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LĪGUMS Nr. _____________________ 

par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu 

 
Rīgā          2018.gada __.______ 

 

  Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003466281, Koksnes produktu 

ražošana un piegāde pārdošanas un piegādes izpilddirektora Andra Meirāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar AS 

“Latvijas valsts meži” valdes 2018.gada 29.maija lēmumu Nr.98 (protokols Nr.20/2018; 1.punkts) (turpmāk – 

Pasūtītājs), no vienas puses, un 

 

  ________, vienotais reģistrācijas Nr._________, ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

______ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk kopā – Līdzēji), 

 

 saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atklāta konkursa „Kokmateriālu pārvadājumu 

pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā”, identifikācijas Nr.AS LVM MS RP_2017_391_Ak; CPV kods 

60100000-9 (autotransporta pakalpojumi) (turpmāk – Konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs ar apaļo kokmateriālu (turpmāk – Kokmateriāli) kravu pārvadājumu darba uzdevumiem (turpmāk 

– Transportēšanas darba uzdevumi) uzdod un Izpildītājs veic Kokmateriālu kravu pārvadājumu un ar tiem 

saistītus pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar Transportēšanas darba uzdevumā, Līgumā un tā 

pielikumos noteiktajām prasībām un procesiem. 

1.2. Pārvadājamo Kokmateriālu apjoms, ko Pasūtītājs paredz uzdot Izpildītājam pārvadāt Līguma ietvaros ir no 

_______ m3 (minimālais apjoms) līdz ______ m3 (maksimālais apjoms). 

1.3. Izpildītājs Pakalpojumu izpildi veic vienlaikus ar __ (_______) kravas kokvedēja/-u sastāvu/-iem, kas 

Konkursa nolikuma izpratnē atbilst __ (_______) iepirkuma daļai/-ām. 

1.4. Precīzs pārvadājamo Kokmateriālu apjoms ir atkarīgs no Transportēšanas darba uzdevumu izpildes maršrutu 

attālumiem un kravu apjomiem. 

1.5. Izpildītāja faktiski pārvadāto Kokmateriālu apjomu nosaka, saskaitot Izpildītāja kopējo pārvadāto 

Kokmateriālu apjomu saskaņā ar Pasūtītāja izsniegtajiem Transportēšanas darba uzdevumiem. 

1.6. Kokmateriālu iekraušanas pamata reģions ir __________.  

2.PAPILDU APRĪKOJUMA UZSTĀDĪŠANA 

2.1. Pasūtītājs pirms pirmā Transportēšanas darba uzdevuma izsniegšanas organizē (piesaistot Pasūtītāja nolīgtu 

kompetentu attiecīgo pakalpojumu sniedzēju) Līguma 2.pielikumā “Kokvedēju sastāvu un personāla saraksts” 

norādīto Izpildītāja kravas kokvedēju sastāvu (turpmāk katra transportlīdzekļa vienība atsevišķi – Kokvedējs vai 

Piekabe, vai kopā turpmāk – Kokvedēja sastāvs) aprīkošanu ar Līguma izpildei nepieciešamu papildu 

aprīkojumu: 

2.1.1. izsniedzot tehniskās specifikācijas 3.9.punktā noteikto mobilo datu pārraides ierīci uzstādīšanai 

Kokvedējā. Par mobilo datu pārraides ierīces nodošanu un saņemšanu Līdzēji sagatavo un paraksta 

attiecīgu aktu; 

2.1.2. uzstādot Kokvedējā tehniskās specifikācijas 3.7.punktā noteikto Globālās pozicionēšanas 

sistēmas (turpmāk – GPS) iekārtu (turpmāk mobilo datu pārraides ierīce un GPS iekārta kopā – Papildu 

aprīkojums).  

2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Kokvedēja sastāva aprīkošanu Pasūtītājs neorganizē, ja attiecīgajam Kokvedēja 

sastāvam Papildu aprīkojums ir jau uzstādīts. 

2.3. Pasūtītājs, ne vēlāk kā nedēļu pēc Līguma 23.1.punktā norādītā Pakalpojumu izpildes uzsākšanas termiņa, 

nosūta Izpildītājam uzaicinājumu GPS iekārtas uzstādīšanai. Izpildītājs, pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, 3 (trīs) 

darba dienu laikā, nodrošina Kokvedēja nogādāšanu Pasūtītāja noteiktajā vietā GPS iekārtas uzstādīšanai. 

2.4. Izpildītājs nodrošina GPS iekārtas uzstādīšanai, noņemšanai un pārbaudei nepieciešamos apstākļus. GPS 

iekārtas uzstādīšanas, noņemšanas vai pārbaudes darbu uzraudzībai Izpildītājs var piesaistīt sevis izraudzītu 

ekspertu (piemēram, Kokvedēja ražotāja autorizēta servisa centra ekspertu). 

2.5. Ja Kokvedēju pēc GPS iekārtas uzstādīšanas nomaina ar citu Kokvedēju un nomainīto Kokvedēju vairs 

neparedz iesaistīt Līguma izpildē, Pasūtītāja nolīgts pakalpojumu sniedzējs noņem uzstādīto GPS iekārtu vai 

piedāvā Izpildītājam to atpirkt.  
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2.6. Izpildītājs atbild par uzstādītā Papildu aprīkojuma saglabāšanu, netraucētu darbību un tā izmantošanu 

Līguma izpildei. 

2.7. Par GPS iekārtas uzstādīšanu, noņemšanu un pārbaudi Līdzēji sagatavo attiecīgu aktu, ko paraksta Pasūtītāja 

nolīgts pakalpojuma sniedzējs, Izpildītājs un Izpildītāja izraudzīts eksperts (ja tāds ir piesaistīts).  

2.8. Ar GPS iekārtas uzstādīšanu un noņemšanu saistītās izmaksas – ne vairāk kā divas reizes Līguma darbības 

laikā katrā iepirkuma daļā sedz Pasūtītājs, turpmākās ar GPS iekārtas uzstādīšanu un noņemšanu saistītās 

izmaksas sedz Izpildītājs.  

2.9. Ar Kokvedēja nogādāšanu Pasūtītāja noteiktajā vietā GPS iekārtas uzstādīšanai, noņemšanai vai pārbaudei, 

kā arī ar Izpildītāja izraudzītā eksperta piesaisti saistītās izmaksas sedz Izpildītājs. 

2.10. Ja Izpildītājs nenodrošina iespēju noņemt uzstādīto Papildu aprīkojumu, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam 

Papildu aprīkojuma vērtību. 

3.PERSONĀLA APMĀCĪBAS UN ZINĀŠANU PĀRBAUDE 

3.1. Izpildītājs līdz plānotajai Transportēšanas darba uzdevumu izsniegšanas uzsākšanai iepazīstina Līguma 

2.pielikumā “Kokvedēja sastāva un personāla saraksts” norādīto/-s Izpildītāja Kokvedēja vadītāju/-s (turpmāk – 

Kokvedēja vadītājs) ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma izpildi. 

3.2. Pasūtītājs veic Kokvedēja vadītāju apmācības par Pakalpojumu izpildi, t.i., Līguma nosacījumiem, darba 

aizsardzības prasībām, vides aizsardzības prasībām, piegādes ķēdes standartu prasībām u.c. kvalitatīvai 

Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamām zināšanām (turpmāk – Apmācības). Apmācības var tikt organizētas 

klātienē un neklātienē. Veicot neklātienes apmācības, Kokvedēja vadītājs kārto zināšanu pārbaudes testu 

klātienē. 

3.3. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Apmācību un zināšanu pārbaudes testa norises kārtību un saskaņo ar 

Izpildītāju Apmācību un zināšanu pārbaudes testa norises laiku un vietu. 

3.4. Ja Līguma darbības laikā, veicot Kokvedēja vadītāju maiņu, tiek iesaistīts Kokvedēja vadītājs, kas nav veicis 

apmācības vai nokārtojis zināšanu pārbaudes testu, Apmācības vai zināšanu pārbaudes tests jānokārto 2 (divu) 

nedēļu laikā no Kokvedēja vadītāja iesaistes Līguma izpildē. 

4.TRANSPORTĒŠANAS DARBA UZDEVUMU IZSNIEGŠANA 

4.1. Katras kravas pārvadājumam Pasūtītājs izsniedz Transportēšanas darba uzdevumu. 

4.2. Transportēšanas darba uzdevumu izsniegšanu Pasūtītājs uzsāk, kad attiecīgajam Kokvedējam ir uzstādīts 

Papildu aprīkojums, un vismaz 2 (divi) Kokvedēju vadītāji, kas piesaistīti attiecīgajam Kokvedēja sastāvam, ir 

piedalījušies klātienes Apmācībās vai nokārtojušas zināšanu pārbaudes testu.    

4.3. Pasūtītājs izsniedz Transportēšanas darba uzdevumu, nosūtot to uz attiecīgā Kokvedēja elektroniskā pasta 

adresi un ievietojot Pasūtītāja kokvedēju atskaišu ievades sistēmā (turpmāk – Atskaišu ievades sistēma). 

Transportēšanas darba uzdevumu uzskata par izsniegtu Izpildītājam ar attiecīgā elektroniskā pasta, kas ietver 

Transportēšanas darba uzdevumu, nosūtīšanas brīdi. 

4.4. Izņēmuma gadījumā Pasūtītājs Transportēšanas darba uzdevumu var izsniegt arī citā formā (piemēram, SMS 

u.c.). Transportēšanas darba uzdevumu, kas izsniegts citā formā (piemēram, SMS u.c.), uzskata par izsniegtu 

Izpildītājam ar attiecīgā Transportēšanas darba uzdevuma nosūtīšanas brīdi.  

4.5. Transportēšanas darba uzdevumā var ietvert šādu informāciju: 

4.5.1. kravas iekraušanai rezervēto Kokmateriālu aptuveno apjomu, nosaukumu un kvalitātes aprakstu; 

4.5.2. krautnējuma numuru; 

4.5.3. krautuves identifikācijas numuru; 

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

4.5.5. Transportēšanas darba uzdevuma izpildes termiņu; 

4.5.6. informāciju, kas nepieciešama pavadzīmes noformēšanai;  

4.5.7. Transportēšanas darba uzdevuma izpildes maršrutu nokļūšanai līdz krautuvei un piegādes vietai 

(kā Transportēšanas darba uzdevuma pielikumu); 

4.5.8. norādījumus par ūdensteču pagaidu šķērsojuma konstrukciju transportēšanas nepieciešamību; 

4.5.9. informāciju par nepieciešamajiem šķirošanas, pārvešanas, kontrolmērījumu veikšanas vai 

demonstrācijas darbiem; 

4.5.10. citu Transportēšanas darba uzdevuma izpildei nepieciešamu informāciju. 

4.6. Pasūtītājs var veikt izmaiņas izsniegtajā Transportēšanas darba uzdevumā, par izmaiņām informējot 

Izpildītāju Līguma 4.3. un 4.4.punktā noteiktajā kārtībā.  
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4.7. Pasūtītājs optimizē Transportēšanas darba uzdevuma izpildes maršrutus, bet nepielāgo tos Izpildītāja 

vajadzībām (piem., degvielas uzpilde, Kokvedēja vadītāja maiņa bāzes vietā, Kokvedēja vai Piekabes remonts 

vai apkope u.tml.).   

4.8. Pasūtītājs, sagatavojot Transportēšanas darba uzdevumus, pēc iespējas nodrošina Izpildītājam iespēju veikt 

Kokvedēju vadītāju nomaiņu 100 kilometru attālumā pa ceļu no Līguma 2.pielikumā “Kokvedēju sastāvu un 

personāla saraksts” norādītā attiecīgajam Kokvedēja sastāvam piesaistīto Kokvedēja vadītāju maiņas centra 

(turpmāk – Maiņas centrs) ne biežāk kā: 

4.8.1. 2 (divas) reizes diennaktī, ja Līguma 1.6.punktā noteiktais Kokmateriālu iekraušanas pamata 

reģions ir Rietumlatvijas, Viduslatvijas vai Ziemeļlatvijas reģions; 

4.8.2. 1 (vienu) reizi diennaktī, ja Līguma 1.6.punktā noteiktais Kokmateriālu iekraušanas pamata 

reģions ir Austrumlatvijas reģions. 

4.9. Izņēmuma gadījumos (piem., nelabvēlīgi laika apstākļi, būtiskas kokmateriālu tirgus izmaiņas, ražošanas 

nepieciešamība u.tml.), kad Līguma 1.6.punktā noteiktajā Kokmateriālu iekraušanas pamata reģionā 

Transportēšanas darba uzdevumus nav iespējams izsniegt, Pasūtītājs, saskaņojot ar Izpildītāju, vismaz 1 (vienu) 

nedēļu izsniedz Transportēšanas darba uzdevumus, paredzot Kokmateriālu iekraušanu ārpus Līguma 1.6.punktā 

noteiktā Kokmateriālu iekraušanas pamata reģiona. Šādos gadījumos Pasūtītājs, sagatavojot Transportēšanas 

darba uzdevumus, nodrošina Izpildītājam iespēju veikt Kokvedēja vadītāja nomaiņu 150 kilometru attālumā pa 

ceļu no Maiņas centra.  

4.10. Izņēmuma gadījumos (piem., transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi autoceļos, nelabvēlīgi laika 

apstākļi, būtiskas kokmateriālu tirgus izmaiņas, ražošanas nepieciešamība u.tml.) Pasūtītājs var neizsniegt 

Transportēšanas darba uzdevumus 15 dienas (termiņā neieskaita svētdienas un Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktās svētku dienas) gada laikā katram Kokvedēja sastāvam. 

4.11. Ja Izpildītājs vai kāda(-as) no Līguma 2.pielikumā norādītājām Līguma izpildē iesaistītajām personām ir 

saistīta(-as) ar tādu kokmateriālu pārvadāšanu, kas atbilstoši uzsāktam kriminālprocesam ir atzīstami par 

pretlikumīgi iegūtiem, Pasūtītājs, izvērtējot konkrētos faktus un apstākļus, var pārtraukt Transportēšanas darba 

uzdevumu izsniegšanu Izpildītājam uz izmeklēšanas laiku. 

5. TRANSPORTĒŠANAS DARBA UZDEVUMU IZPILDE 

5.1. Izpildītājs Transportēšanas darba uzdevumu izpilda ar Līguma 2.pielikumā “Kokvedēju sastāvu un personāla 

saraksts” norādīto/-ajiem Kokvedēju sastāvu/-iem un Kokvedēju vadītājiem. 

5.2. Izpildītājs, veicot Transportēšanas darba uzdevumu izpildi, nodrošina:  

5.2.1. Transportēšanas darba uzdevumu izpildi ne mazāk kā 5472 (pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit 

divas) efektīvās darba stundas gadā (19 efektīvās darba stundas diennaktī, 288 dienas gadā), izņemot 

svētdienas un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās svētku dienas. Efektīvās darba stundas 

ir laiks, kad Izpildītājs veic Transportēšanas darba uzdevuma izpildi; 

5.2.2. maksimāla Kokmateriāla apjoma iekraušanu Kokvedēja sastāvā, nepārsniedzot normatīvajos 

aktos noteikto transportlīdzekļu sastāva faktiskās masas un ass slodzes ierobežojumus (turpmāk – Pilna 

krava); 

5.2.3. Transportēšanas darba uzdevumā norādītās informācijas un Transportēšanas darba uzdevuma 

izpildes maršruta ievērošanu, degvielas uzpildi un Kokvedēju vadītāju nomaiņu, nemainot 

Transportēšanas darba uzdevuma izpildes kārtību un Transportēšanas darba uzdevuma izpildes 

maršrutu. 

5.3. Ja Pasūtītājs nenosaka konkrētu Transportēšanas darba uzdevuma izpildes maršrutu, Izpildītājs izvēlas 

iespējami īsāku maršrutu un saskaņo to ar Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Transportēšanas darba 

uzdevumu. 

5.4. Ja neparedzētu apstākļu dēļ (piem., sastrēgumi, avārijas, ceļu remontdarbi) Izpildītājam jāmaina 

Transportēšanas darba uzdevuma izpildes maršruts vai kravas saņēmēja piegādes vietas adrese ir Rīgā, Izpildītājs 

rīkojas atbilstoši Līguma 11.pielikuma „LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes 

rokasgrāmata” norādījumiem. 

5.5. Ja Transportēšanas darba uzdevuma izpilde var radīt meža infrastruktūras objektu, medību infrastruktūras 

(medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas) vai Kokvedēja sastāva bojājumus, Izpildītājs aptur 

Transportēšanas darba uzdevumu izpildi un nekavējoties informē Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza 

Transportēšanas darba uzdevumu. Izpildītājs turpina Transportēšanas darba uzdevuma izpildi tikai pēc Pasūtītāja 

rakstveida atļaujas (nosūtīta elektroniskā pasta veidā uz Kokvedēju vai SMS veidā) saņemšanas, pretējā 

gadījumā Izpildītājs atbild par radītajiem zaudējumiem. 

5.6. Ja Kokvedēja vadītājs konstatē, ka Transportēšanas darba uzdevuma izpilde atbilstoši Transportēšanas darba 
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uzdevumā vai Līgumā noteiktajam nav iespējama, Kokvedēja vadītājs nekavējoties informē (telefoniski un 

elektroniski) Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Transportēšanas darba uzdevumu, norādot attiecīgos iemeslus. 

Pasūtītājs šādos gadījumos var veikt izmaiņas Transportēšanas darba uzdevumā.   

5.7. Ja Līguma 5.5. un 5.6.punktā norādītā situācija rodas svētdienās, Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajās svētku dienās vai ārpus Līguma 11.pielikumā „LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu 

izpildes rokasgrāmata” noteiktā Pasūtītāja Loģistikas speciālista un Datu operatora darba laika, Kokvedēja 

vadītājs attiecīgos iemeslus nosūta Pasūtītāja darbiniekam, kurš izsniedza Transportēšanas darba uzdevumu 

elektroniski vai SMS veidā un rīkojas atbilstoši Līguma 11.pielikumā “LVM kokmateriālu Transportēšanas 

darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata” noteiktajai kārtībai.  

5.8. Ja Transportēšanas darba uzdevumā norādīts, ka Pilnas kravas komplektēšanai Kokmateriālu iekraušana 

jāveic divās vai vairākās krautuvēs, Transportēšanas darba uzdevums jāizpilda atbilstoši tajā norādītajai secībai. 

Ja Kokmateriālu iekraušana Transportēšanas darba uzdevumā norādītajā pirmajā krautuvē nav iespējama 

objektīvu iemeslu dēļ, Kokvedēja vadītājs, nekavējoties, telefoniski un SMS veidā (svētdienās, Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajās svētku dienās vai ārpus Līguma 11.pielikumā „LVM kokmateriālu 

Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata” noteiktā Pasūtītāja Loģistikas speciālista un Datu 

operatora darba laika tikai SMS veidā) par to informē Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Transportēšanas 

darba uzdevumu. 

5.9. Ja Kokvedēja vadītājs neuzsāk, nepilda vai nav izpildījis Transportēšanas darba uzdevumu noteiktajā 

termiņā bez attaisnojoša iemesla, Pasūtītājs var uzskatīt Transportēšanas darba uzdevumu par neizpildītu un 

Transportēšanas darba uzdevums var tikt anulēts.   

5.10. Ja Transportēšanas 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 Kokvedēja vadītājam nodrošinātu iespēju izpildīt Transportēšanas darba 

uzdevumu vai veic izmaiņas Transportēšanas darba uzdevumā.  

5.11. Kokvedēju sastāvu izmantošana savām vai trešo personu vajadzībām iespējama tikai pēc pārvadājamo 

Kokmateriālu apjomu normas izpildes un saskaņošanas ar Pasūtītāju.  

5.12. Pēc saskaņotas Kokvedēja sastāva izmantošanas savām vai trešo personu vajadzībām vai nesaskaņotas 

Kokvedēja sastāva izmantošanas savām vai trešo personu vajadzībām (kā rezultātā nav izpildīts izsniegtais 

Transportēšanas darba uzdevums), atsākot Transportēšanas darba uzdevumu izpildi, Kokvedēja sastāva 

apmaksājamā attāluma uzskaiti veic no Transportēšanas darba uzdevumā norādītās pirmās krautuves. 

5.13. Izpildītājs atsāk Transportēšanas darba uzdevumu izpildi no Līguma 2.pielikumā “Kokvedēju sastāvu un 

personāla saraksts” norādītās attiecīgā Kokvedēja sastāva bāzes vietas  (turpmāk – Bāzes vieta) šādos gadījumos: 

5.13.1. pēc svētdienām un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām svētku dienām, kurās 

netiek veikta Transportēšanas darba uzdevumu izpilde; 

5.13.2. pēc Transportēšanas darba uzdevumu izsniegšanas pārtraukšanas; 

5.13.3. pēc Kokvedēja sastāva remonta vai apkopes veikšanas (Līguma 10.1., 10.3., 10.7. un 

10.8.punktā noteiktajos gadījumos) un Transportēšanas darba uzdevumu izpildi nav iespējams atsākt 

vietā, kur tā tika pārtraukta. 

5.14. Līdzēji savstarpēji saskaņojot, Transportēšanas darba uzdevuma izpildi var paredzēt arī svētdienās un 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās svētku dienās ziemas laikā sala apstākļos, ja ceļš līdz krautuvei 

ir iesaldēts vai citos īpašos apstākļos. 

6. KOKMATERIĀLU IEKRAUŠANA  

6.1. Pirms Kokmateriālu iekraušanas Kokvedēja sastāvā Kokvedēja vadītājs pārliecinās, ka: 

 6.1.1. tas atrodas Transportēšanas darba uzdevumā norādītajā vietā; 

 6.1.2. attiecīgie Kokmateriāli ir Pasūtītāja īpašums; 

 6.1.3. attiecīgie Kokmateriāli un piegādes vieta atbilst Transportēšanas darba uzdevumam; 

6.1.4. tas nepapildina un nesajauc Kokmateriālus ar citas izcelsmes kokmateriāliem; 

6.1.5. Kokmateriālu kvalitāte atbilst Transportēšanas darba uzdevumā noteiktajām prasībām. Ja 

Kokmateriālu kvalitāte neatbilst Transportēšanas darba uzdevumā noteiktajām prasībām, Kokvedēja 

vadītājs nekavējoties informē Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Transportēšanas darba uzdevumu. 

6.2. Kokvedēja vadītājs, veicot Kokmateriālu iekraušanu, lieto hidromanipulatora balstu paliktņus, kas atbilst 

tehniskās specifikācijas 3.4.punktā norādītajām prasībām. 

6.3. Pēc katras kravas iekraušanas Kokvedējā, Izpildītājs sakārto kraušanās vietu t.i., notīra ceļa brauktuvi un 

apmali no kokmateriālu atlūzām (zari, mizas u.c.), kas radušās iekraušanas laikā, novietojot tās uz tuvākās grāvja 
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nogāzes vai ne tuvāk kā 150 cm no braucamās daļas un nolīdzina hidromanipulatora balstu radītos ceļa seguma 

un apmales bojājumus, kas radušies iekraušanas laikā. 

6.4. Kokvedēja vadītājs ievēro šādus Pasūtītāja noteiktos marķētu kokmateriālu iekraušanas un pārvadāšanas 

pamatprincipus: 

 6.4.1. nodrošina pēc iespējas vienmērīgu marķēto Kokmateriālu izvietojumu pa Kokvedēja sastāva 

kravas nodalījumiem; 

 6.4.2. nodrošina, lai pēc Kokmateriālu iekraušanas pie katras krautuvē atlikušās Kokmateriālu krautnes 

būtu piestiprināta vismaz viena Kokmateriālu marķējamā lapa; 

 6.4.3. ja Kokmateriālu marķējamo lapu skaits krautnē nav pietiekams, lai vienlaicīgi izpildītu Līguma 

6.4.1. un 6.4.2.punktu noteikumus, Izpildītājs nodrošina, lai pie katras krautuvē atlikušās krautnes būtu 

piestiprināta vismaz viena Kokmateriālu marķējamā lapa; 

 6.4.4. nodrošina, ka katrā pavadzīmē precīzi ir norādīts tāds krautuves identifikācijas numurs, kāds 

norādīts iekrauto marķēto Kokmateriālu marķējamā lapā; 

 6.4.5. ja Kokmateriāli ir marķēti ar krāsu, jārīkojas atbilstoši Līguma 11.pielikumā “LVM kokmateriālu 

Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata” noteiktajai kārtībai. 

 6.4.6. aizliegts noņemt un bojāt Kokmateriālu marķējamās lapas; 

6.4.7. konstatējot, ka krautuvē pie Kokmateriālu krautnēm nav piestiprināta neviena Kokmateriālu 

marķējamā lapa, nekavējoties telefoniski informē Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Transportēšanas 

darba uzdevumu, un bez tā atļaujas saņemšanas neiekrauj Kokmateriālus. 

6.4.8. nodrošina visu Transportēšanas darba uzdevumā norādīto Kokmateriālu iekraušanu Pasūtītāja 

norādītajās krautuvēs, kurās netiek nokomplektēta Pilna krava gadījumos, ja Pilnas kravas 

komplektēšana paredzēta, veidojot saliktās kravas no vairākiem kokmateriālu produktiem vai vairākām 

krautuvēm. 

7.PAVADZĪMES SAGATAVOŠANA UN KOKVEDĒJA ATSKAITES IEVADĪŠANA 

7.1. Izpildītājs pirms Līguma 23.1.punktā norādītā Pakalpojumu izpildes uzsākšanas termiņa pilnvaro vienu vai 

vairākas personas saņemt no Pasūtītāja pavadzīmju paškopējošās veidlapas. Par pavadzīmju veidlapu nodošanu 

un saņemšanu Līdzēju pilnvarotie darbinieki sagatavo un paraksta attiecīgu aktu. 

7.2. Izpildītājs veic Pasūtītāja izsniegto pavadzīmju veidlapu uzskaiti un līdz katra mēneša 3.(trešajai) darba 

dienai 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. Pasūtītājs paraksta pavadzīmi ar elektronisko parakstu. Pavadzīmes autentiskumu nodrošina un parakstītāja 

identitāti apstiprina šāda uz pavadzīmes norādīta informācija: (1) atzīme „Pavadzīme parakstīta ar elektronisko 

parakstu”; (2) parakstītāja (Pasūtītāja darbinieka) vārds, uzvārds un tālruņa numurs; (3) Transportēšanas darba 

uzdevuma identifikācijas numurs. 

7.4. Ar Līguma parakstīšanu Pasūtītājs pilnvaro Kokvedēju 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.  

7.5. Kokvedēja vadītājs nekavējoties pēc Kokmateriālu iekraušanas un pirms aizbraukšanas no krautuves izdrukā 

un noformē pavadzīmes šādā kārtībā: 

7.5.1. Kokvedēja vadītājs autentificējas Atskaišu ievades sistēmā, ievadot Pasūtītāja izsniegtu 

lietotājvārdu un paroli, un izdrukā Pasūtītāja darbinieka attiecīgajam Transportēšanas darba uzdevumam 

sagatavoto un parakstīto attiecīgo pavadzīmi 3 (trīs) eksemplāros, izmantojot Pasūtītāja izsniegtās 

pavadzīmju paškopējošās veidlapas; 

7.5.2. par pavadzīmes sagatavotāja un parakstītāja (Pasūtītāja pārstāvja) identitāti, pavadzīmes 

autentiskumu un sagatavošanas laiku Kokvedēja vadītājs pārliecinās Atskaišu ievades sistēmā; 

7.5.3. Kokvedēja vadītājs aizpilda visas pavadzīmes veidlapā norādāmo ziņu ailes atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, Līguma 11.pielikumā „LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes 

rokasgrāmata” noteiktajai kārtībai un citiem Pasūtītāja norādījumiem;  

7.5.4. Izpildītājs un Kokvedēju vadītāji nodrošina Atskaišu ievades sistēmas izmantošanai nepieciešamo 

lietotājvārdu un paroļu saglabāšanu un slepenību; 

7.5.5. katrā pavadzīmē precīzi norāda tādu krautuves identifikācijas numuru, kāds norādīts iekrauto 

marķēto Kokmateriālu marķējamā lapā.  
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7.6. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izdrukāt pavadzīmi, Kokvedēja vadītājs nekavējoties informē 

Pasūtītāja Datu operatoru atbilstoši Līguma 11.pielikuma „LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu 

izpildes rokasgrāmata” noteiktajai kārtībai. 

7.7. Kokvedēja vadītājs nekavējoties pēc katras kravas iekraušanas (vai Pilnas kravas nokomplektēšanas no 

vairākām krautuvēm) un pirms aizbraukšanas no krautuves, izmantojot Kokvedējā uzstādīto elektronisko datu 

ievades iekārtu, autentificējas Atskaišu ievades sistēmā un ievada Līguma 11.pielikumā “LVM kokmateriālu 

Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata” noteiktajā kārtībā šādu informāciju par attiecīgo kravu:  

7.7.1. kokmateriālu nosaukums; 

7.7.2. krautnējuma numurs; 

7.7.3. nosūtītais Kokmateriālu apjoms; 

7.7.4. pavadzīmes numurs; 

7.7.5. Kokmateriālu marķējamā lapā norādītais krautuves identifikācijas numurs (ja krava tiek 

komplektēta no vairākām krautuvēm, tad jāuzrāda katras krautuves identifikācijas numurs);  

7.7.6. kravas saņēmēja nosaukums; 

7.7.7. atlikušais Kokmateriālu apjoms m3 atbilstoši Līguma 11.pielikumā “LVM kokmateriālu 

Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata” noteiktajam; 

7.7.8. cita Pasūtītāja noteikta informācija. 

7.8. Ja Kokvedēja vadītājs nevar pieslēgties datu pārraides tīklam vājas uztveršanas zonas dēļ, Kokvedēja 

vadītājs rīkojas Līguma 11.pielikumā “LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes 

rokasgrāmata” noteiktajā kārtībā.  

7.9. Komplektējot kravu no vairākām krautuvēm, Kokvedēja vadītājs uzskaita Kokmateriālus atsevišķi par katru 

krautuvi, attiecīgi pavadzīmē un Kokvedēja atskaitē par katru krautuvi norāda krautuves identifikācijas numuru, 

krautnējuma numuru, Kokmateriālu nosaukumu un iekrauto Kokmateriālu apjomu. Šis noteikums jāievēro arī 

gadījumos, kad ir veiktas izmaiņas Transportēšanas darba uzdevumā un sagatavotajā pavadzīmes izdrukā kādas 

krautuves identifikācijas numurs nav norādīts vai ir norādīts kļūdaini. 

8. KOKMATERIĀLU IZKRAUŠANA, NODOŠANA UN UZMĒRĪŠANA 

8.1. Ar Līguma noslēgšanu Pasūtītājs pilnvaro Kokvedēju vadītājus nodot Transportēšanas darba uzdevumos 

norādītos Kokmateriālus attiecīgajam kravas saņēmējam, kā arī piedalīties kravas uzmērīšanā Līgumā 

noteiktajos gadījumos.  

8.2. Pasūtītājs var informēt kravas saņēmēju par Kokvedēja valsts reģistrācijas numuru attiecīgās kravas 

izkraušanas un nodošanas vajadzībām. 

8.3. Kokvedēja vadītājs, iebraucot un atrodoties kravas saņēmēja teritorijā, ievēro kravas saņēmēja iekšējās 

kārtības noteikumus, darba aizsardzības prasības un norādījumus, kas saistīti ar kravas izkraušanu un nodošanu. 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs var precizēt kravas nodošanas kārtību (piemēram, kārtību kā Kokvedēja 

vadītājs reģistrē piegādāto kravu). 

8.4. Izpildītājs nodrošina kravas izkraušanu Transportēšanas darba uzdevumā norādītajā piegādes vietā, ņemot 

vērā kravas saņēmēja norādījumus par kravas izkraušanas vietu tā teritorijā. 

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

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

ir iesniegts pavadzīmes pirmais un otrais eksemplārs, un pavadzīmes trešais eksemplārs ar kravas saņēmēja 

pārstāvja atzīmi par kravas saņemšanu vai pieņemšanu glabāšanā paliek Izpildītājam.  

8.7. Par apstākļiem, kas kavē kravas nodošanu kravas saņēmēja piegādes vietā, Izpildītājs nekavējoties paziņo 

Pasūtītāja darbiniekam, kurš izsniedza Transportēšanas darba uzdevumu, pēc kā Pasūtītāja darbinieks sniedz 

tālākus rīcības norādījumus. 

8.8. Kokmateriālu uzmērīšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumiem Nr.744 

„Noteikumi par  koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”. 

8.9. Ja Kokmateriālu uzmērīšanu veic pēc grupveida uzmērīšanas metodes, nosakot tilpumu pēc kraujmēra, un 

kravas saņēmējs nodrošina tūlītēju kravas uzmērīšanu, tad Kokvedēja vadītājs piedalās Kokmateriālu 

uzmērīšanā.  

8.10. Ja Kokvedēja vadītājs ievēro neatbilstības Kokmateriālu uzmērīšanā, tas nekavējoties informē Pasūtītāja 

darbinieku, kurš izsniedza Transportēšanas darba uzdevumu.  
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9.PAKALPOJUMU IZPILDES PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA 

9.1. Par atbilstoši sniegtiem Pakalpojumiem Līdzēju pilnvarotie pārstāvji sagatavo un paraksta Pakalpojuma 

izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu.  

9.2. Pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un paraksta pēc Kokmateriālu uzmērīšanas 

un pavadzīmju saņemšanas vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā, bet ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc 

attiecīgās kravas piegādes. 

9.3. Pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktā norādāmo informāciju par Kokvedēja sastāva 

apmaksājamo attālumu Transportēšanas uzdevumu izpildes laikā Pasūtītājs pārbauda, salīdzinot Kokvedēja 

vadītāja norādīto informāciju ar to informāciju, kas iegūta no attiecīgā Kokvedēja CAN (Controller-Area 

Network) odometra rādījumiem. Ja tehnisku problēmu dēļ no attiecīgā Kokvedēja CAN nevar iegūt odometra 

rādījumus, tad Pasūtītājs apmaksājamo attālumu pārbauda, izmantojot GPS iekārtas sniegtos datus par 

Kokvedēja sastāva apmaksājamo konkrēto attālumu (1:1). Ja GPS iekārtas dati arī nav pieejami, informāciju par 

Kokvedēja sastāva apmaksājamo attālumu pārbauda, izmantojot digitālo karšu maršrutēšanu.  

9.4. Pasūtītājs, iepriekš par to rakstveidā informējot Izpildītāju, var Pakalpojumu izpildes nodošanas – 

pieņemšanas aktā iekļaut informāciju par apmaksājamajiem attālumiem no CAN nolasāmajiem odometra 

rādījumiem. Ja no Kokvedēja CAN tehnisku problēmu dēļ nevar nolasīt Kokvedēja odometra rādījumus, tad 

Pakalpojumu izpildes nodošanas – pieņemšanas aktā iekļauj informāciju atbilstoši GPS iekārtas sniegtajiem 

datiem par Izpildītāja Kokvedēju sastāva Transportēšanas uzdevumu izpildes laikā apmaksājamo konkrēto 

attālumu.  

9.5. Pakalpojumu izpildes nodošanas – pieņemšanas aktus abpusēji paraksta ar drošu elektronisko parakstu (ar 

laika zīmogu) un nosūta elektroniski Līguma 12.pielikumā „Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu 

apriti” noteiktajā kārtībā. 

9.6. Pakalpojumu izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu elektroniskā apritē izmanto Pasūtītāja elektroniskā 

pasta adresi darbi@lvm.lv un Izpildītāja Līguma 2.pielikumā “Kokvedēju sastāvu un personāla saraksts” 

norādīto elektroniskā pasta adresi. 

9.7. Pakalpojumu izpildes nodošanas – pieņemšanas akts, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un 

nosūtīts elektroniski uz norādītajām elektroniskā pasta adresēm, tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darbdienu 

laikā pēc nosūtīšanas. 

9.8. Ja Izpildītājs nav sniedzis Pakalpojumus saskaņā ar Transportēšanas darba uzdevumā un/vai Līgumā 

noteikto kārtību, Pasūtītājs var nepieņemt Pakalpojumus līdz brīdim, kamēr konkrētie trūkumi nav novērsti.  

10.KOKVEDĒJA SASTĀVA REMONTI UN APKOPES  

10.1. Ja Izpildītājs plāno Kokvedējam vai Piekabei veikt remontu vai apkopi, kas ilgs vairāk par 1 (vienu) dienu, 

kā rezultātā netiks nodrošināta Kokvedēja sastāva pieejamība, Izpildītājs vismaz 2 (divas) dienas iepriekš par to 

informē Pasūtītāju, nosūtot informāciju par Kokvedēja sastāva plānoto remontu vai apkopi un to ilgumu uz 

elektroniskā pasta adresi transports@lvm.lv. 

10.2. Ja Izpildītājs konstatē, ka Kokvedējam vai Piekabei jāveic īslaicīgs neplānots remonts, kas daļēji var 

ietekmēt izsniegto Transportēšanas darba uzdevumu izpildi attiecīgajā dienā, tad Izpildītājs nekavējoties informē 

Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza Transportēšanas darba uzdevumu. 

10.3. Ja Izpildītājs konstatē, ka Kokvedējam vai Piekabei jāveic neplānots remonts, kā rezultātā pilnīgi netiks 

nodrošināta izsniegto Transportēšanas darba uzdevumu izpilde attiecīgajā dienā, Izpildītājs nekavējoties informē 

Pasūtītāja Transporta plānošanas speciālistu telefoniski vai nosūta informāciju uz elektroniskā pasta adresi 

transports@lvm.lv, norādot informāciju par Kokvedēja sastāva neplānoto remontu un tā ilgumu. 

10.4. Ja Kokvedēja sastāva remonta vai apkopes veikšanas ilgums ir lielāks par iepriekš paziņoto, Izpildītājs 

precizē remonta vai apkopes veikšanas ilgumu, nosūtot aktualizētu informāciju uz elektroniskā pasta adresi 

transports@lvm.lv. 

10.5. Ja Kokvedēja sastāva remonta vai apkopes veikšanas ilgums ir mazāks par iepriekš paziņoto, Izpildītājs 

informē Pasūtītāja Transporta plānošanas speciālistu telefoniski, kad Kokvedēja sastāvs atkal ir pieejams 

Transportēšanas darba uzdevumu izpildei.  

10.6. Ja Transportlīdzeklis pēc remonta vai apkopes pabeigšanas Transportēšanas darba uzdevumu izpildes 

atsākšanai ir pieejams darba dienā: 

10.6.1. līdz plkst.15:00, Pasūtītājs Transportēšanas darba uzdevumus konkrētajam Kokvedēja sastāvam 

atsāk izsniegt tajā pašā dienā, kad Kokvedēja sastāvs kļūst pieejams Transportēšanas darba uzdevumu 

izpildei; 

mailto:darbi@lvm.lv
mailto:transports@lvm.lv
mailto:transports@lvm.lv
mailto:transports@lvm.lv
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10.6.2. pēc plkst.15:00 vai brīvdienā, Transportēšanas darba uzdevumus konkrētajam Kokvedēja 

sastāvam atsāk izsniegt nākamajā darba dienā.  

10.7. Ja Kokvedēja sastāvam veicamais remonts vai apkope ir ilgāka par 2 (divām) kalendārajām nedēļām, 

Izpildītājs nomaina attiecīgo Kokvedēju vai Piekabi ar citu līdzvērtīgu Kokvedēju vai Piekabi.  

10.8. Ja 6 (sešu) mēnešu periodā Kokvedēja sastāvam (tam pašam vai nomainītajam Kokvedēja sastāvam) 

atkārtoti jāveic remonts, kā rezultātā pilnīgi netiek nodrošināta Kokvedēja sastāva pieejamība, Izpildītājam 

jānomaina remontā esošais Kokvedējs vai Piekabe ar citu, līdzvērtīgu (kas atbilst Konkursa nolikuma 

5.1.1.punktā un tehniskās specifikācijas 3.punktā noteiktajām prasībām) Kokvedēju vai Piekabi, sākot ar 3 

(trešo) remonta dienu.  

10.9. Par apstākļiem (remonta vai apkopes veikšana, kuru dēļ atvieno Kokvedēja akumulatoru u.tml.), kas var 

traucēt GPS iekārtas datu nosūtīšanu no Kokvedēja, Izpildītājs informē Pasūtītāju uz elektroniskā pasta adresi 

transports@lvm.lv. 

11.TRANPORTLĪDZEKĻU UN PERSONĀLA NOMAIŅA 

11.1. Ja Kokvedējs vairs neatbilst tehniskās specifikācijas 3.6.punktā noteiktajām prasībām (tā vecums pārsniedz 

5 (piecus) gadus), tad Izpildītājam tas jānomaina 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Kokvedēja 

vecums sasniedz 5 (piecus) gadus pret tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Kokvedēju.  

11.2. Izpildītājs var nomainīt Kokvedējus, piekabes un Kokvedēju vadītājus, ievērojot šādus noteikumus: 

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

norādītajā Kokvedēju sastāvu un personāla sarakstā Izpildītājam iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar 

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

11.2.2. Kokvedēja vai Piekabes 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 5.2.punkts) kopijas, kas apliecina attiecīgi 

Kokvedēja un Piekabes atbilstību Konkursa nolikuma 5.1.punktā izvirzītajām prasībām un 

tehniskās specifikācijas 3.punkta prasībām;  

11.2.3. Kokvedēju vadītāja nomaiņas gadījumā Izpildītājs papildus iesniedz dokumentu (Konkursa 

nolikuma 4.2.4.punkts) kopijas, kas apliecina Kokvedēja vadītāja kvalifikācijas atbilstību Konkursa 

nolikuma 4.1.4.punktā izvirzītajām prasībām.  

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 Kokvedēji, Piekabes un Kokvedēju 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 vērtības un pievieno apakšuzņēmēja 

kvalifikācijas atbilstību apliecinošu dokumentu (atbilstoši Konkursa nolikuma 4.2.punkta un 5.2.punkta 

noteikumiem) kopijas.  

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

apakšuzņēmējam nododamo Pakalpojuma vērtības apmēru procentos, ņemot vērā Kokvedēju sastāvu skaitu un 

laiku, uz kādu apakšuzņēmēju paredz iesaistīt Līgumā. 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.  

 

mailto:transports@lvm.lv
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13.PĀRVADĀJAMO KOKMATERIĀLU APJOMA IZMAIŅAS 

13.1. Ja Līguma 4.10.punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs pārtrauc Transportēšanas darba uzdevumu 

izsniegšanu, Pasūtītājs proporcionāli šim periodam samazina Līguma 5.2.1.punktā noteiktās efektīvo darba 

stundu apmēru un pārvadājamo Kokmateriālu apjomu normu attiecīgajā mēnesī. 

13.2. Ja Izpildītājs aptur Transportēšanas darba uzdevumu izpildi bez Pasūtītāja saskaņojuma kā rezultātā netiek 

veikta attiecīgajam Kokvedēja sastāvam izsniegtu Transportēšanas darba uzdevumu izpilde paredzētajā apjomā, 

kārtībā vai termiņā, Pasūtītājs var vienpusēji samazināt Līguma 1.2.punktā noteikto maksimālo pārvadājamo 

Kokmateriālu apjomu.  

13.3. Ja Līguma 4.11.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs pārtrauc Transportēšanas darba uzdevumu 

izsniegšanu, Pasūtītājs proporcionāli šim periodam samazina pārvadājamo Kokmateriālu apjomu vai vienpusēji 

izbeidz Līgumu atbilstoši Līguma 23.4.9.punktam.  

13.4. Ja Līguma 15.1.7. un 23.6.punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs izslēdz Kokvedēja sastāvu no Līguma, 

Pasūtītājs proporcionāli samazina pārvadājamo Kokmateriālu apjomu par izslēgtajam Kokvedēja sastāvam 

paredzēto pārvadājamo Kokmateriālu apjoma daļu.  

13.5. Ja Līgumā iesaista Apakšuzņēmēju, tad Līguma 1.2.punktā noteiktais pārvadājamo Kokmateriālu apjoms 

nemainās.  

14.PAKALPOJUMU UZRAUDZĪBA UN KVALITĀTES IZVĒRTĒŠANA 

14.1. Pārvadājamo Kokmateriālu apjoma normas noteiktas Līguma 4.pielikumā “Pārvadājamo kokmateriālu 

apjomu normas noteiktos attāluma intervālos”. 

14.2. Izpildītājs, sniedzot Pakalpojumus, ievēro Pasūtītāja noteiktās pārvadājamo Kokmateriālu apjoma normas, 

kas Izpildītājam jāpārvadā kalendārā mēneša ietvaros.  

14.3. Pārvadājamo Kokmateriālu apjoma normas noteikšanai ņem vērā Izpildītāja nobraukto reisu vidējo 

attālumu (km) un pārvadāto kravu vidējo Kokmateriālu apjomu (m3).  

14.4. Pasūtītājs, Līguma 20.4.punktā noteiktajos vērtēšanas periodos, izvērtē Pakalpojumu izpildes atbilstību 

Līguma 14.5.punktā noteiktajam.  

14.5. Pakalpojumu izpilde atbilst Līguma noteikumiem, ja attiecīgajā vērtēšanas periodā: 

14.5.1. Izpildītāja faktiski pārvadātais (atbilstoši Līguma 18.7.punkta noteikumiem) Kokmateriālu 

apjoms nav mazāks par Līguma 4.pielikumā „Pārvadājamo kokmateriālu apjomu normas noteiktos 

attāluma intervālos” paredzēto pārvadājamo Kokmateriālu apjomu pie noteiktā vidējā reisa garuma 

intervāla un vidējā kravas apjoma. Pārvadājamo Kokmateriālu apjomu, kas Izpildītājam jāpārvadā 

kalendārajā mēnesī nosaka, ņemot vērā turpmāk norādīto: 

14.5.1.1. Katram Kokvedēja sastāvam tiek aprēķināts nobrauktais attālums vienā reisā vidēji 

mēnesī (katram vērtēšanas perioda mēnesim atsevišķi) pēc šādas formulas (rezultātu noapaļojot 

līdz veselam skaitlim): 

Avid = Amēn : Rmēn ,  kur 

Amēn – viena Kokvedēja sastāva nobrauktais attālums mēnesī, km; 

Rmēn –  reisu (viens reiss ietver attālumu no Transportēšanas darba uzdevuma izpildes uzsākšanas 

vietas līdz krautuvei un no krautuves līdz piegādes vietai) skaits mēnesī vienam Kokvedēja 

sastāvam; 

Avid – vidējais viena reisa garums – vienā reisā nobrauktais attālums vidēji mēnesī km. 

14.5.1.2. Katram Kokvedēja sastāvam tiek aprēķināts vidējais viena reisa kravas apjoms (katram 

vērtēšanas perioda mēnesim atsevišķi) pēc šādas formulas (rezultātu noapaļojot līdz veselam 

skaitlim): 

Lvid = Lmēn : Rmēn, kur 

Lmēn – viena Kokvedēja sastāva pārvadātais (atbilstoši Līguma 18.7.punkta noteikumiem) 

Kokmateriālu apjoms mēnesī, m3. 

Rmēn – reisu (viens reiss ietver attālumu no Transportēšanas darba uzdevuma izpildes uzsākšanas 

vietas līdz krautuvei un no krautuves līdz piegādes vietai) skaits mēnesī vienam Kokvedēja 

sastāvam; 

Lvid – vienā reisā aizvestais (atbilstoši Līguma 18.7.punkta noteikumiem) kravas apjoms vidēji 

mēnesī, m3. 

14.5.1.3. Pēc Līguma 4.pielikuma „Pārvadājamo kokmateriālu apjomu normas noteiktos attāluma 
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intervālos” tabulas, ņemot vērā iepriekšējos punktos katram Kokvedēja sastāvam aprēķināto 

vidējo reisa attālumu un kravas apjomu, katram Kokvedēja sastāvam nosaka pārvadājamo 

Kokmateriālu apjoma (m3) normu katram mēnesim vērtēšanas periodā. 

14.5.1.4. Saskaitot kopā (pa visiem vērtēšanas perioda mēnešiem, pa visiem Kokvedēju 

sastāviem) pārvadājamo Kokmateriālu apjoma mēneša normas (m3), kas saskaņā ar 

14.5.1.3.punktu noteiktas katram Kokvedēja sastāvam, iegūst pārvadājamo Kokmateriālu kopējo 

apjomu (m3), kas Izpildītājam bija jāpārvadā attiecīgajā vērtēšanas periodā. 

14.5.2. Katra Kokvedēja sastāva (iepirkuma daļa) pieejamības koeficients kalendārajā mēnesī nav 

mazāks par 0,85. Faktisko Kokvedēja sastāva pieejamību, ko Izpildītājs nodrošinājis kalendārajā mēnesī 

nosaka, ņemot vērā turpmāk norādīto (rezultātu noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata): 

14.5.2.1. Kokvedēja sastāva pieejamību uzskaita 6 diennaktis, sākot no pirmdienas rīta, kad 

Kokvedēja sastāvam jāuzsāk pirmā attiecīgās nedēļas Transportēšanas darba uzdevuma izpilde.  

14.5.2.2. Kokvedēja sastāvs uzskatāms par pieejamu, ja konkrētā dienā uzkrāvis ne mazāk kā 2 

(divas) kravas. Ja Transportēšanas darba uzdevumu izpildi nav iespējams veikt Pasūtītāja rīcības 

dēļ, uzskatāms, ka konkrētais Kokvedēja sastāvs bijis ir pieejams.  

14.5.3. Novirze starp Atskaišu ievades sistēmā norādīto Izpildītāja iekrauto Kokmateriālu apjomu pret 

piegādes vietā uzmērīto Kokmateriālu apjomu ir ne lielāka par 15% (piecpadsmit procentiem) 

attiecīgajā vērtēšanas periodā. 

14.6. Līguma 14.5.punktā norādīto vērtību noapaļošanu veic pēc šādiem principiem: 

14.6.1. ja cipars pa labi no noapaļojamā cipara ir mazāks par 5, tad skaitlis nemainās;  

14.6.2. ja cipars pa labi no noapaļojamā cipara ir 5 vai lielāks, skaitlis tiek noapaļots par vienu vienību 

uz augšu. 

15.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

15.1.Pasūtītājam ir tiesības: 

15.1.1. vienpusēji apturēt Pakalpojumu izpildi un pārtraukt Transportēšanas darba uzdevumu 

izsniegšanu līdz neatbilstības novēršanai, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās 

prasības. Par Pakalpojumu izpildes vai Transportēšanas darba uzdevumu izsniegšanas pārtraukšanu 

Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam un nosaka termiņu attiecīgās neatbilstības novēršanai. Ja 

noteiktajā termiņā neatbilstība netiek novērsta, Pasūtītājs var rīkoties Līguma 15.1.7.punktā noteiktajā 

kārtībā. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem un izdevumiem, kas Izpildītājam rodas Pakalpojumu 

izpildes apturēšanas vai Transportēšanas darba uzdevumu izsniegšanas pārtraukšanas dēļ šajā punktā 

noteiktajā kārtībā. 

15.1.2. uzdot Izpildītājam pārvadāt līdz 40% (četrdesmit procentiem) no faktiski pārvadāto 

Kokmateriālu apjoma ārpus Līguma 1.6.punktā norādītā kokmateriālu iekraušanas pamata reģiona. 

15.1.3. izvērtējot konkrētos faktus un apstākļus, prasīt attiecīgās personas izslēgšanu no Līguma 

izpildes, ja Izpildītājs vai kāda(-as) no tā no Līguma 2.pielikumā norādītajām Izpildītāja personām ir 

saistīta(-as) ar tādu kokmateriālu pārvadāšanu, kas atbilstoši uzsāktam kriminālprocesam ir atzīstami 

par pretlikumīgi iegūtiem. 

15.1.4. 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. 

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

Kokvedēja vadītājam apturēt Kokvedēja sastāvu un sniegt prasīto informāciju par Transportēšanas 

darba uzdevuma izpildi. 

15.1.6. veikt degvielas kontrolmērījumu pārbaudes, ņemot degvielas paraugus no Kokvedēju 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. 

15.1.7. vienpusēji izslēgt Kokvedēja sastāvu no Līguma saistību izpildes, proporcionāli samazinot 

pārvadājamo Kokmateriālu apjomu par izslēgtajam Kokvedēja sastāvam paredzēto pārvadājamo 

Kokmateriālu apjoma daļu, un pieprasīt Līguma 17.15.punktā noteikto līgumsodu, ja: 

15.1.7.1. Kokvedēja sastāvs vai minimālais personu skaits darbam ar katru Kokvedēja sastāvu 

neatbilst Konkursa nolikuma vai Līguma noteikumiem;  
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15.1.7.2. Pasūtītājs iepriekš rakstveidā brīdinājis Izpildītāju vismaz vienu reizi, bet Izpildītājs 

atkārtoti nenodrošina normatīvo aktu prasību par transportlīdzekļu apkalpi, transportlīdzekļu 

vadīšanas laikposmiem, transportlīdzekļu vadīšanas pārtraukumiem, transportlīdzekļu vadītāju 

atpūtas laikposmiem, darba organizāciju, tahogrāfa uzstādīšanu, tahogrāfa un transportlīdzekļa 

vadītāja kartes vai datu reģistrācijas diagrammas izmantošanu un informācijas uzrādīšanu vai 

darba laika ievērošanu; 

15.1.7.3. Pasūtītājs konstatē, ka kādā no Līguma 20.4.punktā noteiktajiem vērtēšanas 

periodiem Pakalpojumu izpilde neatbilst Līguma 14.5.punktā noteiktajam; 

15.1.7.4. Izpildītājs, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, nenovērš Līguma saistību izpildes 

neatbilstību, kuras dēļ Pasūtītājs vienpusēji apturējis Pakalpojumu izpildi vai pārtraucis 

Transportēšanas darba uzdevumu izsniegšanu; 

15.1.7.5. Izpildītājs, Līguma 10.8. vai 11.1.punktā noteiktajā gadījumā, nenomaina Kokvedēju 

vai Piekabi ar citu Kokvedēju vai Piekabi, kas atbilst Konkursa nolikuma 5.1.punktā vai 

tehniskās specifikācijas 3.punktā noteiktajām prasībām. 

15.2. Pasūtītājam ir pienākumi: 

15.2.1. nodrošināt Izpildītājam atbalstu jautājumos, kas saistīti ar Transportēšanas darba uzdevumu 

izpildi Līguma 11.pielikumā „LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes 

rokasgrāmata” norādītajā Pasūtītāja Loģistikas speciālista un Datu operatora darba laikā. Pasūtītājs var 

mainīt minēto laiku, vismaz 1 (vienu) dienu iepriekš par to brīdinot Izpildītāju. 

15.2.2. izsniegt Transportēšanas darba uzdevumu Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā; 

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

Izpildītājs varētu piekļūt krautuvei un veikt Pakalpojumu izpildi; 

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

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

16.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

16.1. Izpildītāja tiesības: 

16.1.1. saņemt Transportēšanas darba uzdevumus Līgumā noteiktajā kārtībā; 

16.1.2. saņemt samaksu par sniegtiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

16.1.3. neskaidrību gadījumā prasīt Pasūtītājam precizēt Transportēšanas darba uzdevumā norādīto 

informāciju; 

16.1.4. saņemt no Pasūtītāja Datu operatoriem informatīvu atbalstu ar Transportēšanas darba uzdevumu 

saistītos jautājumos, ievērojot Līguma 15.2.1.punktā noteikto; 

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

parakstīšanu ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā; 

16.1.6. sniegt priekšlikumus Pasūtītājam Pakalpojumu izpildes kvalitātes uzlabošanai. 

16.2. Izpildītājam ir pienākumi: 

16.2.1. 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 7.pielikums), „Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi” 

(Līguma 8.pielikums), „Piegādes ķēdes rokasgrāmata pakalpojumu sniedzējiem” (Līguma 9.pielikums), 

„LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata” (Līguma 11.pielikums) 

un citus Pasūtītāja norādījumus, kas tieši izriet no Transportēšanas darba uzdevuma, kā arī veikt 

nepieciešamos pasākumus šajās jomās; 

16.2.2. 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 Kokvedēja sastāvam; 

16.2.3. nodrošināt Kokvedēju sastāvu un Kokvedēju vadītāju atbilstību Tehniskās specifikācijas 

prasībām; 

 16.2.4. sniegt paskaidrojumus Pasūtītājam jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi; 
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16.2.5. nodrošināt personālam taisnīgu darba samaksu, kas atbilst līdzvērtīgas profesijas apmaksai 

konkrētā valsts reģionā; 

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

Līgumu sniegtajiem pakalpojumiem meža apsaimniekošanas un piegāžu ķēdes sertifikācijas procesa 

ietvaros; 

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

kārtībā un termiņā; 

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

valodā; 

16.2.9. nodrošināt Kokvedēju vadītāju dalību klātienes Apmācībās un Kokvedēju vadītāju zināšanu 

pārbaudes testa nokārtošanai; 

16.2.10. nodrošināt konfidencialitāti un neizpaust kravas saņēmējam informāciju par Pasūtītāja veikto 

kontrolmērījumu un tā rezultātiem, pirms kravas saņēmējs ir veicis kravas uzmērīšanu; 

16.2.11. nodrošināt mobilo datu pārraides ierīces izmantošanu tās paredzētajiem mērķiem un neveikt 

darbības, kas ietekmē GPS iekārtas nepārtrauktu darbību; 

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

vai kas nav saskaņotas ar Pasūtītāju; 

16.2.13. ja tiek pamanītas iespējamas nelikumīgas darbības krautuvēs ar Pasūtītāja Kokmateriāliem, tiek 

piesārņota Pasūtītāja krautuves teritorija u.tml., nekavējoties informēt Pasūtītāju, zvanot uz tālruņa 

numuru 67616820; 

16.2.14. uzglabāt Kokvedēja darba un atpūtas laika kontrolierīcēs (turpmāk – Tahogrāfs) fiksēto 

informāciju par Kokvedēja vadītāju darba un atpūtas laikiem un vienu reizi ceturksnī (informāciju par 

iepriekšējo ceturksni) vai biežāk (pēc Pasūtītāja norādījumiem) pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 

nosūtīt to uz elektroniskā pasta adresi transports@lvm.lv; 

16.2.15. ja Izpildītājs konstatē, ka Tahogrāfs ir bojāts, Izpildītājs 3 darba dienu laikā no bojāšanas fakta 

konstatēšanas nosūta uz elektroniskā pasta adresi transports@lvm.lv informāciju par to, ka Tahogrāfs ir 

bojāts un pievienot atbilstošās institūcijas izsniegtu dokumentu par Tahogrāfa bojājumu un tās 

atjaunošanu vai maiņu;  

16.2.16. ievērot normatīvo aktu prasības par transportlīdzekļu apkalpi, transportlīdzekļu vadīšanas 

laikposmiem, transportlīdzekļu vadīšanas pārtraukumiem, transportlīdzekļu vadītāju atpūtas 

laikposmiem, darba organizāciju, Tahogrāfa uzstādīšanu, Tahogrāfa un transoprtlīdzkļa vadītāja kartes 

vai datu reģistrācijas diagrammas izmantošanu un informācijas uzrādīšanu un darba laika noteikumiem; 

16.2.17. apturēt Kokvedēja sastāvu pēc Pasūtītāja darbinieka pieprasījuma (uzrādot dienesta apliecības) 

un sniegt prasīto informāciju saistībā ar Transportēšanas darba uzdevuma izpildi Līguma izpratnē; 

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

ierobežojumu ievērošanu; 

16.2.19. apturēt Transportēšanas darba uzdevuma izpildi, ja tā izpildes turpināšana var radīt bojājumus 

meža infrastruktūras objektam, medību infrastruktūras objektam vai Kokvedēja sastāvam; 

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

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

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

produktiem); 

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

iepriekšējas informēšanas; 

16.2.23. 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. 

17.LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

17.1. Ja Pasūtītājs neizsniedz Transportēšanas darba uzdevumu kādam no Kokvedēja sastāviem vismaz 3 (trīs) 

darba dienas pēc kārtas (par ko Izpildītājam ir nosūtīts rakstisks paziņojums) un ir izmantots Līguma 4.10.punktā 

noteiktais dienu skaits, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 80,00 EUR (astoņdesmit euro) apmērā par katru 

darba dienu, kurā attiecīgajam Kokvedēja sastāvam nav izsniegts Transportēšanas darba uzdevums. 

mailto:transports@lvm.lv
mailto:transports@lvm.lv
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17.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 18.4.punktā noteikto termiņu rēķina apmaksai, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

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

17.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja darba kavējumu, veicot Transportēšanas darba uzdevuma izpildi, kas 

radies Pasūtītāja vainas dēļ un no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un par ko Izpildītājs ir informējis Pasūtītāju 

nosūtot SMS īsziņu uz Līguma 11.pielikumā „LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes 

rokasgrāmata” norādīto telefona numuru, ja: 

17.3.1. Pasūtītājs Transportēšanas darba uzdevumā norādījis, ka krava jāpiegādā ārpus kravas saņēmēja 

noteiktā kravu pieņemšanas laika vai kravas saņēmējs ir pārtraucis kravu pieņemšanu no Pasūtītāja. Par 

šādu kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 22,00 EUR (divdesmit divi euro) stundā par 

kavējumu, kas pārsniedz 1 (vienu) stundu no brīža, kad Izpildītājs ir ieradies Transportēšanas darba 

uzdevumā norādītajā piegādes vietā, bet krava netiek pieņemta, līdz brīdim, kad uzsākta kravas 

izkraušana. Atsevišķos gadījumos pēc Pasūtītāja norādījumiem Kokvedēja vadītājam jāsaņem kravas 

saņēmēja pārstāvja atzīme uz pavadzīmes par pieteikšanās laiku. 

17.3.2. Transportēšanas darba uzdevumā norādītajās krautuvēs nav pieejami Transportēšanas darba 

uzdevumā norādītie pārvadājamie Kokmateriāli. Par šādu kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 22,00 EUR (divdesmit divi euro) stundā par kavējumu, kas pārsniedz 1 (vienu) stundu no 

brīža, kad Izpildītājs ir pārliecinājies, ka Transportēšanas darba uzdevumā norādītie pārvadājamie 

Kokmateriāli nav pieejami un ir informējis Pasūtītāju, nosūtot SMS īsziņu uz Līguma 11.pielikumā 

„LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata” norādīto telefona 

numuru, līdz brīdim, kad Pasūtītājs devis norādījumus par turpmākajām darbībām vai Izpildītājs uzsācis 

nākamā Transportēšanas darba uzdevuma izpildi. 

17.4. 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. 

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

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

saņēmēja teritorijā. Šādos gadījumos Izpildītājs un kravas saņēmējs radušās domstarpības risina savstarpēji. 

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

faktiskās masas un ass slodzes pārsniegšanu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes laikā, ieskaitot uzliktā 

naudas soda apmaksu šādu administratīvo pārkāpumu gadījumā. 

17.7. Izpildītājs ir atbildīgs par pārvadāšanai saņemtajiem Kokmateriāliem ar Kokmateriālu iekraušanas brīdi 

līdz brīdim, kad Kokmateriāli piegādāti un nodoti kravas saņēmējam atbilstoši Līgumā un Transportēšanas darba 

uzdevumā noteiktajam.  

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

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

Kokmateriālu apjomu reizinot ar Pasūtītāja un kravas saņēmēja savstarpēji noslēgtajā piegādes līgumā norādīto 

attiecīgo Kokmateriālu cenu.  

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

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

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

17.11. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, kā rezultātā netiek veikta 

attiecīgajam Kokvedēju sastāvam izsniegtu Transportēšanas darba uzdevumu izpilde paredzētajā apjomā, kārtībā 

vai termiņā, kā dēļ Transportēšanas darba uzdevumus uzskata par neizpildītiem (anulē), Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 220,00 EUR (divi simti divdesmit euro) apmērā par katru termiņā neizpildīto (anulēto)  

Transportēšanas darba uzdevumu. Ja Izpildītājs rakstveidā nav informējis Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, 

kas kavē Pakalpojuma sniegšanu, uzskatāms, ka šādi apstākļi nav pastāvējuši. 

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

ieskaitot maksājumus par Līguma 16.2.18.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. 

17.13. 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. 

17.14. Ja Izpildītājs nenodrošina Līguma 16.2.10.punktā noteikto pienākumu ievērošanu vai Izpildītāja vainas 

dēļ Pasūtītājs nav saņēmis GPS iekārtas datus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 280,00 EUR (divi simti 
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astoņdesmit euro) par katru Līguma 16.2.10.punkta noteikumu pārkāpuma vai datu nesaņemšanas no GPS 

iekārtas gadījumu. Pārkāpuma pierādīšanas pienākums ir Pasūtītājam. 

17.15. Izpildītājs, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, maksā Pasūtītājam līgumsodu 2840,00 EUR (divi tūkstoši astoņi 

simti četrdesmit euro) apmērā par katru izslēgto Kokvedēja sastāvu vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas 

gadījumā par katru Līguma 2.pielikumā norādīto Kokvedēja sastāvu: 

17.15.1. ja Pasūtītājs Līgumu izbeidz vienpusēji pirms termiņa saistībā ar Līgumā paredzēto Izpildītāja 

saistību neizpildi;  

17.15.2. ja Izpildītājs izmanto Līguma 23.6.punktā noteikto tiesību vienpusēji izbeigt Līgumu pirms 

termiņa; 

17.15.3. ja Kokvedēja sastāvu Līguma 15.1.7.punktā noteiktajos gadījumos izslēdz no Līguma saistību 

izpildes. 

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

Izpildītājs pēc saviem ieskatiem var veikt iespējamo zaudējumu riska apdrošināšanu. 

18.APMAKSAS KĀRTĪBA 

18.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par tā sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma 1.pielikumā 

“Pakalpojumu izcenojums” noteiktajām cenām. 

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

18.2.1. izpildītu Transportēšanas darba uzdevumu, kas veikts atbilstoši Līguma prasībām; 

18.2.2. piegādes vietā uzmērītu kokmateriālu apjomu (m3), ievērojot Līguma 18.7.punkta noteikumus; 

18.2.3. apmaksājamo attālumu, ievērojot Līguma 9.3., 9.4., 18.6. un Līguma 11.pielikumā „LVM 

kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata” noteikto kārtību; 

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

18.2.5. Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvju abpusēji parakstītu Pakalpojumu izpildes nodošanas – 

pieņemšanas aktu.  

18.3. Izpildītājs nosūta rēķinu Pasūtītājam Līguma 12.pielikumā „Instrukcija par elektroniski parakstītu 

dokumentu apriti” noteiktajā kārtībā, rēķinam pievienojot attiecīgo Pakalpojumu izpildes nodošanas – 

pieņemšanas aktu.  

18.4. Pasūtītājs veic apmaksu 15 (piecpadsmit) 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. 

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

18.6. Katra konkrētā reisa apmaksājamo attālumu nosaka šādi: 

18.6.1. Kokvedēja sastāva apmaksājamo attālumu uzskaita no Transportēšanas darba uzdevuma izpildes 

uzsākšanas vietas līdz krautuvei un no krautuves līdz piegādes vietai, ievērojot, ka: 

18.6.1.1. apmaksājamajā attālumā neieskaita attālumu, ko Izpildītājs veicis, novirzoties no 

Transportēšanas darba uzdevuma izpildes maršruta, lai uzpildītu degvielu, veiktu Kokvedēja 

vadītāju nomaiņu, veiktu Kokvedēja sastāva remontu vai apkopi (Līguma 10.2.punktā 

noteiktajos gadījumos) u.tml.;  

18.6.1.2. ja Izpildītājs piegādājis kravu, neievērojot Transportēšanas darba uzdevuma izpildes 

maršrutu un izmaiņas maršrutā nav saskaņotas ar Pasūtītāja darbinieku, kurš izsniedza 

Transportēšanas darba uzdevumu, tad apmaksājamais attālums nepārsniedz attiecīgā 

Transportēšanas darba uzdevuma izpildes maršrutā noteikto attālumu. 

18.6.2. Ja Transportēšanas darba uzdevumu izpilde tiek apturēta Izpildītāja rīcības vai Kokvedēja 

sastāva tehnisku problēmu dēļ, kā rezultātā Transportēšanas darba uzdevuma izpildi nevar turpināt vai 

izpildīt, tad: 

18.6.2.1. ja Kokvedēja sastāvā ir iekrauti Kokmateriāli, apmaksājamā attāluma uzskaiti veic no 

Transportēšanas darba uzdevuma izpildes uzsākšanas vietas līdz Transportēšanas darba 

uzdevuma izpildes apturēšanas vietai; 

18.6.2.2. ja Kokvedēja sastāvā nav iekrauti Kokmateriāli, apmaksājamā attāluma uzskaite 

netiek veikta. 
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18.6.3. Atsākot Transportēšanas darba uzdevumu izpildi pēc Līguma 5.13.punktā noteiktajiem 

gadījumiem, Kokvedēja sastāva apmaksājamo attālumu uzskaita no attiecīgā Kokvedēja sastāva Bāzes 

vietas. Ja Transportēšanas darba uzdevumu izpilde netiek atsākta Bāzes vietā, tad apmaksājamo 

attālumu uzskaita no nākamā Transportēšanas darba uzdevumu pirmās krautuves. 

18.7. Katras konkrētās Kokmateriālu kravas apmaksājamo apjomu nosaka šādi: 

18.7.1. ja Kravas uzmērīšanas aktā norādītais piegādes vietā uzmērītais apjoms nepārsniedz 35 m3 

(trīsdesmit piecus kubikmetrus), kravas apjoms tiek noteikts atbilstoši uzmērīšanas aktā norādītajam 

piegādes vietā uzmērītajam apjomam (m3); 

18.7.2. ja Kravas uzmērīšanas aktā norādītais piegādes vietā uzmērītais apjoms pārsniedz 35 m3 

(trīsdesmit piecus kubikmetrus), konkrētās kravas apjoms tiek noteikts 35 m3 (trīsdesmit pieci 

kubikmetri). 

18.7.3. Pasūtītājs var veikt maksimālā apmaksājamā apjoma izmaiņas, diferencējot to pa sortimentu 

grupām. Par plānotajām izmaiņām Pasūtītājs vienu mēnesi iepriekš informē Izpildītāju. 

18.8. Ja Līguma 5.8.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs atzīst Izpildītāja norādītos iemeslus par pamatotiem, 

apmaksājamo krautuvju skaits tiek uzskaitīts no pirmās Pasūtītāja Transportēšanas darba uzdevumā norādītās 

krautuves, kurā Izpildītājam bija jāveic Transportēšanas darba uzdevumā norādīto kokmateriālu iekraušana. 

18.9. Ja Transportēšanas darba uzdevuma izpildes specifikas dēļ (neparedzēta gaidīšana krautuvēs vai piegādes 

vietā, nepieejami vai neprecīzi norādīti Kokmateriāli, neizbraucams Transportēšanas darba uzdevuma izpildes 

maršrutā norādītais ceļš) Pasūtītājam nav iespējams nodrošināt Kokvedēja vadītāja nomaiņas iespēju atbilstoši 

Līguma 4.8. vai 4.9.punkta nosacījumiem, Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par Kokvedēja vadītāja nomaiņas 

iespējas nodrošināšanu 0,17 EUR/km. Apmaksājamo attālumu uzskaita, sākot no 101. (simtu pirmā) kilometra 

pa ceļu no attiecīgā Kokvedēja sastāva Maiņas centra (vai Līguma 4.9.punktā noteiktajā gadījumā no 151. (simtu 

piecdesmit pirmā) kilometra pa ceļu no attiecīgā Kokvedēja sastāva Maiņas centra) līdz faktiskajai Kokvedēja 

vadītāja nomaiņas vietai.  

18.10. Lai saņemtu apmaksu par Kokvedēja vadītāja nomaiņu (Līguma 4.8. un. 4.9.punktā noteiktajos 

gadījumos), Transportēšanas darba uzdevumu neizsniegšanu (Līguma 17.1.punktā noteiktajā gadījumā), 

Izpildītāja darba kavējumu (Līguma 17.3.punktā noteiktajos gadījumos) vai Kokvedēja sastāva apturēšanu 

kontrolmērījumu veikšanai vai kravas iekraušanai citā Kokvedēja sastāvā, vai Kokvedēja sastāvu izmantošanu 

demonstrācijas vajadzībām semināru laikā (Līguma 18.12.punktā noteiktie gadījumi) Izpildītājs, ne biežāk kā 

vienu reizi nedēļā (bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no attiecīgā notikuma), iesniedz Pasūtītājam 

iesniegumu, norādot maksāšanas pienākuma pamatojumu (piemēram, informāciju par notikuma datumu, laiku un 

vietu) un samaksas apmēru. Pasūtītājs pārbauda iesniegumā norādīto informāciju un elektroniski informē 

Izpildītāju par samaksas apmēru vai atteikumu veikt samaksu. Ja Pasūtītājs piekrīt veikt samaksu, Izpildītājs 

izraksta rēķinu par Pasūtītāja norādīto samaksas apmēru. Pasūtītājs veic samaksu Līguma 18.4.punktā noteiktajā 

termiņā. 

18.11. Apmaksājamo kilometru uzskaiti par ūdensteču pagaidu šķērsojuma konstrukciju transportēšanu veic no 

pēdējās Pasūtītāja kravas izkraušanas vietas līdz ūdensteču pagaidu šķērsojuma konstrukciju izkraušanas vietai. 

18.12. Līguma 1.pielikumā norādīto stundas izcenojumu piemēro gadījumos, kad: 

18.12.1. Kokvedēja sastāvs apturēts Pasūtītāja uzdevumā, lai veiktu kravas kontrolmērījumus vai kravas 

iekraušanu citā Kokvedēja sastāvā; 

18.12.2. Kokvedēja sastāvu izmanto demonstrācijas vajadzībām semināru laikā.  

18.12.3. Samaksu par iepriekšminētajiem gadījumiem veic uz akta pamata, kas sagatavots atbilstoši 

Līguma 10.pielikumam “Akta forma par kokvedēja izmantošanu citu darbu veikšanai”. 

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

(desmit) darba dienām. 

18.14. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, var veikt precizējošas korekcijas konstanšu līknē, kas pielietota Konkursa 

finanšu piedāvājuma cenu matricā, atbilstoši koriģējot Līguma 1.pielikumu, balstoties uz konstatētu faktu par 

izmaiņām konstanšu līkni veidojošajos rādītājos, saglabājot nemainīgu Līguma 1.pielikumā noteikto cenu par 

vienu pārvadāto m3 pie kopējā reisa garuma 216-220 km un 1 krautuves.  

18.15. Ja no Līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu ietekmē ilgākā laika periodā konstatētas neatgriezeniskas 

izmaiņas Kokvedēja sastāva vidējā kravas apjomā, Līdzēji, savstarpēji vienojoties, var koriģēt Līguma 

1.pielikumu, ņemot vērā faktisko kravas apjoma izmaiņu ietekmi uz Kokvedēja sastāva ražīgumu.  

19.PĀRVADĀJUMU IZCENOJUMU IZMAIŅU APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA 
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19.1. Aprēķinot Pakalpojumu izcenojumu izmaiņas, Līguma 1.pielikumā noteiktā cena par vienu pārvadāto m3 

pie kopējā reisa garuma 216-220 km un 1 krautuves tiek sadalīta divās komponentēs CK = CD + CP, kur katra 

komponente tiek aprēķināta pēc šādām formulām: 

CD = IDC*CK , 

CP = CK - CD, 

kur  

CD  - cenas daļa, ko ietekmē dīzeļdegvielas izmaksas (turpmāk – komponente A); 

CP – cenas daļa, ko ietekmē citas izmaksas (turpmāk – komponente B);  

IDC - dīzeļdegvielas izmaksu ietekmes koeficients pārvadājumu pakalpojumiem (0,50); 

CK - darbu izcenojums pie kopējā reisa garuma 216-220 km un 1 krautuves. 

19.2. Katrai komponentei tiek noteikts individuāls pārrēķina kritērijs, pārrēķina formula un pārrēķina periods, 

tomēr nosakot kopējos Pakalpojumu izcenojumus, tiek izmantota abu komponenšu summa. 

19.3. Pasūtītājs komponenšu pārskatīšanai izmanto Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk 

– Statistikas pārvalde) apkopotos datus: 

19.3.1. mēneša vidējās dīzeļdegvielas cenas (bez PVN) dinamikas rādītājus – komponentes A 

pārrēķinam; 

19.3.2. ceturkšņa patēriņa cenu indeksa dinamikas rādītājus – komponentes B pārrēķinam. 

19.4. Pasūtītājs komponentes pārskata (palielina vai samazina) ne biežāk kā: 

19.4.1. vienu reizi mēnesī, ja Līguma 19.3.1.punktā noteiktā rādītāja procentuālās izmaiņas ir vienādas 

vai lielākas par +/- 4% - komponentei A; 

19.4.2. vienu reizi ceturksnī, ja Līguma 19.3.2.punktā noteiktā rādītāja procentuālās izmaiņas ir 

vienādas vai lielākas par +/- 3% - komponentei B. 

19.5. Par ceturkšņiem šī Līguma izpratnē tiek uzskatīti šādi laika periodi: janvāris – marts; aprīlis – jūnijs; jūlijs 

– septembris; oktobris – decembris. 

19.6. Līguma 19.3.1.punktā noteiktā rādītāja izvērtēšanu veic katra mēneša 10. (desmitajā) darba dienā (pirmā 

izvērtēšanas reize – 2018.gada septembra 10.darba dienā), apkopojot un savstarpēji salīdzinot iepriekšējā mēneša 

rādītājus ar: 

19.6.1. tā mēneša rādītājiem, kuru rezultātā iepriekšējo reizi mainīta komponente A; 

19.6.2. mēneša, kurā notikusi Konkursa piedāvājumu atvēršana (2018.gada marts), rādītājiem, ja 

komponente A līdzšinējā Līguma darbības periodā nav mainīta. 

19.7. Līguma 19.3.2.punktā noteiktā rādītāja izvērtēšanu veic janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra mēnešu 10. 

(desmitajā) darba dienā (pirmā izvērtēšanas reize – 2018.gada oktobra 10.darba dienā), apkopojot un savstarpēji 

salīdzinot iepriekšējā ceturkšņa rādītājus ar: 

19.8. Komponentes tiek pārrēķinātas pēc šādām formulām: 

 Komponente A tiek pārrēķināta pēc šādas formulas: 

CND = CDX+DP*DCI/AK, 

kur 

CND – komponentes A pārrēķinātā vērtība; 

CDX – komponentes A pēdējoreiz pārrēķinātā vērtība (vai sākotnēji 19.1.punktā aprēķinātā 

vērtība (CD), ja pārrēķināšana nav notikusi); 

DP - degvielas patēriņš pie 220 km gara reisa (117 litri); 

DCI - dīzeļdegvielas cenas izmaiņas pret iepriekšējo periodu saskaņā ar Statistikas pārvaldes 

datiem (EUR/litrā bez PVN); 

AK – vidējā viena reisa krava (30 m3); 

 Komponente B tiek pārrēķināta pēc šādas formulas: 

CNP = CPX+PCI*CP*N 

kur 

CNP – komponentes B pārrēķinātā vērtība; 

CPX - komponentes B pēdējoreiz pārrēķinātā vērtība (vai sākotnēji 19.1.punktā aprēķinātā 

vērtība (CP), ja pārrēķināšana nav notikusi) ; 
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PCI - patēriņa cenu procentuālas izmaiņas pret salīdzināmo periodu saskaņā ar Statistikas 

pārvaldes datiem, kas izteiktas kā decimāldaļskaitlis; 

N - komercdarbības riska daļa, kas saistīta ar patēriņa cenu indeksa izmaiņām, ko sedz 

Pasūtītājs, kas izteikta kā decimāldaļskaitlis (0,9 – 90% no patēriņa cenu indeksa izmaiņām). 

19.9. Kopējā pārvadājumu pakalpojumu cena pie kopējā reisa garuma 216-220 km un 1 krautuves tiek aprēķināta 

pēc vienas no šādām formulām atkarībā no tā, kura komponente tiek pārrēķināta:  

PN = CND + CNP (ja vienlaicīgi tiek pārrēķinātas abas komponentes); 

PN = CND + CPX (ja tiek pārrēķināta tikai komponente A); 

PN = CDX + CNP (ja tiek pārrēķināta tikai komponente B), 

kur  

PN - kopējā pārvadājumu pakalpojuma cena pie kopējā reisa garuma 216-220 km un 1 

krautuves; 

CND - komponentes A pārrēķinātā vērtība; 

CNP - komponentes B pārrēķinātā vērtība;  

CDX – komponentes A pēdējoreiz pārrēķinātā vērtība (vai sākotnēji 19.1.punktā aprēķinātā 

vērtība (CD), ja pārrēķināšana nav notikusi); 

CPX - komponentes B pēdējoreiz pārrēķinātā vērtība (vai sākotnēji 19.1.punktā aprēķinātā 

vērtība (CP), ja pārrēķināšana nav notikusi). 

19.10. Izmantojot Konkursa finanšu piedāvājuma formu un aprēķināto pārvadājumu pakalpojumu cenu PN pie 

kopējā reisa garuma 216-220 km un 1 krautuves, tiek aprēķināti pārējie Pakalpojumu izcenojumi. 

19.11. Par veiktajiem Pakalpojumu izcenojumu grozījumiem Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

Pakalpojumu izcenojumu pārskatīšanas paziņo Izpildītājam, nosūtot izcenojumu grozījumus Līguma 1.pielikuma 

formā uz Izpildītāja Līguma 2.pielikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Pakalpojumu izcenojumu grozījumi 

stājas spēkā bez Izpildītāja atsevišķas piekrišanas.    

20.NOTEIKUMI PIEMAKSAS SAŅEMŠANAI PAR AUGSTĀKAS KVALITĀTES PAKALPOJUMU 

NODROŠINĀŠANU  

20.1. Par augstākas kvalitātes Pakalpojumu nodrošināšanu Izpildītājs var saņemt piemaksu (turpmāk – 

Piemaksa) turpmāk norādītajā kārtībā un apmērā. 

20.2. Piemaksas kvalifikācijas kritēriji: 

20.2.1. no Līguma 20.4.punktā norādītā pirmā vērtēšanas perioda sākuma līdz katra vērtēšanas perioda 

beigām Izpildītājs ir veicis Transportēšanas darba uzdevumu izpildi atbilstoši Līguma 4.pielikumā 

„Pārvadājamo kokmateriālu apjomu normas noteiktos attāluma intervālos” noteiktajām minimālajām 

pārvadājamo Kokmateriālu apjoma normām pie konkrēta nobrauktā vidējā attāluma (km) un vidējā 

kravas apjoma (m3) reisā. Līguma priekšmeta apjomu, kam jābūt izpildītam vērtēšanas periodā, nosaka 

saskaņā ar Līguma 14.5.punktā norādītajiem noteikumiem; 

20.2.2. nav konstatēts būtisks meža infrastruktūras objekta bojāšanas gadījums (piemēram, sabojāts 

ceļš) vai vides piesārņojums (neievērojot Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības 

prasības), kas radies Izpildītāja vainas dēļ; 

20.2.3. visi Izpildītāja Kokvedēja vadītāji uz katra vērtēšanas perioda beigām ir piedalījušies ikgadējās 

klātienes Apmācībās vai nokārtojuši zināšanu pārbaudes testu;  

20.2.4. visiem Kokvedēju vadītājiem pirmā vērtēšanas perioda laikā un devītā vērtēšanas perioda 

pirmajos divos mēnešos ir veiktas ar Pasūtītāju saskaņotas apmācības par tēmām, kas saistītas ar kravas 

kokvedēju vadītāju darba specifiku (piemēram, datorprasmes, tehniku saudzējoša un ekonomiska 

braukšana, kravas kokvedēja uzbūve un ekspluatācija, darba drošība, vidi saudzējoša darbība, 

hidromanipulatora uzbūve un ekspluatācija, kravu pārvadājumi, hidraulika, autoelektronika, kravas 

automašīnu vadītāju darba un atpūtas laiki, kokmateriālu kvalitātes novērtēšana un uzmērīšana u.tml.). 

Pasūtītājs neņem vērā Kokvedēja vadītāja apmācību par tādām tēmām par kurām Kokvedēja vadītājs 

jau ticis apmācīts Līguma ietvaros. Minimālais apmācību stundu ilgums vienam Kokvedēja vadītājam ir 

6 stundas. Apmācībās tiek nodrošināta teorētiskā un praktiskā apmācība un apmācības tiek veiktas 

darba dienās. Izpildītājam jāsaskaņo apmācību veikšana ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas 

pirms apmācību veikšanas un jānodrošina iespēja Pasūtītāja darbiniekam piedalīties apmācībās. 

Pasūtītājs, vērtējot Kokvedēja sastāva pieejamību, apmācību dienu uzskata par attaisnojošu kavējumu. 
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20.2.5. Izpildītājs ir nokārtojis finansiālās saistības, t.sk., samaksājis līgumsodus, kas izriet no Līguma 

un citiem Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par kokmateriālu pārvadājumu 

pakalpojumu sniegšanu un kurām ir iestājies apmaksas termiņš. 

20.2.6. Pasūtītājs nav izslēdzis no Līguma izpildes kādu no Izpildītāja Kokvedēja sastāviem Līguma 

15.1.7.punktā noteiktajos gadījumos. 

20.3. Piemaksu piemēro tikai gadījumos, kad Izpildītājs ir izpildījis 20.2.punktā noteiktos kvalifikācijas kritērijus 

un ja ne mazāk kā 5 (piecos) Līguma 13.pielikumā “Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas 

kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu” noteiktajos kvalitātes kritērijos saņēmis vismaz 1 punktu.  

20.4. Līguma ietvaros tiek noteikti 15 (piecpadsmit) vērtēšanas un piemaksas periodi: 

Nr. Vērtēšanas periods Piemaksas saņemšanas periods 

1. no 03.09.2018. līdz 31.10.2018. no 01.12.2018. līdz 28.02.2019. 

2. no 01.11.2018. līdz 31.01.2019. no 01.03.2019. līdz 31.05.2019. 

3. no 01.02.2019. līdz  30.04.2019. no 01.06.2019. līdz 31.08.2019. 

4. no 01.05.2019. līdz 31.07.2019. no 01.09.2019. līdz 30.11.2019. 

5. no 01.08.2019. līdz 31.10.2019. no 01.12.2019. līdz 29.02.2020. 

6. no 01.11.2019. līdz 31.01.2020. no 01.03.2020. līdz 31.05.2020. 

7. no 01.02.2020. līdz 30.04.2020. no 01.06.2020. līdz 31.08.2020. 

8. no 01.05.2020. līdz 31.07.2020. no 01.09.2020. līdz 30.11.2020. 

9. no 01.08.2020. līdz 31.10.2020. no 01.12.2020. līdz 28.02.2021. 

10. no 01.11.2020. līdz 31.01.2021. no 01.03.2021. līdz 31.05.2021. 

11. no 01.02.2021. līdz 30.04.2021. no 01.06.2021. līdz 31.08.2021. 

12. no 01.05.2021. līdz 31.07.2021. no 01.09.2021. līdz 30.11.2021. 

13. no 01.08.2021. līdz 31.10.2021. no 01.12.2021. līdz 28.02.2022. 

14. no 01.11.2021.līdz 31.01.2022. no 01.03.2022. līdz 31.05.2022. 

15. no 01.02.2022. līdz  30.04.2022. no 01.06.2022. līdz 31.08.2022. 

 

20.5. Līguma 20.4.punktā noteiktajos vērtēšanas periodos sniegtie Pakalpojumi tiek vērtēti atbilstoši 

13.pielikumā  “Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu” 

noteiktajiem kritērijiem un to aprēķināšanas kārtībai. Līguma 13.pielikumā “Kvalitātes kritēriji piemaksas 

saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu” noteikto kvalitātes kritēriju izvērtēšanu veic 1 

(viena) mēneša laikā pēc katra vērtēšanas perioda beigām. 

20.6. Līdz pirmā vērtēšanas perioda beigām (pēdējai attiecīgā vērtēšanas perioda darba dienai) un devītā 

vērtēšanas perioda otrā mēneša beigām (pēdējai attiecīgā mēneša darba dienai) Izpildītājs bez atsevišķa 

Pasūtītāja uzaicinājuma iesniedz Līguma 20.2.3.punktā noteiktā kvalifikācijas kritērija izpildi apliecinošus 

dokumentus. Izpildītājs ir atbildīgs, ka iepriekš noteiktie dokumenti ir piegādāti Pasūtītājam noteiktajā termiņā. 

Pēc noteiktā termiņa iesniegtie dokumenti, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks izskatīti. 

20.7. Pasūtītājs var piesaistīt zvērinātu revidentu, lai pārliecinātos par Izpildītāja Līguma 20.6.punktā noteiktajā 

kārtībā iesniegtās informācijas patiesumu. Izpildītājam jāsniedz zvērinātam revidentam visa pārbaudes veikšanai 

nepieciešamā informācija. 

20.8. Ja Izpildītājs vērtēšanai iesniedz nepatiesu informāciju vai nesniedz zvērinātam revidentam pārbaudei visu 

nepieciešamo informāciju, tad šajā nodaļā noteikto piemaksu par augstākas kvalitātes Pakalpojumu 

nodrošināšanu nepiemēro.  

20.9. Piemaksu aprēķina saskaņā ar Līguma 20.10., 20.11. un 20.12.punkta noteikumiem. 

20.10. Katra iegūtā kvalitātes punkta vērtība tiek noteikta 0,05 EUR/m3 apmērā un tā nav pakļauta Līguma 

19.nodaļā noteiktajai Pakalpojumu izcenojumu izmaiņu aprēķināšanas kārtībai. 

20.11. Kopējo Piemaksas vērtību (EUR/m3) iegūst, kritērijos iegūto punktu summu reizinot ar viena punkta 

vērtību, un tā attiecas uz kopējā reisa garuma intervālu 216-220 km un 1 krautuvi. 

20.12. Izmantojot Līguma 20.11.punktā aprēķināto Piemaksas vērtību un Konkursa finanšu piedāvājuma formu, 

aprēķina piemaksas (izcenojumi EUR/km un EUR/m3) par augstākas kvalitātes Pakalpojuma nodrošināšanu 

sadalījumā pa kopējā reisa garuma intervāliem. 

20.13. Par piemēroto Piemaksu Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski paziņo Izpildītājam, nosūtot 

jaunu Līguma 6.pielikumu „Piemaksas par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izcenojumi” uz 

Izpildītāja Līguma 2.pielikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Piemaksas izcenojumi stājas spēkā bez 

Izpildītāja atsevišķas piekrišanas. 

21.KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONU DATU APSTRĀDE 
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21.1 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. 

21.2. 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. 

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

aktu prasībām.  

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

21.4.1.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; 

21.4.2. 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); 

21.4.3. informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atklāta vai valsts vai pašvaldību iestādes to 

noteikušas par atklātu; 

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

iestādei vai amatpersonai;  

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

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

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

nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

21.6. 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. 

21.7. Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs ar Papildu aprīkojumu iegūtos un Līguma 16.2.14.punktā noteiktajā kārtībā 

saņemtos datus izmanto Līguma administrēšanas vajadzībām, tai skaitā Pakalpojumu izpildes nodošanas –

pieņemšanas aktos iekļautās informācijas pārbaudei atbilstoši Līguma 9.3.punkta noteikumiem. Nepieciešamības 

gadījumā šajā punktā minēto datu apstrādē var tikt iesaistīts Līguma 2.1.punktā norādītais Pasūtītāja nolīgtais 

pakalpojumu sniedzējs (kas uzstāda/noņem Papildu aprīkojumu), uzņemoties visas Līgumā noteiktās 

konfidencialitātes saistības. 

21.8. Izņēmuma gadījumos, kad Kokmateriālu saņēmējs ir fiziska persona, Izpildītājs Pakalpojuma ietvaros 

saņem (apstrādā) šādus attiecīgo fizisko personu (Kokmateriālu saņēmēju) datus: vārds, uzvārds, piegādes vietas 

adrese un tālruņa numurs. 

21.9. Izpildītājs var piesaistīt Līguma 21.8.punktā minētajiem datiem papildu apstrādātāju tikai ar Pasūtītāja 

rakstisku atļauju. Ja Pasūtītājs atļauj Izpildītājam piesaistīt savu apstrādātāju, Izpildītājs apņemas iekļaut līgumā 

ar šo apstrādātāju prasības, kuras ir identiskas šā Līguma 21.nodaļā noteiktajām prasībām. Lai Pasūtītājs varētu 

pieņemt lēmumu par papildu apstrādātāja piesaisti, Izpildītājs kopā ar atļaujas pieprasīšanu iesniedz Pasūtītājam 

šādu informāciju: personas datu apstrādei vai ar to saistīto pakalpojuma veids un apjoms, kā arī ilgums; apstrādes 

lokācija un cita būtiska informācija. Izpildītājs ievēro spēkā esošās normatīvo aktu prasības personas datu 

nodošanai uz trešajām valstīm. 

21.10. Izpildītājs pēc konkrētās  kravas piegādes un nodošanas tās saņēmējam dzēš Līguma 21.8.punktā minētos  

personas datus no savām informācijas sistēmām (elektroniskā pasta) ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā. 

21.11. Izpildītājs ievieš attiecīgas tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami 

personas datu apstrādes drošībai un apņemas pārskatīt esošās prasības atbilstoši personas datu apstrādes veidam, 

ilgumam un citiem aspektiem, kā arī sadarbojas ar Pasūtītāju gadījumā, ja informāciju par personas datu apstrādi 

Pasūtītājam ir pieprasījušas uzraudzības iestādes vai datu subjekts. 

21.12. Izpildītājs iekļauj līgumā vai citā saistošā dokumentā ar Izpildītāja nodarbinātajām personām saņemtās 

informācijas un personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu, nosakot nodarbināto pienākumu bez 

atsevišķas Izpildītāja atļaujas neapstrādāt, neizmantot un neizpaust apstrādājamo informāciju un personas datus, 

kā arī nodrošināt konfidencialitātes prasību ievērošanas uzraudzību. 
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21.13. Nekavējoties pēc jebkura personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas attiecībā uz Līguma 

21.8.punktā minēto personas datu apstrādi, Izpildītājs informē par to Pasūtītāju Līguma 24.1.3.punktā noteiktajā 

kārtībā. 

22.NEPĀRVARAMA VARA  

22.1. 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). 

22.2. Līgumā par nepārvaramu varu uzskata apstākļus, kas atbilst Līguma 22.1.punktā noteiktajām pazīmēm un 

ko Līdzēji akceptē kā nepārvaramu varu. 

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

otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 

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

22.5. 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. 

23.LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, DARBĪBAS LAIKS UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

23.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Pakalpojumu izpilde paredzēta no 2018.gada 3.septembra līdz 

2022.gada 31.augustam.  

23.2. Līdzējiem vienojoties, Līguma darbības laiku var pagarināt, ja Līguma darbības laikā nav izpildīts viss 

Līguma 1.2.punktā noteiktais minimālais vai maksimālais pārvadājamo Kokmateriālu apjoms un Pasūtītājam ir 

nepieciešamība saņemt Pakalpojumus arī turpmāk.  

23.3. 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.  

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

Izpildītājam, ja: 

23.4.1. 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; 

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

23.4.3. konstatē, ka Izpildītājs ļaunā nolūkā un apzināti bojā vai traucē Kokvedējos uzstādītā Papildu 

aprīkojuma darbību; 

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

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

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

anulēta, uz laiku apturēta vai beidzies derīguma termiņš, un Izpildītājs to nav atjaunojis; 

23.4.6. Pasūtītājs konstatē, ka Līguma darbības laikā Izpildītājs, Kokvedēju sastāvi vai Kokvedēju 

vadītāji neatbilst kādai no Konkursā izvirzītajām pretendentu kvalifikācijas vai tehniskās specifikācijas 

prasībām; 

23.4.7. Izpildītājs pilda Transportēšanas darba uzdevumu bez pavadzīmes; 

23.4.8. Izpildītājs neizpilda pirmo Transportēšanas darba uzdevumu; 

23.4.9. ja Izpildītājs vai kāda no Līguma 2.pielikumā norādītajām Izpildītāja personām ir saistīta ar tādu 

kokmateriālu pārvadāšanu, kas atbilstoši uzsāktam kriminālprocesam ir atzīti par pretlikumīgi iegūtiem;  

23.4.10. ja visi Līguma 2.pielikumā “Kokvedēju sastāvu un personāla saraksts” iekļautie Izpildītāja 

Kokvedēja sastāvi izslēgti no Līguma izpildes; 

23.4.11. 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. 
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23.5. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot Pasūtītājam par to rakstveidā ne mazāk kā 10 (desmit) 

dienas iepriekš, ja: 

23.5.1. Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam par Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi Līgumā noteiktajā 

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

23.5.2. Pasūtītājs atkārtoti pārtrauc Transportēšanas darba uzdevumu izsniegšanu uz visu kalendāro 

mēnesi. 

23.6. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ne ātrāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc Līguma noslēgšanas 

dienas, par to rakstveidā paziņojot otram Līdzējam ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus iepriekš. Šajā punktā 

noteiktās tiesības var izlietot tikai gadījumā, ja objektīvu un pamatotu apstākļu dēļ Līgumā noteikto saistību 

izpildi nav iespējams turpināt. 

24.CITI NOTEIKUMI 

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

gadījumus:  

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

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

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

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

24.1.3. nosūtīts Pasūtītājam elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: lvm_ms@lvm.lv, paziņojumu 

uzskata par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc elektroniskā pasta nosūtīšanas.  

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

Līguma 2.pielikumā norādītie Līdzēju pārstāvji.  

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

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

vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

24.3.2. 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_ms@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. 

24.4. 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. 

24.5. 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. 

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

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

24.7. 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. 

24.8. 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. 

24.9. Līgumam ir 13 (trīspadsmit) pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma 7. – 13.pielikuma 

aktuālā redakcija ir brīvi elektroniski pieejama www.lvm.lv sadaļā „Biznesa partneriem” (apakšsadaļā 

Kokmateriālu pārvadājumi – Līguma pielikumi – Pārvadājumi). Pasūtītājam ir tiesības rosināt nebūtisku 

grozījumu veikšanu Līguma 7. – 13.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 

Pasūtītājam par argumentētiem iebildumiem, Līguma pielikumu grozījumi stājas spēkā un ir saistoši Izpildītājam 

bez atsevišķa Izpildītāja akcepta.  

mailto:lvm_ms@lvm.lv
mailto:lvm_ms@lvm.lv
http://www.lvm.lv/
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24.10. Līgums ar pievienoto 1. – 6.pielikumu sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisku 

spēku, katrs kopā uz 31 (trīsdesmit vienas) lapas, no kuriem viens tiek nodots Izpildītājam, bet otrs – 

Pasūtītājam. 

25. LĪGUMA PIELIKUMI 

Līgumam pievienoti un tā neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:   

1. – Pakalpojumu izcenojumi; 

2. – Kokvedēju sastāvu un personāla saraksts; 

3. – Tehniskā specifikācija; 

4. – Pārvadājamo kokmateriālu apjomu normas noteiktos attāluma intervālos; 

5. – Tehniskā piedāvājuma forma; 

6. – Piemaksas par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izcenojumi. 

 

 

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

www.lvm.lv sadaļā „Biznesa partneriem” (apakšsadaļā Kokmateriālu pārvadājumi – Līguma pielikumi – 

Pārvadājumi): 

7. – AS „Latvijas valsts meži” prasības vides piesārņojuma samazināšanai; 

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

9. – Piegādes ķēdes rokasgrāmata pakalpojumu sniedzējiem; 

10. – Akta forma par kokvedēja izmantošanu citu darbu veikšanai; 

11. – LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata; 

12. – Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti; 

13. – Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu. 

 

26.LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 

Vienotais reģ. Nr.40003466281 

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 

Bankas rekvizīti: 

AS “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X 

Konts:  LV10UNLA0003030467544 

 

 

 

_____________________A.Meirāns 

 

____________ 

Vienotais reģ. Nr.____________ 

Juridiskā adrese: ____________ 

Bankas rekvizīti: 

____________, bankas kods: ____________ 

Konts:  ____________ 

 

 

 

________________________________ 
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