā nolūkā un apzināti bojā izsniegto, uzstādīto vai nostiprināto 

Papildu aprīkojumu vai traucē tā darbību; 

18.5.4. Izpildītājs, piedaloties Konkursā, savā piedāvājumā norādījis nepatiesu informāciju, tādējādi 

maldinot iepirkuma komisiju, kā rezultātā tam nepamatoti piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; 

18.5.5. Izpildītāja speciālā atļauja (licence) kravas komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu tiek 

anulēta, uz laiku apturēta vai beidzies derīguma termiņš, un Izpildītājs to nav atjaunojis; 
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18.5.6. Pasūtītājs konstatē, ka Līguma darbības laikā Izpildītājs, transportlīdzekļi neatbilst kādai no 

tehniskās specifikācijas prasībām; 

18.5.7. Izpildītājs pilda Darba uzdevumu bez pavadzīmes; 

18.5.8. Izpildītājs neizpilda pirmo Darba uzdevumu; 

18.5.9. Izpildītājs, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, nenovērš Līguma saistību izpildes neatbilstību, kuras 

dēļ Pasūtītājs vienpusēji apturējis Pakalpojumu izpildi vai pārtraucis Darba uzdevumu izsniegšanu; 

18.5.10. tiesa pasludinājusi Izpildītāja maksātnespējas procesu, tiesā ir ierosināta Izpildītāja tiesiskās 

aizsardzības procesa lieta un tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns nav apstiprināts vai apturēta 

Izpildītāja saimnieciskā darbība. 

18.6. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot Pasūtītājam par to rakstveidā ne mazāk kā 10 (desmit) 

dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam par Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi Līgumā noteiktajā 

kārtībā un samaksas termiņa nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas; 

19.CITI NOTEIKUMI 

19.1. Līdzēji savstarpējos paziņojumus veic rakstveidā. Ja paziņojums, izņemot Līgumā citādi atrunātus 

gadījumus:  

19.1.1. nosūtīts pa pastu uz Līgumā norādīto Līdzēja adresi korespondences saņemšanai, paziņojumu 

uzskata par saņemtu, kad no paziņojuma nosūtīšanas dienas ir pagājušas septiņas kalendārās dienas;  

19.1.2. nosūtīts Izpildītājam elektroniski uz Līguma 2.pielikumā norādīto elektronisko pasta adresi, 

paziņojumu uzskata par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc elektroniskā pasta nosūtīšanas;   

19.1.3. nosūtīts Pasūtītājam elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: lvm@lvm.lv, paziņojumu uzskata 

par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc elektroniskā pasta nosūtīšanas.  

19.2. Operatīvu informācijas apmaiņu par Līguma izpildes jautājumiem telefoniski vai elektroniski nodrošina 

Līguma 2.pielikumā norādītie Līdzēju pārstāvji.  

19.3. Līdzēji vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma iespējami, ja: 

19.3.1. abi Līdzēji pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski 

vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

19.3.2. Pasūtītāja vai Izpildītāja saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai 

normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā (vai ārvalsts komercreģistra 

iestādes vestajos reģistros). Līdzējam, kura saistību tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties par to 

nosūtīt informāciju elektroniski uz e-pasta adresi lvm@lvm.lv (gadījumā, ja Līdzēja, kura saistību 

tiesības pārņemtas ir Izpildītājs), Izpildītāja 2.pielikumā norādīto elektroniskā pasta adresi (gadījumā, ja 

Līdzēja, kura saistību tiesības pārņemtas ir Pasūtītājs) un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru 

Līdzēju par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju. 

19.4. Līdzēji apliecina, ka tiem ir tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu. Ja Līdzējs Līguma 

noslēgšanas brīdī nav bijis atbilstoši pilnvarots, viņš pats kā fiziska persona uzņemas visas Līguma saistības un 

atbild par to izpildi ar visu savu mantu. 

19.5. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai 

spēkā esamību, tiks galīgi izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

19.6. Līgumā norādītie izcenojumi norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa, tā apmēru nosaka un piemēro 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

19.7. Ja kāds no Līguma punktiem tā darbības laikā pilnīgi vai daļēji zaudē likumīgu spēku vai var izrādīties 

nesaistošs, tad tas neietekmē un neierobežo pārējo Līguma punktu noteikumu spēkā esamību vai izpildi. 

19.8. Līdzējs ne vēlāk kā nākošajā darba dienā rakstveidā paziņo otram Līdzējam par Līguma izpildē iesaistīto 

Līdzēja pārstāvju maiņu, Līgumā norādīto rekvizītu maiņu (ieskaitot tālruņa numuru vai elektroniskā pasta 

adresi), nodokļu maksātāja statusa maiņu, reorganizāciju, likvidācijas vai maksātnespējas procesa uzsākšanu, un 

saskaņo turpmāko rīcību. Ja Līdzējs nepaziņo otram Līdzējam par rekvizītu maiņu vai neizdara to savlaicīgi un 

otrs Līdzējs šajā laikā ir sūtītjis paziņojumus, tad nosūtītos paziņojumus uzskata par saņemtiem. 

19.9. Līgumam ir 8 (astoņi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma 6. – 8.pielikuma aktuālā 

redakcija ir brīvi elektroniski pieejama www.lvm.lv sadaļā „Biznesa partneriem”. Pasūtītājam ir tiesības rosināt 

nebūtisku grozījumu veikšanu Līguma 6. – 8.pielikumā, piemēram, normatīvo aktu vai piegādes ķēdes standartu 

izmaiņu, vai auditā konstatētu neatbilstību gadījumos, kā arī pilnveidot atskaišu, nodošanas – pieņemšanas akta 

formas, par to elektroniski paziņojot Izpildītājam. Ja 5 (piecu) dienu laikā Izpildītājs nav elektroniski paziņojis 

mailto:lvm_ms@lvm.lv
mailto:lvm@lvm.lv
http://www.lvm.lv/
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Pasūtītājam par argumentētiem iebildumiem, Līguma pielikumu grozījumi stājas spēkā un ir saistoši Izpildītājam 

bez atsevišķa Izpildītāja akcepta. 

 

19.10. Līgums ar pievienoto 1. – 5.pielikumu sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros. Līgums 

ir saistošs PUSĒM no tā abpusējas parakstīšanas brīža.  Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā 

parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. 

20. LĪGUMA PIELIKUMI 

Līgumam pievienoti un tā neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:   

1. – Pakalpojumu izcenojumi; 

2. – Transportlīdzekļu un personāla saraksts; 

3. – Tehniskā specifikācija; 

4. – Derīgo izrakteņu ieguves vieta, piegādes vieta un pārvadājumu maršruti; 

5. – Tehniskais piedāvājums. 

 

Līguma pielikumi, kuru aktuālā redakcija ir brīvi elektroniski pieejama Pasūtītāja mājas lapā internetā: 

www.lvm.lv sadaļā „Biznesa partneriem”: 

 

6. – AS „Latvijas valsts meži” Prasības vides piesārņojuma samazināšanai; 

7. – AS „Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi; 

8. – Piegādes ķēdes rokasgrāmata pakalpojumu sniedzējiem. 

 

21. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

AS „Latvijas valsts meži” 

Reģistrācijas numurs 40003466281 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004 

    

 

 

____________________________ 

 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu 

uzturētājs" 

Reģistrācijas numurs 40003356530 

Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073 

 

 

______________________________ 

   

 

http://www.lvm.lv/

