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           par īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa ierīkošanu un uzturēšanu 

 

 

Rīgā 

 

2018.gada  23.aprīlī 

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 

reģistrācijas Nr.40003466281, LVM Mežsaimniecība meža infrastruktūras izpilddirektora Indra Stulpāna 

personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cargo Trans Logistics”, kas reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 40103559304, tās valdes locekles Antras Zilgmes-Loginas personā, kura 

rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses 

(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, turpmāk – PUSES) 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veikta iepirkuma (iepirkuma identifikācijas 

Nr. AS LVM MI_2018_153_B, CPV kods: 45223800-4) rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk– 

LĪGUMS) par zemāk minēto: 

 

1. LĪGUMA priekšmets 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS par atlīdzību kvalitatīvi un PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, 

ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, kuru izmaksas ir iekļautas Līgumcenā, veic īslaicīgas lietošanas 

koksnes vairogu ceļa “Latvāņu koka ceļš” ierīkošanu un uzturēšanu saskaņā ar Defekta aktu Nr. DA-18-

I213-0002 (turpmāk – Darbi). Objekts atrodas Dienvidlatgales reģiona Krāslavas meža iecirknī. 

1.2. Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma LĪGUMA izpildes laikā mainīt darbu apjomu, kāds noteikts Defekta 

aktā Nr. DA-18-I213-0002, tajā skaitā vispār neuzdot kādu no darbiem, ja tas nebūs objektīvi nepieciešams. 

Darba apjomu samazinājums nepārsniegs 25% no Defektu aktā Nr. DA-18-I213-0002 noteiktā kopējā darbu 

apjoma naudas izteiksmē. 

 

2. LĪGUMA termiņi 

2.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir savas ar šo LĪGUMU 

pielīgtās saistības izpildījušas pilnā apmērā vai ir noslēgušas vienošanos par LĪGUMA izbeigšanu, vai kāda 

no PUSĒM ir atkāpusies no LĪGUMA izpildes LĪGUMA 11.punktā noteiktajos gadījumos. Īslaicīgas 

lietošanas koksnes vairogu ceļa “Latvāņu koka ceļš” ierīkošana ir jāpabeidz līdz 2018.gada 15.maijam. 

LĪGUMA izpildes termiņš ir 2018.gada 3.augusts.  

2.2. LĪGUMA izpildes termiņu PUSES var mainīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos: 

2.2.1. ja nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama 

Darbu izpilde. 

2.2.2. ja kādas PUSES saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras PUSES saistību 

izpilde;  

2.2.3. ja PUSES saistību izpilde ir apgrūtināta tādu objektīvu iemeslu dēļ, kuru ietekmei uz saistību 

izpildi piekrīt abas PUSES 

2.2.4. ja termiņa izmaiņas ir PASŪTĪTĀJA saimnieciskās darbības nepieciešamība. 

 

3. Līgumcena un samaksas kārtība  
3.1. Līgumcena par LĪGUMĀ minēto visu Darbu veikšanu ir EUR 27 711,60 bez PVN. Līgumcena ietver 

visas ar Darbu veikšanu saistītās izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus, kuri saistīti ar 

LĪGUMA izpildi.  

3.2. PASŪTĪTĀJS pieņem IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi, atbilstoši Defektu aktam Nr. Nr. DA-18-I213-0002, 

darba uzdevumam, PASŪTĪTĀJA apstiprinātajiem noteikumiem “Koksnes autoceļa izveidošanas tehniskie 

noteikumi” vai specifikācijām "Koksnes autoceļa pamatnes iesēdumu remonts" izpildītos Darbus ar aktu par 

izpildīto darbu pieņemšanu. Aktu paraksta LĪGUMA 8.2.apakšpunktā norādītie PUŠU pārstāvji.  

3.3. IZPILDĪTĀJS, pēc attiecīgo Darbu pieņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses, iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

rēķinu (oriģinālu) par apmaksas summu, kas atbilst aktā par izpildīto Darbu pieņemšanu norādītajam darbu 

apjomam un summai.  

3.4. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par paveiktajiem Darbiem, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA 

iesniegto rēķinu, kas izrakstīts atbilstoši Darbu Pieņemšanas – nodošanas aktam.  
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3.5. PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina (oriģināla) 

saņemšanas ar pārskaitījumu uz LĪGUMĀ norādīto IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. 

 

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības 

4.1. IZPILDĪTĀJS veic Darbus atbilstoši Defektu aktam Nr.DA-18-I213-0002 un ikreizējam darba 

uzdevumam, PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā un atbilstoši PASŪTĪTĀJA apstiprinātajiem noteikumiem 

“Koksnes autoceļa izveidošanas tehniskie noteikumi” un specifikācijām "Koksnes autoceļa pamatnes 

iesēdumu remonts” (turpmāk – specifikācijas). Ja IZPILDĪTĀJS darbu veikšanai izmanto kāpurķēžu tehniku, 

ar to pa koksnes autoceļu var pārvietoties tikai ar speciālu aprīkojumu, lai nobojātu koksnes vairogus. 

4.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot: 

 4.2.1. visus ar darba aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību saistītos normatīvos aktus, 

tajā skaitā, veikt nepieciešamos pasākumus šajās jomās.  

 4.2.2. PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības (dokumenti ir pieejami pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja vai 

AS „Latvijas valsts meži” mājaslapā http://www.lvm.lv  sadaļā Biznesa partneriem – Iepirkumi – Līguma 

pielikumi): 

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

 4.2.2.2. AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumus; 

 4.2.2.3. AS „Latvijas valsts meži” Dabas aizsardzības prasības meža darbos; 

 4.2.2.4. Darbu veikšanā izmantojamā beramā materiāla (smilts, grants) kvalitātes prasības, kas noteiktas 

AS „Latvijas valsts meži” apstiprinātajās specifikācijās par iesēdumu un bedru labošanu uz meža autoceļiem; 

4.2.3. FSC un PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktās prasības 

(dokumenti ir pieejami AS „Latvijas valsts meži”  mājaslapā http://www.lvm.lv  sadaļā Biznesa partneriem); 

4.3. IZPILDĪTAJAM ir pienākums Darbu izpildes laikā izpildīt visas saistības attiecībā pret valsts un 

pašvaldību iestādēm saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteikto. 

4.4. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt kārtību un tīrību Darbu izpildes teritorijā un Darbu izpildes 

laikā; 

4.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nepasliktināt ceļu, kurus IZPILDĪTĀJS izmanto Darbu veikšanā 

(turpmāk – pievedceļi), tehnisko stāvokli. Ja Darbu veikšanas laikā tiek pasliktināts pievedceļu tehniskais 

stāvoklis, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums novērst radītos bojājumus par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA vai 

pievedceļu īpašnieku noteiktajā termiņā. 

4.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt PASŪTĪTĀJA pārstāvim brīvu pieeju objektam. 

IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJAM brīvu pieeju pielietotiem tehniskiem un programmatūras 

līdzekļiem, kas izmantoti Darbu izpildē nepieciešamo dokumentu sagatavošanā. 

4.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā paziņot PASŪTĪTĀJAM 

par jebkādiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no IZPILDĪTĀJA un kavē Darbu pabeigšanu noteiktajā 

termiņā, un saskaņot ar PASŪTĪTĀJU tālāko rīcību. 

4.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums informēt PASŪTĪTĀJU par katru nelaimes gadījumu, kurš noticis veicot 

LĪGUMĀ noteiktos Darbus. Informācija ir jāsniedz rakstveidā, 3 (trīs) dienu laikā pēc akta par nelaimes 

gadījumu darbā sastādīšanas. 

4.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par paveiktajiem Darbiem LĪGUMA 3.punktā noteiktā 

apmērā un kārtībā. 

4.10. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības Darbu veikšanai piesaistīt apakšuzņēmēju saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 

iesniegto piedāvājumu iepirkumā, kas ir šī LĪGUMA sastāvdaļa, ievērojot šādus noteikumus: 

4.10.1. IZPILDĪTĀJAM nav tiesību veicamos Darbus vai to daļu nodot apakšuzņēmējam, kas nav 

uzrādīts iesniegtajā piedāvājumā iepirkumam vai saskaņots ar PASŪTĪTĀJU; 

4.10.2. IZPILDĪTĀJS atbild par apakšuzņēmēja veiktajiem Darbiem, uzņemoties risku uz savu atbildību. 

4.11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu saskaņā ar LĪGUMA 

9.punktā noteikto. 

4.12. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 11.2.apakšpunktā 

noteikto. 

4.13. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildes laikā apņemas netraucēt PASŪTĪTĀJU mežistrādes darbu veikšanā 

un koksnes transportēšanā, un ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem PASŪTĪTĀJA īpašumam vai 

valdījumam. 

4.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas informācijas 

sniegšanu, PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 

http://www.lvm.lv/
http://www.lvm.lv/
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4.15. IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust LĪGUMA izpildē iesaistīto personu datus trešajām personām, 

izņemot gadījumus, kad personu datus pieprasa normatīvajos tiesību aktos noteikta kompetenta institūcija 

vai amatpersona normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par 

darbinieku, kas norādīti LĪGUMĀ vai tiks iesaistīti LĪGUMA izpildē, datu apstrādes tiesiskā pamata 

nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.16. IZPILDĪTĀJS apņemas LĪGUMA izpildes laikā iegūto informāciju izmantot tikai LĪGUMĀ 

noteiktajiem mērķiem, veicot drošības pasākumus informācijas aizsardzībai, un saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo tiesību aktu prasībām. IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas neatklāt 

ierobežotas pieejamības informāciju, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju pieprasa normatīvajos tiesību 

aktos noteikta kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos. Par 

ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma visa informācija vai dati, kas attiecas uz PASŪTĪTĀJA 

darbību un LĪGUMA izpildi, neatkarīgi no to fiksēšanas veida. Pienākums neizpaust un pretēji 

PASŪTĪTĀJA interesēm kā citādi izmantot ierobežotas pieejamības informāciju saglabājas bez laika 

ierobežojuma un uz to neattiecas LĪGUMA darbības termiņš. 

 

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības 

5.1. Par Darbu izpildīšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līgumcenu LĪGUMA 

3.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā ar bezskaidras naudas norēķinu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu 

kontā. 

5.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa demontāžas vietas 

un ierīkošanas vietas nodošanu IZPILDĪTĀJAM ar IZPILDĪTĀJU saskaņotā termiņā. Īslaicīgas lietošanas 

koksnes vairogu ceļa ierīkošanas vietas nodošanu apliecina Akts par vietas nodošanu un pieņemšanu. Aktu 

paraksta LĪGUMA 8.2.apakšpunktā norādītie PUŠU pārstāvji. Akta pielikumā pievieno IZPILDĪTĀJA 

sagatavotu Darbu izpildē izmantojamo ceļu sarakstu, aprakstu par ceļu tehnisko stāvokli un shēmu. 

5.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Darbu izpildi un Darbu veikšanas laikā pārbaudīt Darbu kvalitāti. 

5.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības apturēt Darbu veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro kādu no LĪGUMĀ vai 

Darba uzdevumā noteiktajām prasībām, līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai. 

5.5. PASŪTĪTĀJS neatbild par IZPILDĪTĀJA tehniku, materiāliem u.c., resursiem, kas atrodas Darbu 

veikšanas vietā, kā arī par IZPILDĪTĀJA vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā radīto 

kaitējumu trešajām personām. 

5.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par 

paveiktajiem darbiem LĪGUMA 9.punktā norādīto līgumsodu. 

5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU saskaņā ar LĪGUMA 11.1.apakšpunktā noteikto. 

5.8. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt degvielas kontrolmērījumu pārbaudes, ņemot degvielas paraugus no 

IZPILDĪTĀJA LĪGUMA saistību izpildes nodrošināšanai piesaistīto transportlīdzekļu (Darbu veikšanā 

izmantotās tehnikas) degvielas tvertnēm, un nodot izņemtos degvielas paraugus laboratoriskai 

pārbaudei/ekspertīzei neatkarīgā laboratorijā. PASŪTĪTĀJS šajā punktā minētās degvielas kontrolmērījumu 

pārbaudes ir tiesīgs veikt visā LĪGUMA darbības laikā bez iepriekšējas saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU. 

5.9. PASŪTĪTĀJS apņemas neizpaust LĪGUMA izpildē iesaistīto personu datus trešajām personām, izņemot 

gadījumus, kad personu datus pieprasa normatīvajos tiesību aktos noteikta kompetenta institūcija vai 

amatpersona normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos. 

5.10. PASŪTĪTĀJS apņemas LĪGUMA izpildes laikā iegūto informāciju izmantot tikai LĪGUMĀ 

noteiktajiem mērķiem, veicot drošības pasākumus informācijas aizsardzībai, un saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo tiesību aktu prasībām. PASŪTĪTĀJS apņemas bez IZPILDĪTĀJA rakstiskas piekrišanas neatklāt 

ierobežotas pieejamības informāciju, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju pieprasa normatīvajos tiesību 

aktos noteikta kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos. Par 

ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma visa informācija vai dati, kas attiecas uz IZPILDĪTĀJA 

darbību un LĪGUMA izpildi, neatkarīgi no to fiksēšanas veida. Pienākums neizpaust un pretēji 

IZPILDĪTĀJA interesēm kā citādi izmantot ierobežotas pieejamības informāciju saglabājas bez laika 

ierobežojuma un uz to neattiecas LĪGUMA darbības termiņš. 

 

6. Darbu uzdošana un izpilde  

6.1. Par īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa ierīkošanas darbiem PASŪTĪTĀJS informēs 

IZPILDĪTĀJU, nosūtot uz IZPILDĪTĀJA elektroniskā pasta adresi: ctl.raivis@gmail.com attiecīgu darba 

uzdevumu. PUSES vienojas, ka darba uzdevumu IZPILDĪTĀJS ir saņēmis nākamajā darba dienā pēc 

elektroniskā sūtījuma nosūtīšanas dienas. 

mailto:ctl.raivis@gmail.com


4 

 

6.2. IZPILDĪTĀJS veic Darbus, ievērojot darba uzdevumā noteikto termiņu. IZPILDĪTĀJAM Darbi ir jāveic 

atbilstoši Defektu aktam, darba uzdevumam, PASŪTĪTĀJA apstiprinātajiem noteikumiem „Koksnes 

autoceļa izveidošanas tehniskie noteikumi”. Darbu izpildi apliecina LĪGUMA 8.2.apakšpunktā noteikto 

PUŠU pārstāvju parakstīts Akts par izpildīto darbu pieņemšanu. 

6.3. Īslaicīgas lietošanas koksnes ceļa ekspluatācijas laikā PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU par 

nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem, nosūtot Īslaicīgas lietošanas koksnes ceļa uzturēšanas darba 

uzdevumu uz IZPILDĪTĀJA elektroniskā pasta adresi, kas noteikta LĪGUMA 6.1.apakšpunktā. PUSES 

uzskata, ka IZPILDĪTĀJS paziņojumu ir saņēmis nākamajā dienā pēc tā nosūtīšanas. IZPILDĪTĀJAM ir 

pienākums veikt uzturēšanas darbus trīs dienu laikā no Īslaicīgas lietošanas koksnes ceļa uzturēšanas darba 

uzdevuma saņemšanas dienas un atbilstoši PASŪTĪTĀJA apstiprinātajiem noteikumiem „Koksnes autoceļa 

izveidošanas tehniskie noteikumi” un specifikācijām "Koksnes autoceļa pamatnes iesēdumu remonts". Pēc 

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa uzturēšanas darba uzdevumā noteikto darbu pabeigšanas 

IZPILDĪTĀJA un PASŪTĪTĀJA pārstāvji sastāda un paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 

7. Izmaiņas darba uzdevumā 

7.1. Ja PASŪTĪTĀJS ir veicis izmaiņas Defektu aktā Nr. DA-18-I213-0002 vai darba uzdevumā un mainījis 

Darbu apjomu, par to tiek sastādīts un parakstīts Darbu daudzumu izmaiņu akts, kuru apstiprina PUŠU 

pārstāvji, un kurā ir uzrādīts veicamo Darbu apjoms un izmaksas. PUSES ar rakstveida papildu vienošanos 

var mainīt LĪGUMA 3.1.apakšpunktā noteikto līgumcenu atbilstoši Darbu apjoma izmaiņām. 

7.2. Par tādu Darbu izpildi, kurus veicot, IZPILDĪTĀJS ir patvaļīgi atkāpies no LĪGUMA noteikumiem, 

Defektu akta, darba uzdevuma vai PASŪTĪTĀJA apstiprinātajiem noteikumiem „Koksnes autoceļa 

izveidošanas tehniskie noteikumi” vai specifikācijām, IZPILDĪTĀJS atlīdzību nesaņem un veic labojumus 

uz sava rēķina, nepieprasot PASŪTĪTĀJA noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanu. 

 

8. PUŠU korespondence un pārstāvji 

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

adresātam. PUŠU paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc LĪGUMĀ norādītajām PUŠU adresēm 

korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka PUSE ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā 

izsūtīšanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu 

likumam. IZPILDĪTĀJS apņemas pieņemt PASŪTĪTĀJA sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas 

parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz IZPILDĪTĀJA elektroniskā pasta adresi. Mainoties 

PUSES juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, PUSE par to nekavējoties, bet ne vēlāk 

kā trīs dienu laikā paziņo otrai PUSEI. Ja PUSE par juridiskās adreses vai adreses korespondences 

saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai PUSEI vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras PUSES paziņojumi 

tiek uzskatīti par nosūtītiem. 

8.2. PUŠU pārstāvji: 

8.2.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: Mārtiņš Aglonietis, mob.tel. 26403032, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA 

administrēšanu PASŪTĪTĀJA vārdā; 

8.2.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis: Raivis Logins, mob. tel. 26448002, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA 

administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā. 

 

9. PUŠU atbildība par LĪGUMA pārkāpumiem 

9.1. Ja IZPILDĪTĀJS kavē darba uzdevumā noteikto Darbu izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 

pieprasīt, lai IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu par katru kavēto dienu 0,2 % apmērā no Darba uzdevumā 

noteikto darbu izmaksu summas (bez PVN). 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS nav apmaksājis IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu par izpildītajiem un no PASŪTĪTĀJA 

puses pieņemtajiem darbiem, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 

par katru nokavēto dienu 0,2 % apmērā no neapmaksātā rēķina summas (bez PVN). 

9.3. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 4.2. vai 4.10.apakšpunkta noteikumus, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 70.00 EUR par katru gadījumu. 

9.4. LĪGUMA 9.1. līdz 9.3.apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un 

PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes. 

9.5. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no LĪGUMA 3.1.apakšpunktā norādītās 

līgumcenas (bez PVN), ja PASŪTĪTĀJS izbeidz LĪGUMU kādā no LĪGUMA 11.1.1., 11.1.2. apakšpunktā 

noteiktajiem gadījumiem.  



5 

 

9.6. Piemērojot LĪGUMA 9.5.apakšpunktā noteikto līgumsodu, citus šajā punktā noteiktos līgumsodus 

PASŪTĪTĀJS nepiemēros. 

 

10. Nepārvarama vara  

10.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu LĪGUMA neizpildi, ja šī neizpilde radusies 

nepārvaramas varas dēļ. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi, piemēram, ugunsgrēki, zemestrīces, kara 

darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā LĪGUMA izpilde nav iespējama. 

10.2. Ja iestājas nepārvarama vara, PUSES iespējami drīz sāk sarunas par LĪGUMA izpildes alternatīviem 

variantiem vai arī vienojas par LĪGUMA izbeigšanu. 

 

11. Līguma izbeigšana 

11.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja: 

11.1.1. IZPILDĪTĀJS neveic Darbus PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, vai Darbu kvalitāte neatbilst 

Defektu aktam, darba uzdevumam vai PASŪTĪTĀJA apstiprinātajiem noteikumiem „Koksnes autoceļa 

izveidošanas tehniskie noteikumi” vai specifikācijām; 

11.1.2. IZPILDĪTĀJS ir atkārtoti pārkāpis kādu no LĪGUMA 4.punktā noteiktajiem IZPILDĪTĀJA 

pienākumiem; 

11.1.3. pret IZPILDĪTĀJU uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, 

vai IZPILDĪTĀJS nespēj turpmāk pildīt LĪGUMU;  

11.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja: 

11.2.1. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus, un līgumsods sasniedzis 10% no LĪGUMA 3.1.apakšpunktā 

noteiktās līgumcenas (bez PVN); 

11.2.2. PASŪTĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 

11.3. PUSĒM rakstiski vienojoties ir tiesības izbeigt LĪGUMU kāda cita iemesla dēļ. 

11.4. Izbeidzot LĪGUMU pēc vienas PUSES iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras PUSES līgumsaistību 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi, PUSE, kas izbeidz LĪGUMU pēc savas iniciatīvas, maksā otrai pusei 

līgumsodu 10 % apmērā no LĪGUMA 3.1.apakšpunktā noteiktās līgumcenas (bez PVN). 

  

12. Strīdu izskatīšana 

Ja PUSES nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no šī LĪGUMA, skar tā 

pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Baltijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā 

saskaņā ar tās reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā, vai Latvijas Republikas tiesā, pēc prasītāja izvēles. 

Baltijas Starptautiskās Šķīrējtiesas reglaments ir pieejams šķīrējtiesas mājas lapā internetā šādā adresē: 

http://www.arbitration.lv . 

 

13. Noslēguma noteikumi 

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

ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie LĪGUMA noteikumi. 

13.2. Izmaiņas un papildinājumi šajā LĪGUMĀ, tajā skaitā  LĪGUMA 15.punktā norādīto IZPILDĪTĀJA 

Bankas rekvizītu maiņa,  stājas spēkā tad, ja par to ir panākta abu PUŠU rakstiska vienošanās. PUŠU 

vienošanās ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

13.3. PUSES vienojas, ka šajā LĪGUMĀ paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja:  

13.3.1.abas PUSES pirms šajā LĪGUMĀ paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to 

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

 13.3.2. kādas no PUSĒM saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. PUSEI, kuras saistību tiesības pārņemtas, 

ir pienākums nekavējoties elektroniski uz sekojošu e-pasta adresi: lvm_ms@lvm.lv (gadījumā, ja PUSE, 

kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir IZPILDĪTĀJS), ctl.raivis@gmail.com (gadījumā, ja PUSE, kuras 

saistību tiesības tiek pārņemtas ir PASŪTĪTĀJS) un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru PUSI par 

saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju.  

13.4. LĪGUMS ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam 

eksemplāram katrai PUSEI.  

 

 

 

http://www.arbitration.lv/
mailto:lvm_ms@lvm.lv
mailto:ctl.raivis@gmail.com
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14. LĪGUMA pielikumi 

14.1.LĪGUMA sastāvdaļa ir zemāk uzskaitītie dokumenti: 

14.1.1. Pielikums Nr.1 – PASŪTĪTĀJA apstiprinātais Defektu akts; 

14.1.2. Pielikums Nr.2 - IZPILDĪTĀJA iesniegtais Darbu apjomu saraksts ar vienības cenām un darbu 

izmaksām. 

 

 

15. PUŠU adreses, rekvizīti un paraksti 

         

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

  

AS “Latvijas valsts meži” 

LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra 

Juridiskā adrese un  

adrese korespondences saņemšanai:  

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004 

tālr.67805482 

PVN reģ. kods: LV40003466281 

Bankas rekvizīti: A/S “SEB banka”  

bankas kods: UNLALV2X, 

konts: LV10UNLA0003030467544 

E-pasts: lvm@lvm.lv   

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

"Cargo Trans Logistics" 

Juridiskā adrese un  

adrese korespondences saņemšanai:  

Biķernieku iela 160, k-1-11A, Rīga, LV-1079 

tālr.26448002 

PVN reģ. kods: LV40103559304 

Bankas rekvizīti: A/S Swedbank 

bankas kods: HABALV22 

konts: LV93HABA0551033483907 

E-pasts: ctl.raivis@gmail.com  

  

  

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

_____________________________ 

 Indris Stulpāns 

 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

____________________________ 

Antra Zilgme - Logina 

 

mailto:lvm@lvm.lv
mailto:ctl.raivis@gmail.com

