UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.6.4.2_000t_230_18_29 (elektroniski parakstīts 13.08.2018.)
par meža meliorācijas sistēmas būvdarbu veikšanu
Rīga, sagatavošanas datums: 2018.gada 8.augustā
Līguma reģistrācijas numuru skatīt dokumenta pielikumā.
Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar
reģistrācijas Nr.40003466281, LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūras izpilddirektora
______________ personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas
puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “C.I.K.A.”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā
ar reģistrācijas Nr.40003625957, tās valdes priekšsēdētāja ______________ personā, kurš rīkojas uz
statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā –
PUSES),
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veikta iepirkuma (iepirkuma
identifikācijas Nr.AS LVM MI_2018_249_B, CPV kods: 45112300-8) rezultātiem un izsakot savu brīvi
radušos gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS) par zemāk minēto:
1. LĪGUMA priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm,
būvizstrādājumiem par atlīdzību kvalitatīvi un līdz būvdarbu pabeigšanas termiņam veic meža
meliorācijas sistēmas “Gulāni”, kas atrodas LVM Dienvidkurzemes reģiona Akmensraga meža
iecirknī, būvdarbus 229 ha apjomā (turpmāk – DARBI).
Līguma priekšmeta izpilde ir saistīta ar PUŠU noslēgto uzņēmuma līgumu par mežizstrādes
pakalpojuma sniegšanu.
1.2. IZPILDĪTĀJS izpilda DARBUS, atbilstoši būvprojektam, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošu
normatīvo aktu prasības, t.sk. darba aizsardzības un ugunsdrošības noteiktās prasības, kā arī
ievērojot FSC un PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktās prasības
(dokumenti ir pieejami pasūtītāja mājaslapā: http://www.lvm.lv sadaļā Biznesa partneriem) un
PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības (dokumenti ir pieejami pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja vai AS
“Latvijas valsts meži” mājas lapā http://www.lvm.lv sadaļā Biznesa partneriem – Iepirkumi –
Līguma pielikumi – Darbības jomas – Vispārīgie un Meža infrastruktūras būvniecība – Meža
meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana un sadaļā Biznesa partneriem – Partneriem –
Kokmateriālu pārvadājumi – Prasības ceļu lietotājiem):
1.2.1. AS “Latvijas valsts meži” Prasības vides piesārņojuma samazināšanai;
1.2.2. AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi;
1.2.3. AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūra Meža meliorācijas sistēmu būvdarbu
specifikācijas.
2. Līgumcenas samaksa
2.1. Līgumcena LĪGUMĀ minēto visu DARBU veikšanai sastāda EUR 52 686,55 (piecdesmit divi
tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro un 55 centi). Līgumcena ietver izmantojamo
būvizstrādājumu izmaksas, darba izmaksas, būvniecības tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas,
nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, nodevas un citus obligātos maksājumus, kuri saistīti
ar LĪGUMA izpildi.
2.2. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM avansu 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no LĪGUMA
2.1.apakšpunktā norādītās objekta (atlikušās) līgumcenas, ja IZPILDĪTĀJS iesniedz
PASŪTĪTĀJAM rēķinu (oriģinālu) un spēkā esošu avansa garantiju. Avansa garantija ir pirmā
pieprasījuma bankas garantija, kas nav atsaucama no IZPILDĪTĀJA puses. Avansa garantijai
ir jābūt izdotai par šādiem noteikumiem:
2.2.1. avansa garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
2.2.2. avansa garantija ir spēkā no avansa maksājuma datuma līdz 2019.gada 15.augustam. Ja
būvdarbu pabeigšanas termiņš tiek pagarināts, tad IZPILDĪTĀJAM ir jāpagarina arī avansa

garantijas termiņš atbilstoši būvdarbu pabeigšanas termiņam un jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM
avansa garantijas termiņa pagarinājumu apliecinošs dokuments;
2.2.3. avansa garantijas devējs apņemas samaksāt PASŪTĪTĀJAM pieprasīto summu pēc pirmā
rakstiskā PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, kurā PASŪTĪTĀJS būs norādījis, ka IZPILDĪTĀJS
no PASŪTĪTĀJA saņemto avansa maksājumu neizlieto LĪGUMĀ paredzētajā Darbu
izpildes kārtībā, t.i., neuzsāk būvdarbus; kavē būvdarbu izpildi, salīdzinot ar būvdarbu
izpildes un naudas plūsmas grafiku, kas ir LĪGUMA pielikums; pārtrauc būvdarbu izpildi,
vai veic tādas darbības, kas kalpo par iemeslu PASŪTĪTĀJAM vienpusēji atkāpties no
LĪGUMA. PASŪTĪTĀJA pieprasītā summa ir vienāda ar IZPILDĪTĀJA neatstrādātā avansa
summu, nepārsniedzot avansa garantijas summu;
2.2.4. avansa garantijas devējs uzņemas saistības samaksāt IZPILDĪTĀJA neatstrādātā avansa
summu kā pats IZPILDĪTĀJS.
2.3. Avansa maksājumu PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc LĪGUMA 2.2.apakšpunktā
minēto dokumentu saņemšanas ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA šajā LĪGUMĀ norādīto norēķinu
kontu.
3. LĪGUMA termiņš
3.1. LĪGUMS stājas spēkā ar dienu, kad PUSES to ir parakstījušas, un ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES
ir savas ar šo LĪGUMU uzņemtās saistības izpildījušas pilnā apmērā.
3.2. DARBU izpildes termiņš ir 2019.gada 15.jūlijs.
3.3. DARBU izpildes termiņu PUSES var mainīt ar rakstveida papildu vienošanos šādos gadījumos:
3.3.1. ja PASŪTĪTĀJS akceptē LĪGUMĀ paredzēto izpildāmo DARBU apjomu un būvprojekta
izmaiņas;
3.3.2. ja nepārvaramas varas dēļ tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama DARBU izpilde;
3.3.3. ja kādas PUSES saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras PUSES saistību
izpilde;
3.3.4. ja PUSES saistību izpilde ir apgrūtināta tādu objektīvu iemeslu dēļ, kuru ietekmei uz saistību
izpildi piekrīt abas PUSES.
4. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
4.1. PASŪTĪTĀJS pilnvaro IZPILDĪTĀJU, un IZPILDĪTĀJS pēc LĪGUMA noslēgšanas nekavējoties
iesniedz būvvaldei, kura ir izsniegusi būvatļauju, dokumentus, kādi ir nepieciešami būvatļaujā
noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei:
4.1.1. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;
4.1.2. būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises
kopija;
4.1.3. būvdarbu vadītāja saistību raksts;
4.1.4. būvdarbu žurnāls,
4.1.5. citi dokumenti, kādi ir noteikti būvatļaujā un ir IZPILDĪTĀJA rīcībā.
4.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uzsākt Darbus objektā pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi būvatļaujā
atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, un PASŪTĪTĀJS ir nodevis IZPILDĪTĀJAM
būves vietu, ko apliecina PUŠU pārstāvju parakstīts Būves vietas nodošanas akts. Būves vietas
nodošanas aktu sagatavo PASŪTĪTĀJS. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums veikt DARBUS saskaņā ar
spēkā esošu būvprojektu, precizētu Darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku sadalījumā pa
mēnešiem, kas ir LĪGUMA pielikums, un pabeigt tos līdz LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteiktajam
DARBU izpildes termiņam. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildes termiņu vai
kvalitāti, IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU.
4.3. Ja PASŪTĪTĀJS atzīst IZPILDĪTĀJA rakstveida lūgumā ierosināto DARBU uzsākšanas termiņa
grozījumu par pamatotu, PUSES rakstveidā vienojas par šī termiņa grozīšanu un precizēta Darbu
izpildes un naudas plūsmas grafika iesniegšanu.
4.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības DARBU veikšanai piesaistīt atsevišķu būvdarbu veicējus saskaņā ar
IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumā, kas ir šī LĪGUMA sastāvdaļa, ievērojot šādus
noteikumus:
4.4.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atsevišķu būvdarbu veicējiem nodot būvdarbus par kopējo
apjomu, kas nepārsniedz 70% no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā objekta būvdarbu
apjoma naudas izteiksmē;
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4.4.2. IZPILDĪTĀJAM nav tiesības piesaistīt atsevišķu būvdarbu veicējus, kas nav uzrādīti
iesniegtajā piedāvājumā iepirkumam vai saskaņoti ar PASŪTĪTĀJU;
4.4.3. IZPILDĪTĀJS atbild par atsevišķu būvdarbu veicēju veiktajiem darbiem, uzņemoties risku
uz savu atbildību.
4.5. DARBIEM nepieciešamos būvmateriālus nodrošina IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem, un
samaksai par tiem ir jābūt iekļautai LĪGUMA 2.1.apakšpunktā norādītajā līgumcenā.
4.6. IZPILDĪTĀJS ļauj PASŪTĪTĀJAM, būvuzraugam vai PASŪTĪTĀJA pilnvarotai personai iekļūt
vietā, kur tiek veikti vai kurā ir paredzēts veikt ar šo LĪGUMU saistītos darbus. IZPILDĪTĀJAM ir
pienākums par saviem līdzekļiem un PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā novērst nepilnības DARBU
izpildē, ja tās LĪGUMA izpildes laikā konstatējis PASŪTĪTĀJS vai būvuzraugs, kā arī segt
zaudējumus, kādi radīti PASŪTĪTAJAM (LĪGUMA 5.3. un 5.5.apakšpunkts). IZPILDĪTĀJS
nodrošina PASŪTĪTĀJAM brīvu pieeju pielietotiem tehniskiem un programmatūras līdzekļiem, kas
izmantoti DARBU izpildē nepieciešamo dokumentu sagatavošanā.
4.7. IZPILDĪTĀJA dalība ražošanas apspriedēs ir obligāta, ko sasauc PASŪTĪTĀJS saskaņā ar
LĪGUMA 8.1.apakšpunktu.
4.8. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem DARBIEM LĪGUMĀ noteiktajā
apmērā un kārtībā.
4.9. IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot visas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktās prasības, t.sk. darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības noteiktās
prasības. Par katru nelaimes gadījumu darbā, kurš noticis, veicot LĪGUMĀ paredzētos DARBUS,
IZPILDĪTĀJS informē rakstveidā PASŪTĪTĀJU 3 (trīs) dienu laikā pēc akta par nelaimes gadījumu
darbā sastādīšanas. PASŪTĪTĀJS pilnvaro IZPILDĪTĀJU, un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt
normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām, veicot būvdarbus, noteiktos projekta vadītāja
pienākumus.
4.10. IZPILDĪTĀJS apņemas nepasliktināt DARBU veikšanā izmantoto ceļu (turpmāk – pievedceļi)
tehnisko stāvokli. Ja DARBU veikšanas rezultātā tiek pasliktināts pievedceļu tehniskais stāvoklis,
IZPILDĪTĀJS apņemas novērst radušos bojājumus par saviem līdzekļiem.
4.11. IZPILDĪTĀJS apņemas DARBU izpildes laikā, eļļas un degvielas noplūdes gadījumā, seku
likvidēšanai pielietot eļļas un degvielas absorbējošos materiālus.
4.12. IZPILDĪTĀJS ir materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi
nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ DARBU izpildes laikā.
4.13. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka būvdarbi notiek hidromelioratīvajā būvniecībā
sertificēta speciālista _______________ (būvprakses sertifikāta Nr. ___________, tālr.
_____________) vadībā. Sertificētā speciālista maiņa IZPILDĪTĀJAM ir jāsaskaņo ar
PASŪTĪTĀJU un pēc PASŪTĪTĀJA saskaņojuma saņemšanas jāiesniedz būvvaldē, kura ir
izsniegusi būvatļauju, jaunā būvdarbu vadītāja saistību raksts un profesionālās civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija.
4.14. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums kārtot būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju (piemēram,
būvdarbu žurnālu, segto darbu aktus, u.c. dokumentus, kādi ir noteikti Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju
būvnoteikumi”) un Ministru kabineta noteikumos par darba aizsardzības prasībām, veicot
būvdarbus, noteiktos dokumentus (piemēram, būvobjektā nodarbināto sarakstu), kā arī nodrošināt
attiecīgo dokumentu atrašanos Darba veikšanas vietā.
4.15. IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS, ir pienākums saglabāt medību infrastruktūru, kas ierīkota
atbilstoši Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem (dokuments ir pieejams mājaslapā AS
“Latvijas valsts meži” mājas lapā http://www.lvm.lv sadaļā Sabiedrībai – Atpūta – Medību tiesību
nomniekiem).
4.16. IZPILDĪTAJAM ir pienākums DARBU laikā izpildīt visas saistības attiecībā pret valsts un
pašvaldību iestādēm saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteikto.
IZPILDĪTĀJAM ir pienākums patstāvīgi sagatavot, kā arī pieprasīt un saņemt no citām
institūcijām dokumentus, kādi ir nepieciešami LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā objekta
pieņemšanai ekspluatācijā un piedalīties LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā objekta pieņemšanā
ekspluatācijā. IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par būvvaldes noteikto datumu objekta
pieņemšanai ekspluatācijā. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka objekts tiek pieņemts
ekspluatācijā 45 dienu laikā pēc Akta par būvdarbu pabeigšanu stāšanās spēkā. IZPILDĪTĀJAM
ir pienākums piedalīties LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā objekta pieņemšanā ekspluatācijā.
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4.17. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu saskaņā ar LĪGUMA
11.punktā noteikto.
4.18. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA
12.2.apakšpunktā noteikto.
4.19. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vērsties pie PASŪTĪTĀJA ar rakstveida pieprasījumu informēt avansa
garantijas devēju par avansa garantijas anulēšanu, ja LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktais objekts
ir nodots ekspluatācijā pirms LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteiktā būvdarbu pabeigšanas termiņa.
4.20. IZPILDĪTĀJAM pirms būvdarbu uzsākšanas vai vienlaikus ar būvdarbiem ir jāveic grāvju
trašu atbrīvošana no apauguma - kokiem un krūmiem. Par apaļo kokmateriālu sortimentu
sagatavošanu un pievešanu IZPILDĪTĀJS slēdz līgumu ar AS “Latvijas valsts meži”
struktūrvienību LVM Mežsaimniecība, Koksnes produktu ražošana un piegāde.
4.21. IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas LĪGUMA darbības laikā iegūta
no PASŪTĪTĀJA. Par konfidenciālu informāciju LĪGUMA izpratnē tiek uzskatīta visa veida
informācija, kura saistīta ar LĪGUMA izpildi, tajā skaitā fizisko personu dati, komercnoslēpums,
jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija.
Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad šo informāciju pieprasa Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to ir likumīgas
tiesības, un kura ir bijusi iepriekš vai konfidenciāls informācijas nodošanas brīdi publiski zināma.
Pienākums neizpaust un pretēji PASŪTĪTĀJA interesēm kā citādi neizmantot konfidenciālu
informāciju saglabājas bez laika ierobežojuma un uz to neattiecas LĪGUMA darbības termiņš.
4.22. IZPILDĪTĀJS apņemas LĪGUMA izpildes laikā iegūto informāciju, tajā skaitā fizisko personu
datus izmantot tikai LĪGUMA priekšmeta izpildes nolūkā, veicot drošības pasākumus
informācijas aizsardzībai, un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām.
IZPILDĪTĀJS ievieš attiecīgas tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas
nepieciešami fiziskas personas datu apstrādes drošībai un apņemas pārskatīt esošās prasības
atbilstoši personas datu apstrādes veidam, ilgumam un citiem aspektiem.
4.23. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbinieku, kas norādīti LĪGUMĀ vai tiks iesaistīti LĪGUMA
izpildē, datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
IZPILDĪTĀJS apņemas informēt LĪGUMA izpildē iesaistītos darbiniekus par viņu personas datu
apstrādi šajā LĪGUMĀ noteiktajiem mērķiem, tajā skaitā par LĪGUMA 5.9.apakšpunktā
noteiktajām PASŪTĪTĀJA tiesībām.
5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
5.1. Par LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteikto DARBU izpildīšanu, visu defektu novēršanu un DARBU
pabeigšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līgumcenu šajā LĪGUMĀ noteiktajā
kārtībā un termiņos, ar bezskaidras naudas norēķinu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā.
5.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt būvdarbu vietas nodošanu IZPILDĪTĀJAM ar
IZPILDĪTĀJU saskaņotā termiņā. Būvdarbu vietas nodošanu apliecina Akts par būvdarbu vietas
nodošanu un pieņemšanu. Aktu paraksta LĪGUMA 17.2. un 17.3.apakšpunktā norādītie PUŠU
pārstāvji.
5.3. PASŪTĪTĀJS nolīgst sertificētu būvuzraugu, kurš kontrolē DARBU izpildi un pielietojamo
būvizstrādājumu kvalitāti. PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM par būvuzrauga iecelšanu vai
nomaiņu.
5.4. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sniegt IZPILDĪTĀJAM informāciju un dokumentus, kādi ir
nepieciešami IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 4.1.un 9.5.apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildei un ir
PASŪTĪTĀJA rīcībā.
5.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības patstāvīgi kontrolēt DARBU izpildi un izmantojamo materiālu kvalitāti
un, konstatējot DARBU neatbilstību būvprojektam vai citām LĪGUMA 1.2.apakšpunktā
noteiktajām prasībām, apturēt DARBU veikšanu un uzdot IZPILDĪTĀJAM novērst konstatētās
neatbilstības. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības apturēt DARBU veikšanu līdz konstatēto neatbilstību
novēršanai vai to rezultātā PASŪTĪTĀJAM radīto zaudējumu segšanai.
5.6. Veicot izpildīto DARBU pieņemšanu PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt
izpildīto DARBU pārbaudi, lai pārliecinātos par DARBU atbilstību LĪGUMAM, ja nepieciešams,
pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt izpildītos
DARBUS, ja konstatē, ka tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst LĪGUMAM. Šādā
gadījumā PASŪTĪTĀJS rakstiski (izdarot atzīmi Aktā par izpildīto darbu pieņemšanu) paziņo
IZPILDĪTĀJAM atteikumu pieņemt DARBUS.
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5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par
paveiktajiem darbiem LĪGUMA 11.punktā norādīto līgumsodu.
5.8. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt degvielas kontrolmērījumu pārbaudes, ņemot degvielas paraugus no
IZPILDĪTĀJA LĪGUMA saistību izpildes nodrošināšanai piesaistīto transportlīdzekļu 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. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības LĪGUMA izpildes kontroles ietvaros veikt fotografēšanu un/vai
filmēšanu ar mērķi konstatēt situāciju objektā LĪGUMA izpildes gaitā.
5.10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc IZPILDĪTĀJA rakstveida pieprasījuma informēt avansa garantijas
devēju par avansa garantijas anulēšanu, ja LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktais objekts ir nodots
ekspluatācijā pirms LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteiktā būvdarbu pabeigšanas termiņa.
5.11.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.
5.12.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. Apdrošināšana
6.1. IZPILDĪTĀJAM pēc LĪGUMA parakstīšanas ir pienākums noslēgt civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas būvniecībā līgumu un nodrošināt LĪGUMA 4.13.apakšpunktā noteiktā būvdarbu
vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši spēkā esošiem ārējiem
normatīvajiem aktiem par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu būvniecībā. IZPILDĪTĀJA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas būvniecībā
līguma termiņš un būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma
termiņš ietver būvdarbu periodu līdz LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteiktajam Darbu izpildes
termiņam un LĪGUMA 13.1.apakšpunktā noteikto garantijas periodu.
7. Izmaiņas būvprojektā un DARBU kvalitātes kontrole
7.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības akceptēt izmaiņas būvprojektā, ar ko tiek palielināts vai samazināts
Darbu apjoms, un noteikt ar būvprojekta izmaiņām saistītus Darbu pabeigšanas termiņa grozījumus,
ja tādi ir objektīvi nepieciešami. Par būvprojekta izmaiņām tiek sastādīts un parakstīts Darbu
daudzumu izmaiņu akts, kuru apstiprina PUŠU pārstāvji, būvuzraugs, būvprojekta autors. Darbu
daudzumu izmaiņu aktā ir uzrādīts mainīto Darbu apjoms un izmaksas. Papildu Darbiem piemēro
tādas pašas cenas kā analogiem darbiem LĪGUMAM pievienotajā būvdarbu tāmē, bet darbiem, kam
analogu LĪGUMĀ nav, cenu nosaka, vadoties no IZPILDĪTĀJA iesniegtās un PASŪTĪTĀJA
saskaņotās cenas kalkulācijas. PUSES ar rakstveida papildu vienošanos var mainīt LĪGUMA
2.1.apakšpunktā noteikto līgumcenu atbilstoši Darbu apjoma izmaiņām. Kopējais Darbu apjomu
palielinājums nedrīkst pārsniegt 50% no LĪGUMA 2.1.apakšpunktā noteiktās līgumcenas.
7.2. Par tādu darbu izpildi, kurus veicot, IZPILDĪTĀJS ir patvaļīgi atkāpies no LĪGUMA noteikumiem
un būvprojekta, IZPILDĪTĀJS atlīdzību nesaņem un veic labojumus uz sava rēķina, nepieprasot
LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteiktā būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu.
7.3. IZPILDĪTĀJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJA nolīgts sertificēts būvuzraugs uzraudzīs IZPILDĪTĀJA
darbu un informēs PASŪTĪTĀJU par jebkuru atklāto pārkāpumu, kas ir jebkura DARBU apjoma
vai būvizstrādājumu un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, DARBU
apjomu sarakstam, specifikācijām un citiem LĪGUMA noteikumiem. IZPILDĪTĀJS piekrīt, ka
PASŪTĪTĀJA nolīgtais būvuzraugs var dot norādījumus IZPILDĪTĀJAM, meklēt un atklāt
defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.
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7.4. Pie segto darbu izpildes IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pieaicināt būvuzraugu un PASŪTĪTĀJA
pārstāvi, informējot par segto darbu veikšanas laiku vismaz trīs darba dienas iepriekš.
8. Ražošanas apspriedes
8.1. Ikvienai no PUSĒM ir tiesības izziņot un sasaukt ražošanas apspriedes, kurās ir pienākums
piedalīties otrai PUSEI vai tās pilnvarotam pārstāvim un būvuzraugam.
8.2. Pirmā ražošanas apspriede sasaucama vismaz 5 (piecas) dienas pirms DARBU uzsākšanas, un tajā
izskata precizēto Darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku, DARBU organizācijas jautājumus,
kvalitātes nodrošināšanas kārtību, garantijas, saskaņojumus u.c. jautājumus.
8.3. Ražošanas apspriedē izskatītie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas apspriedes
dalībniekiem.
9. DARBU pieņemšana – nodošana
9.1. PASŪTĪTĀJS pieņem IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS objektā reizi mēnesī ar Aktu par izpildīto
darbu pieņemšanu, fiksējot faktiskos Darbu izpildes apjomus. Aktu par izpildīto darbu pieņemšanu
paraksta PUŠU pārstāvji un būvuzraugs. Parakstītus Aktus par izpildīto darbu pieņemšanu
IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJA pārstāvim (LĪGUMA 17.2.apakšpunkts). Akts par izpildīto
darbu pieņemšanu stājas spēkā pēc tam, kad to ir apstiprinājis PASŪTĪTĀJA Kurzemes reģiona
vadītājs.
9.2. Izpildītos DARBU apjomus PASŪTĪTĀJS salīdzina ar Darbu izpildes un naudas plūsmas grafikā
plānotajiem apjomiem. Izpildīto DARBU apjoma samazinājumu par vairāk nekā 20% naudas
izteiksmē no grafikā paredzētās darbu uzsākšanas līdz konkrētajam mēnesim (ieskaitot)
PASŪTĪTĀJS uzskatīs par būtisku novirzi no LĪGUMA noteikumiem un piemēros LĪGUMA
11.3.apakšpunktā noteikto līgumsodu.
9.3. Kad pabeigti DARBI, PASŪTĪTĀJS sagatavo aktu par būvdarbu pabeigšanu. Aktu par būvdarbu
pabeigšanu no PASŪTĪTĀJA puses paraksta PASŪTĪTĀJA pārstāvis (LĪGUMA
17.2.apakšpunkts). Akts par būvdarbu pabeigšanu stājas spēkā pēc tam, kad to ir apstiprinājis
PASŪTĪTĀJA Kurzemes reģiona vadītājs. Apstiprinātā akta kopiju PASŪTĪTĀJS izsniedz
IZPILDĪTĀJAM.
9.4. Objektu nodod ekspluatācijā normatīvajos aktos par meliorācijas sistēmu būvniecības veikšanu
noteiktā kārtībā.
9.5. IZPILDĪTĀJS pēc Akta par būvdarbu pabeigšanu stāšanās spēkā nekavējoties pieprasa un
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā saņem atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai no
institūcijām, kuras LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā objekta būvniecībai ir izdevušas tehniskos
noteikumus, atbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajam darba uzdevumam, kas pievienots LĪGUMAM
pielikumā, sagatavo būves novietnes izpildmērījuma plānu, kā arī sagatavo citus dokumentus kādi
nepieciešami saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.550
“Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. Būves novietnes izpildmērījuma plānu
IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM arī elektroniskajā datu nesējā (CD – R vai USB Flash
Drive).
9.6. PASŪTĪTĀJS pilnvaro IZPILDĪTĀJU ierosināt būvvaldē, kura ir izsniegusi būvatļauju, LĪGUMA
1.1.apakšpunktā noteiktā objekta pieņemšanu ekspluatācijā un iesniegt visus dokumentus, kādi
atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.550 “Hidrotehnisko un
meliorācijas būvju būvnoteikumi” prasībām ir nepieciešami objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
10. Maksāšanas kārtība
10.1. IZPILDĪTĀJS pēc tam, kad Aktu par izpildīto darbu pieņemšanu parakstījuši PUŠU pārstāvji un
būvuzraugs, izraksta rēķinu par apmaksas summu, kas atbilst Aktā par izpildīto darbu pieņemšanu
norādītajam darbu apjomam un summai, un ne vēlāk kā septītajā kalendārajā dienā pēc rēķina
izrakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu (oriģinālu). Ja IZPILDĪTĀJS ir ņēmis
avansu (LĪGUMA 2.2.apakšpunkts), tad PASŪTĪTĀJS no IZPILDĪTĀJA iesniegtā (nākamā)
rēķina par izpildītajiem darbiem ietur 30% no rēķina summas avansa dzēšanai.
10.2. Ja objekta kopējais apjoms naudas izteiksmē darbu gaitā tiek samazināts, tad PASŪTĪTĀJAM ir
tiesības neatmaksāto avansa daļu ieturēt no pēdējā rēķina par izpildītajiem darbiem. Ja pēdējā
rēķinā par izpildītajiem darbiem norādītā apmaksas summa ir nepietiekama avansa daļas dzēšanai,
tad neatmaksāto avansa daļu ietur no aizturēto maksājumu summas.
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10.3. PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu saskaņā ar spēkā esošu Aktu par izpildīto
darbu pieņemšanu, ieturot 10% kā aizturēto maksājumu un LĪGUMA 10.1.apakšpunktā noteikto
summu avansa dzēšanai. PASŪTĪTĀJS rēķina apmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina
(oriģināla) saņemšanas. Aizturētais maksājums (10%) tiek izmaksāts pēc Akta par būves nodošanu
un pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas, ja IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis iesniegumu un rēķinu
(oriģinālu) par aizturētā maksājuma summu. PASŪTĪTĀJS neizmaksā aizturēto maksājumu, ja
LĪGUMS tiek izbeigts LĪGUMA 12.1.apakšpunktā noteiktajos gadījumos.
10.4. PASŪTĪTĀJS neizmaksā IZPILDĪTĀJAM pienākošos maksājumu daļu, ja IZPILDĪTĀJS nav
iesniedzis PASŪTĪTĀJAM kādu no Līguma 6.punktā norādītajiem dokumentiem, līdz attiecīgo
dokumentu iesniegšanai.
11. Līgumsods
11.1. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no
nesamaksātā rēķina summas (bez PVN) par katru samaksas termiņa kavējuma dienu, ja
PASŪTĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēta samaksa par objektā paveiktajiem darbiem.
11.2. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no
LĪGUMA 2.1.apakšpunktā norādītās līgumcenas par katru DARBU izpildes termiņa kavējuma
dienu, ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteiktais DARBU
izpildes termiņš.
11.3. Reizi mēnesī pieņemot DARBUS, PASŪTĪTĀJS konstatē DARBU izpildes atbilstību
precizētajam Darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam. Ja neizpilde naudas izteiksmē no grafikā
paredzētās darbu uzsākšanas līdz konkrētajam mēnesim (ieskaitot) ir vairāk par 20%,
IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 425,00 EUR par katru gadījumu.
11.4. Ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina DARBU izpildi LĪGUMA 4.13.apakšpunktā noteiktā sertificētā
speciālista vadībā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 70,00 par katru
gadījumu.
11.5. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 1.2.apakšpunkta noteikumus, IZPILDĪTĀJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 70,00 par katru gadījumu. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA
4.4.apakšpunkta noteikumus, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 280,00 par
katru gadījumu.
11.6. Ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina būvdarbiem nepieciešamās dokumentācijas (būvdarbu žurnāla,
segto darbu aktu, u.c.) kārtošanu vai dokumentu, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par
darba aizsardzības prasībām, veicot būvdarbus, kārtošanu (būvobjektā nodarbināto sarakstu, u.c.),
vai dokumenti neatrodas būvobjektā, un to ir konstatējis PASŪTĪTĀJS vai būvuzraugs,
IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 70,00 par katru gadījumu.
11.7. Ja IZPILDĪTĀJS ir radījis bojājumus medību infrastruktūrai, kas ierīkota atbilstoši Medību
infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu
EUR 70,00 par katru gadījumu.
11.8. Ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā objekta pieņemšanu
ekspluatācijā 45 dienu laikā pēc Akta par būvdarbu pabeigšanu stāšanās spēkā, IZPILDĪTĀJS
maksā līgumsodu EUR 425,00.
11.9. LĪGUMA 11.1.-11.8.apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību
izpildes.
11.10. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMA
2.1.apakšpunktā norādītās līgumcenas, ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA kādā
no LĪGUMA 12.1.1., 12.1.2. vai 12.1.4.apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem.
11.11. Piemērojot LĪGUMA 11.10.apakšpunktā noteikto līgumsodu, citus šajā punktā noteiktos
līgumsodus PASŪTĪTĀJS nepiemēros.
12. LĪGUMA izbeigšana
12.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja:
12.1.1. IZPILDĪTĀJS nav izpildījis LĪGUMA 4.1.apakšpunktā noteikto pienākumu, kā rezultātā
ir kļuvusi neiespējama būvdarbu pabeigšana līdz LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteiktajam
būvdarbu izpildes termiņam.
12.1.2. IZPILDĪTĀJS neuzsāk DARBUS precizētajā Darbu izpildes un naudas plūsmas grafikā
noteiktajā termiņā vai DARBU apjoms netiek veikts atbilstoši precizētajam Darbu
izpildes un naudas plūsmas grafikam;
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12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

12.1.3. pret IZPILDĪTĀJU uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai
pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ vai PASŪTĪTĀJAM rodas pamatotas aizdomas
par IZPILDĪTĀJA nespēju turpmāk pildīt LĪGUMU;
12.1.4. IZPILDĪTĀJS nav pabeidzis būvdarbus LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā;
IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja:
12.2.1. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus, un līgumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no
līgumcenas;
12.2.2. PASŪTĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu
iemeslu dēļ.
PUSĒM rakstveidā vienojoties ir tiesības izbeigt LĪGUMU kāda cita iemesla dēļ.
Ja LĪGUMS tiek izbeigts, IZPILDĪTĀJS nekavējoties pārtrauc DARBUS, par ko tiek sastādīts
DARBU nodošanas – pieņemšanas akts, nodod PASŪTĪTĀJAM objektu un visu ar būvdarbu
veikšanu saistīto dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS apmaksā visus IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi
paveiktos darbus LĪGUMĀ noteiktā kārtībā.
Izbeidzot LĪGUMU pēc vienas PUSES iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras PUSES līgumsaistību
neizpildi vai nepienācīgu izpildi, PUSE, kas atkāpjas no LĪGUMA pēc savas iniciatīvas, maksā
līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMA 2.1.apakšpunktā norādītās līgumcenas.

13. Garantijas
13.1. Garantijas periods ir 24 mēneši, sākot no Akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas dienas.
13.2. Ja PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM par atklāto defektu pirms LĪGUMA 13.1.apakšpunktā
noteiktā garantijas perioda beigām, PUSES vienojas, ka garantijas periods ir jāpagarina par laiku,
līdz defekts tiek novērsts.
13.3. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies meža meliorācijas sistēmas nepareizas
ekspluatācijas vai uzturēšanas rezultātā.
13.4. Ja PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM paziņojumu par atklāto defektu, IZPILDĪTĀJAM ir
pienākums ar savu darbaspēku un uz sava rēķina izlabot paziņojumā minēto defektu, kā arī novērst
tā varbūtēju ietekmi uz visu objektu tādā termiņā, kāds norādīts PASŪTĪTĀJA paziņojumā.
13.5. Ja IZPILDĪTĀJS nav novērsis defektu PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādītajā termiņā,
PASŪTĪTĀJS nodrošina defekta novēršanu, bet IZPILDĪTĀJAM ir pienākums segt defektu
novēršanas izmaksas divkāršā apmērā.
13.6. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek klātesot IZPILDĪTĀJA un PASŪTĪTĀJA
pārstāvjiem, kuri sastāda un paraksta defektu aktu.
14. Nepārvarama vara
14.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī LĪGUMA neizpildi, ja šī neizpilde
radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi, piemēram,
ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru
rezultātā šī LĪGUMA izpilde nav iespējama.
14.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, šī LĪGUMA saistības, tajā skaitā DARBU izpildes
termiņš, tiek pagarināts par laika periodu, no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, līdz to seku
likvidēšanas brīdim.
14.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, PUSES
iespējami drīz sāk sarunas par šī LĪGUMA izpildes alternatīviem variantiem, sastādot jaunu Darbu
izpildes un naudas plūsmas grafiku sadalījumā pa mēnešiem, vai arī izbeidz LĪGUMU.
15. Īpašie noteikumi
15.1. PASŪTĪTĀJS neatbild gadījumos, kad IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības.
16. Strīdu izskatīšana
16.1. 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/.
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17. Noslēguma noteikumi
17.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
17.2. LĪGUMA izpildi PASŪTĪTĀJA vārdā vada meža infrastruktūras speciālists ______________,
tālruņa Nr. ______________.
17.3. LĪGUMA izpildi IZPILDĪTĀJA vārdā vada _____________, tālruņa Nr. ________________.
17.4. 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.
17.5. PUSES vienojas, ka LĪGUMĀ paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma
iespējami, ja:
17.5.1. abas PUSES pirms LĪGUMĀ paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to
rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju.
17.5.2. kādas no PUSĒM saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai
normatīvos 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), ______________
(gadījumā, ja PUSE, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir AS “Latvijas valsts meži”) un 3 (trīs)
dienu laikā rakstiski informēt otru PUSI par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un
saistību tiesību pārņēmēju.
17.6. Izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ, tajā skaitā LĪGUMA 18.punktā norādīto IZPILDĪTĀJA
Bankas rekvizītu maiņa, stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta abu PUŠU rakstiska vienošanās.
PUŠU vienošanās ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas.
17.7. LĪGUMA izpildi no IZPILDĪTĀJA puses apliecina akts par objekta nodošanu ekspluatācijā.
17.8. LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa ir:
17.8.1. Darbu daudzumu un izmaksu saraksts – Tāme;
17.8.2. Būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
17.8.3. Darba uzdevums izpildmērījumu plāna izstrādāšanai;
17.8.4. IZPILDĪTĀJA iesniegtais avansa garantijas dokuments, ja IZPILDĪTĀJS ir pieprasījis
avansu.
17.9. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
zīmogu. Līgums ir Līdzējiem saistošs no tā abpusējas parakstīšanas brīža. Līguma abpusējas
parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
18. PUŠU adreses, rekvizīti un PUŠU 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, e-pasts: lvm_ms@lvm.lv
reģistrācijas nr. 40003466281

SIA “C.I.K.A.”

_________________________
( ____________ )

reģistrācijas nr. 40003625957

________________________
( _______________ )
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Darba uzdevums
Meža meliorācijas sistēmas izpildmērījuma plāna izstrādāšanai
Par izpildmērījuma atbilstību LR likumdošanai un šajā darba uzdevumā norādītajām prasībām ir
atbildīgs būvdarbu veicējs.
Prasības meža meliorācijas sistēmu izpildmērījuma plāna izstrādei
1. Mērījumus veic būvprojektā norādītajam pārtīrāmo grāvju tīklam grāvja trases platumā un garumā,
atbilstoši esošajai situācijai dabā.
2. Uzmērāmi meliorācijas sistēmu veidojošās meliorācijas būves norādot augstuma atzīmes un
koordinātes:
2.1. Pārtīrītajiem grāvjiem katrā piketā atbilstoši būvprojektam uzmēra:
2.1.1. grāvja asi;
2.1.2. grāvja abas krantis;
2.1.3. grāvja dibena platumu;
2.1.4. trases abas malas, jāmēra līdz trases malā esošo koku vainagu projekcijas līnijai (skat. 1.
att.);
2.1.5. pārtīrītajiem grāvjiem norāda grāvja trases platumu, grāvja veidu un numuru posmā, kur
mainās trases platums un atbērtnes puse. Atbērtnes pusē trases malas robežu attēlo ar
sarkanu raustītu līniju. Uz grāvja ass līnijas attēlo ūdens tecēšanas virzienu. Grāvjus, kurus
atbilstoši būvprojektam nepārtīra, bet tie ir attēloti būvprojektā, attēlo arī izpildmērījuma
plānā (skat. 2.att.).

1.attēls. Atzīmētās un atbrīvotās grāvja trases uzmērīšana.
2.2. Caurtekām uzmēra:
2.2.1. teknes ieteces un izteces augstuma atzīmes;
2.2.2. zemes virsmas atzīmi caurtekas vidū;
2.2.3. garumu un iekšējo diametru;
2.2.4. caurtekām norāda būves numuru, materiāla veidu, diametru, garumu, caurteku galu
stiprinājuma veidu(skat. 2.att.).
2.3. Grāvju gultnes nostiprinājumiem uzmēra:
2.3.1. nostiprinājuma posma sākumu un beigas;
2.3.2. grāvju gultnes stiprinājumiem norāda stiprinājuma veidu.
2.4. Kājnieku laipām uzmēra:
2.4.1. abus laiduma galus;
2.4.2. kājnieku laipām norāda balstu skaitu, laiduma garumu.
2.5. Sedimentācijas baseinam uzmēra:
2.5.1. ārējo kontūru;
2.5.2. sedimentācijas baseinam norāda garumu.
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2.6. Virszemes noteces vagas uzmēra:
2.6.1. virszemes noteces vagas atbērtnes vidū atbilstoši situācijai dabā;
2.6.2. izpildmērījuma plānā attēlo kā punktveida objektu, norādot virszemes noteces veidu –
vaga, caurule, fašina (skat. 2.att.).

2.7. Drenu iztekām uzmēra:
2.7.1. drenu iztekas teknes augstuma atzīmi;
2.7.2. norāda iztekas augstuma atzīmi, diametru, materiāla veidu.
2.8. Papildus uzmērāmi būvprojekta projektēšanas laikā ierīkotie reperi, norādot to augstuma
atzīmes. Izpildmērījuma plānā parāda zemes vienību robežas un to kadastra apzīmējumus
atbilstoši kadastra informācijas sistēmas datiem.
2.9. Uzmēramas elektrolīniju, gāzes vadu, naftas vadu un sakaru līniju šķērsojuma vietas, būves un
citi dabā atpazīstami objekti, kuri neattiecas uz meliorācijas sistēmu, bet nepieciešami kā
papildus informācija īpašuma apsaimniekošanai, inženierkomunikāciju tīkli attēlojami plāna
materiālos.
2.10. Izpildmērījuma plānā attēlo objekta robežās esošos autoceļus.
2.11. Ja būvprojektā ir paredzēta apakšzemes inženierkomunikāciju pārbūve, būvniekam
jānodrošina izbūvēto apjomu uzmērīšana atvērtā tranšejā, pieaicinot mērnieku būvniecības
laikā. Apakšzemes inženierkomunikācijas jāattēlo izpildmērījuma plānā.

2.attēls. Izpildmērījumā piemērs ar uzmērītu grāvja trases platumu, grāvi, attēlotu grāvja numuru,
atbērtni, caurteku, nostiprinājuma veidu un virszemes noteces vagas veidu.
Izpildmērījuma plāna sagatavošana
2.12. Izpildmērījuma plāns sagatavojams un noformējams elektronisko datu nesējā vektordatu (DGN,
DXF, SHP, DWG) formātā un papīra izdrukas formā (M 1:5000) apliecināts ar parakstu.
Izpildmērījuma plāna saskaņošana
2.13. Vietējās pašvaldības datubāzes turētājam pārbaudei un reģistrācijai vietējās pašvaldības
datubāzē un tāda mēroga noteiktībā, kādā šī vietējās pašvaldības datubāze tiek uzturēta, iesniedz:
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2.13.1. izpildmērījuma plānu digitālā veidā vektordatu formā Bentley Systems datorizētās
projektēšanas (DGN) datņu formātā vai Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu
formātā;
2.13.2. datni, kurā attēlots objekts, kam veikts izpildmērījums.
Pēc pašvaldības pārbaudes un reģistrācijas vietējās pašvaldības datu bāzē izpildmērījuma plānu
iesniedz AS “Latvijas valsts meži” elektronisko datu nesējā vektordatu (DGN, DXF, SHP, DWG)
formātā un papīra izdrukas formātā (M 1:5000) apliecinātu ar parakstu 1 oriģinālu.
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