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LĪGUMS Nr. _____________________  

par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu 

 

 

Rīgā                                2018.gada 5.jūlijā 

 

  Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, vienotās reģistrācijas Nr.40003466281, LVM 

Mežsaimniecība, Koksnes produktu ražošana un piegāde pārdošanas un piegādes izpilddirektora Andra Meirāna 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2017.gada 11.jūlija valdes lēmumu Nr. 

159 (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

   

  SIA “Stiga RM”, vienotās reģistrācijas Nr.40003194846, tās valdes locekļa Andra Ramoliņa personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk - Pārvadātājs), no otras puses, kopā turpmāk - Līdzēji, 

 

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

pakalpojumu sniegšana 2017. un 2018.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas Nr. AS LVM MS 

RP_2017_44_Ak) CPV kods 60100000-9 (autotransporta pakalpojumi); (turpmāk - Konkurss) rezultātā noslēgtās 

Vispārīgās vienošanās Nr.5-6.1_001e_200_17_50 par iespējamo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu 

sniegšanu AS „Latvijas valsts meži” 2017. un 2018.gadā (turpmāk- Vispārīgā vienošanās) ietvaros noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pārvadātājs apņemas ar savu tehniku un darbaspēku Pasūtītāja noteiktā termiņā, kārtībā, apjomā un 

kvalitātē, ievērojot Līgumā noteiktās saistības, veikt sagatavoto apaļo kokmateriālu (turpmāk - kokmateriāli) 

pārvadāšanu, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (Līguma 3.pielikums) un Līgumā noteiktajiem procesiem un 

prasībām (turpmāk - Darbi). 

1.2. Līguma priekšmeta kopējais pamata apjoms ir 11 200 m3.  

1.3. Ņemot vērā Darbu specifiku, Pasūtītājs Līguma darbības laikā izsniedz pārvadāšanas uzdevumus ne 

mazāk kā 60% (sešdesmit procentu) apmērā no Līguma 1.2.punktā norādītā Līguma priekšmeta kopējā pamata 

apjoma. Pasūtītājs nenodrošina vienmērīgu Līguma 1.2.punktā noteiktā Līguma priekšmeta kopējā pamata apjoma 

sadalījumu visā Līguma darbības laikā. 

1.4. Līguma darbības laikā, nepieciešamības gadījumā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, iespējams 

palielināt Līguma 1.2.punktā norādīto Līguma priekšmeta kopējo pamata apjomu līdz 40% (četrdesmit  

procentiem), tādējādi maksimālais Līguma priekšmeta apjoms ir 15 680 m3. 

1.5. Ja Līguma darbības laikā (pavasarī un/vai rudenī) tiek noteikti transportlīdzekļu maksimālās masas 

ierobežojumi autoceļos, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgajā laika periodā apturēt darba uzdevumu izsniegšanu un 

proporcionāli apturēšanas periodam samazināt 1.2.punktā noteikto Līguma priekšmeta pamata apjomu.  

1.6. Darbu izpildes vieta – atbilstoši Pasūtītāja izsniegtiem konkrētiem pārvadāšanas uzdevumiem.  

1.7. Kokmateriālu kravu uzkraušanas pamata vieta ir Rietumlatvijas reģions (precīzas kravas 

uzkraušanas un piegādes vietas tiks norādītas pārvadāšanas uzdevumos). Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības 

laikā līdz 50% no Līguma kopējā apjoma uzdot uzkraut kokmateriālu kravas pārvadāšanai arī ārpus attiecīgā 

pamata reģiona, kā arī citiem kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem uzdot uzkraut kokmateriālu 

kravu attiecīgā pamata reģionā. 

 

2. DARBU IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS UN IZMANTOJAMĀ TEHNIKA 

 2.1. Darbu izpildi Pārvadātājs nodrošina ar Līguma 2.pielikumā norādīto tehniku (kravas kokvedēji ar 

piekabēm) un personālu. Jebkuras izmaiņas Līguma izpildē iesaistītajā tehnikā nedrīkst būt nekvalitatīvākas par 

Pārvadātāja  Konkursā iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā norādīto. Izmaiņas Līguma izpildē iesaistītājā tehnikā un 

personālā Pārvadātājam iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot rakstveida iesniegumu un 

aktualizētu Līguma 2.pielikuma formu. Kravas kokvedēja vai piekabes maiņas gadījumā Pārvadātājs papildus 

iesniedz tehniskā piedāvājuma formu (Konkursa nolikuma 3.pielikums) un tehnisko atbilstību apliecinošu 

dokumentu (saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.2.punkta noteikumiem) kopijas. Personāla maiņas gadījumā 

Pārvadātājs papildus iesniedz personāla kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (vadītāja apliecību). Izmaiņas stājas 

spēkā tikai pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Pārvadātāja pieteiktās 

izmaiņas tehnikā un personālā, ja tās neatbilst Pasūtītāja ražošanas nepieciešamībai. Ja Pārvadātājs Darbu izpildē 

iesaista kravas kokvedēju, kas nav norādīts Konkursā iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā, Līguma 2.5.punktā 

noteiktā Pasūtītāja papildu aprīkojuma uzstādīšanu attiecīgajā kravas kokvedējā apmaksā Pārvadātājs. 

 2.2. Pārvadātājs ar Līgumu pielīgtās tiesības un pienākumus nevar nodot trešajām personām 

(apakšuzņēmējiem), kas nav norādītas Konkursa piedāvājumā, izņemot gadījumus, kad tas iepriekš rakstiski 

saskaņots ar Pasūtītāju (konkrētas apakšuzņēmēja tehnikas vienības un personāls) un pamatota šāda 

nepieciešamība. Trešās personas piesaistes gadījumā Pārvadātājs iesniedz Pasūtītājam trešās personas 

kvalifikācijas atbilstību apliecinošu dokumentu (atbilstoši Konkursa nolikuma 3.3.punkta un 4.2.1.punkta 

noteikumiem) kopijas. Pārvadātājs atbild par trešās personas (apakšuzņēmēja) veiktajiem Darbiem. 
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  2.3. Pārvadātājs garantē un ir atbildīgs, ka Līguma 2.pielikumā norādītā tehnika visā Līguma darbības 

laikā ir normatīvo aktu prasībām atbilstošā tehniskā stāvoklī, ar atbilstošu tehnisko aprīkojumu (t.sk., kokmateriālu 

iekraušanai/izkraušanai piemērotu hidromanipulatoru; kādu no pretslīdēšanas palīglīdzekļiem (pretslīdēšanas 

sniega ķēdes, automātisko ķēžu padevēju, kaisāmo materiālu u.tml.) darbu veikšanai ziemas apstākļos, kas tiek 

izmantots nepieciešamības gadījumā; norobežojošiem vadkonusiem), kā arī ir izpildītas visas pārējās normatīvajos 

aktos noteiktās prasības (piemēram, tehniskā apskate, transportlīdzekļa civiltiesiskās atbildības obligātā 

apdrošināšana u.c.). Pārvadātājs nodrošina, ka visā Līguma darbības laikā katram no Līguma 2.pielikumā 

norādītajiem kravas kokvedējiem ir viens konkrēts mobilā tālruņa abonementa numurs un elektroniskā pasta 

adrese. Katrs kravas kokvedējs ir aprīkots ar atbilstošu elektronisku datu ievades ierīci, tajā instalētu 

programmatūru un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu drukas iekārtu. Pārvadātājs no katra Līguma izpildē 

iesaistītā kokvedēja sastāva nodrošina pastāvīgu mobilo pakešu datu pārraidi vismaz 3G standartā un elektroniskā 

pasta saņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot elektronisko datu ievades ierīci, kas nodrošina mobilo pakešu datu 

pārraidi Latvijas teritorijā, kur ir pieejams 3G vai 4G tīkla pārklājums ar autoinstalāciju, kā arī minētās 

elektroniskās datu ievades ierīces regulāru apkalpošanu un apkopi. 

 2.4. Pārvadātājs nodrošina, ka Darbu izpildei tiek piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas un normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls (vismaz 2 (divas) personas katram kokvedēja sastāvam), kas atbildīgs 

par visu Līgumā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.  

2.4.1. Katrai Darbu izpildē iesaistītajai personai jābūt prasmei, izmantojot kokvedēja sastāvā uzstādīto  

elektronisko datu ievades ierīci un tajā instalēto programmatūru, pieslēgties Pasūtītāja informācijas sistēmai un 

ievadīt tajā nepieciešamo informāciju par katru uzkrauto kravu, nosūtīt un saņemt elektroniskā pasta sūtījumus, 

lietot ģeogrāfiskās informācijas programmu; 

2.4.2. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma katra Darbu izpildē iesaistītā persona (sākotnēji uzsākot 

Līguma izpildi vai Līguma darbības laikā, t.sk., personāla maiņas gadījumā) veic apmācības un nokārto Pasūtītāja 

sagatavotu zināšanu pārbaudes testu par Darbu izpildi, t.i., līguma nosacījumiem, darba aizsardzības prasībām, 

vides aizsardzības prasībām u.c. kvalitatīvai Darbu izpildei nepieciešamajām zināšanām. Pārvadāšanas uzdevumi 

konkrētajam kokvedēja sastāvam tiek izsniegti tikai tad, kad zināšanu pārbaudes testu nokārtojušas vismaz 2 

(divas) konkrētajam kokvedēja sastāvam piesaistītās personas. Par mācību un zināšanu pārbaudes testa norises 

kārtību Pasūtītājs iepriekš informē Pārvadātāju, mācību norises laiku un vietu saskaņojot ar Pārvadātāju. 

2.5. Pēc Līguma noslēgšanas Pasūtītājs pilnveido Pārvadātāja tiesiskajā turējumā esošo tehniku ar papildu 

aprīkojumu, par Pasūtītāja līdzekļiem uzstādot Līguma izpildē iesaistītajos Pārvadātāja kravas kokvedējos GPS 

(Global Positioning System) iekārtu, lai no kravas kokvedēja CAN (Controller-Area Network) varētu nolasīt 

kravas kokvedēja odometra rādījumus, un attiecīgus sensorus, lai varētu nolasīt kravas kokvedēja aizdedzes 

stāvokli un hidromanipulatora darbības. Pārvadātājs piekrīt minēto iekārtu uzstādīšanai Pārvadātāja kravas 

kokvedējos, iegūto datu apstrādei un izmantošanai Pasūtītāja vajadzībām un Darbu nodošanas – pieņemšanas aktos 

iekļautās informācijas pārbaudei atbilstoši  Līguma 3.27.punkta noteikumiem. Pārvadātājs nodrošina Pasūtītāja 

uzstādītā papildu aprīkojuma izmantošanu Darbu veikšanā 

2.6. Pārvadātājs katru Līguma 2.pielikumā norādīto kravas kokvedēju aprīko ar atbilstošu drukas iekārtu, 

kas nodrošina Kravas pavaddokumentu (turpmāk– pavadzīme) izdrukāšanu uz paškopējošo veidlapu komplekta 

(sastāv no 3 (trīs) eksemplāriem, kas salīmēti augšējā malā).  

2.7. Pārvadātājs ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš paziņo Pasūtītāja pārstāvim, nosūtot informāciju  par 

plānotajiem remontiem un to ilgumu uz elektroniskā pasta adresi transports@lvm.lv, ja remonti ilgst vairāk par 1 

(vienu) dienu un tā rezultātā daļēji vai pilnīgi tiek ierobežota Darbu veikšana. Neplānota ārkārtas tehnikas remonta 

veikšanas gadījumā Pārvadātājs 12 (divpadsmit) stundu laikā informē Pasūtītāja pārstāvi telefoniski vai nosūtot 

informāciju uz elektroniskā pasta adresi transports@lvm.lv. Ja kokvedēja sastāva remonts ir ilgāks par 2 (divām) 

kalendārajām nedēļām, Pārvadātājam jāizvieto remontā esošais kokvedēja sastāvs ar citu līdzvērtīgu kokvedēja 

sastāvu.  

2.8. Ja kokvedēja sastāvs, par kura remonta vai apkopes nepieciešamību Pārvadātājs ir paziņojis Līguma 

2.7. punktā noteiktajā kārtībā,  pēc remonta vai apkopes pabeigšanas pārvadāšanas uzdevumu izpildes atsākšanai ir 

pieejams darba dienā līdz plkst. 15:00, Pasūtītājs pārvadāšanas uzdevumus konkrētajam kokvedēja sastāvam atsāk 

izsniegt tajā pašā dienā, kad kokvedēja sastāvs kļūst pieejams pārvadāšanas uzdevumu izpildei. Ja kokvedēja 

sastāvs pārvadāšanas uzdevumu izpildes atsākšanai ir pieejams darba dienā pēc plkst.15:00 vai brīvdienā, 

pārvadāšanas uzdevumus konkrētajam kokvedēja sastāvam atsāk izsniegt nākamajā darba dienā.  

2.9. Pārvadātājs garantē Līguma 2.pielikumā norādītās tehnikas izmantošanu prioritāri Līguma saistību 

izpildei. Darbu veikšana trešo personu vai savām vajadzībām pieļaujama tikai pēc Līgumā noteikto Darbu izpildes 

attiecīgajā periodā paredzētā pilnā apjomā vai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju.  

2.10. Līguma darbības laikā Pārvadātājs nodrošina, ka  uz Līguma saistību izpildē iesaistītajiem kravas 

kokvedējiem, kas norādīti Līguma 2.pielikumā, redzamā vietā uz kokvedēja kabīnes sāniem un priekšpusē ir 

izvietota viegli pamanāma Pārvadātāja simbolika, kas ietver Pārvadātāja nosaukumu.  

2.11. Pārvadātājs pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja nolīgta pakalpojuma sniedzēja pārstāvja uzaicinājuma 3 

(trīs) darba dienu laikā nogādā Līguma izpildē iesaistītos kravas kokvedējus Pasūtītāja noteiktajā vietā Līguma 

2.5.punktā noteiktā papildu aprīkojumu uzstādīšanai, noņemšanai un pārbaudei. 

2.12. Līdzēji Līguma 2.5.punktā noteikto papildu aprīkojumu pieņem un nodod, parakstot nodošanas - 

mailto:transports@lvm.lv
mailto:transports@lvm.lv


 

3 

LATVIJAS VALSTS MEŽI AS LVM MS RP_2017_44_Ak 

pieņemšanas aktu, ar kuru Pārvadātājs uzņemas atbildību par kravas kokvedējos uzstādītā Pasūtītāja vai Pasūtītāja 

nolīgta pakalpojuma sniedzēja papildu aprīkojuma saglabāšanu un netraucētu darbību. Līguma darbības beigās vai 

Līguma darbības laikā, ja kravas kokvedējs tiek aizstāts ar citu kravas kokvedēju un aizstātais kravas kokvedējs 

vairs netiks iesaistīts Līguma izpildē, Pasūtītāja nolīgts pakalpojumu sniedzējs uzstādīto papildu aprīkojumu 

noņem vai piedāvā Pārvadātājam to atpirkt. Ja Pārvadātājs nenodrošina iespēju uzstādīto papildu aprīkojumu 

noņemt, Pārvadātājs atlīdzina Pasūtītājam atlikušo aprīkojuma vērtību. 

 

3. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. Līguma kopējais Darbu apjoms sastāv no atbilstoši Līgumam izpildītajos pārvadāšanas uzdevumos 

noteikto apjomu (m3) summas. Katras konkrētās kokmateriālu kravas (turpmāk – Krava) apjoms tiek noteikts šādi: 

3.1.1. 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); 

3.1.2. 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). 

3.2. Darbu veikšanai Pasūtītājs izsniedz pārvadāšanas uzdevumu, nosūtot to pa elektronisko pastu katram 

attiecīgajam Līguma izpildē iesaistītajam kravas kokvedējam tehniskajā specifikācijā noteiktajā failu formātā. 

Pārvadātājam jānodrošina pārvadāšanas uzdevumu maršruta saņemšana un lietošana arī *.kmz failu formātā (ar 

iespēju attēlot objektus, kas sastāv no 200 punktiem un vairāk). Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs pārvadāšanas 

uzdevumu var izsniegt arī citā formā (piemēram, mutiski, SMS u.c.). Pārvadāšanas uzdevums uzskatāms par 

nodotu ar nosūtīšanas brīdi. 

3.3. Atbilstoši konkrētajiem apstākļiem pārvadāšanas uzdevumā var tikt ietverta visa vai daļa no šādas 

informācijas: 

 kokmateriālu apjoms (m3), nosaukums un kvalitātes apraksts; 

 krautnējuma numurs; 

 Darbu uzsākšanas vieta; 

 krautuves identifikācijas numurs; 

 kokmateriālu piegādes vietas adrese un iespējamie izkraušanas laiki; 

 Darbu izpildes termiņš; 

 informācija, kas nepieciešama pavadzīmes noformēšanai; 

 Kravas saņēmēja nosaukums un piegādes vietas adrese; 

 maršruts nokļūšanai līdz krautuvei un piegādes vietai (kā pārvadāšanas uzdevuma pielikums); 

 norādījumi par pagaidu šķērsojuma ūdenstecēs konstrukciju transportēšanas nepieciešamību; 

 informācija par nepieciešamajiem papildu darbiem (šķirošana, pārvešana, kontrolmērījumu veikšana, 

demonstrācija). 

3.4. Pasūtītājs, sastādot pārvadāšanas uzdevumu, pēc iespējas optimizē pārvadāšanas maršrutus, lai 

samazinātu Pārvadātājam nelietderīgus pārbraucienus, bet nenodrošina iepriekšējā maršruta beigas nākošā maršruta 

sākumu un/vai nepielāgo pārvadāšanas maršrutus Pārvadātāja tehniskajām vajadzībām (piem., degvielas uzpilde, 

personāla maiņa, kokvedēja sastāva remonts, apkope u.tml.). Pasūtītājs neapmaksā Darbu izpildes laikā nobraukto 

attālumu, ko Pārvadātājs veicis, lai nomainītu autovadītāju, uzpildītu degvielu, remontētu kravas kokvedēja sastāvu 

u.tml. 

3.5. Pasūtītājs nosaka konkrētu Kravas pārvadāšanas maršrutu un tas Pārvadātājam ir saistošs. Ja 

Pasūtītājs nav noteicis konkrētu Kravas pārvadāšanas maršrutu, Pārvadātāja pienākums ir izvēlēties iespējami īsāko 

maršrutu. Ja neparedzētu apstākļu dēļ (piem., sastrēgumi, avārijas, ceļu remontdarbi) Pārvadātājam ir jāmaina 

iepriekš noteiktais pārvadāšanas maršruts, tas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi, kurš izsniedzis pārvadāšanas 

uzdevumu. Piegādājot kravu, kuras piegādes adrese ir Rīgā, Pārvadātājs izvēlas maršrutu saskaņā ar „LVM 

kokmateriālu pārvadājumu uzdevumu izpildes rokasgrāmata” (7.pielikums) norādījumiem.  

3.6. Lai Pārvadātājam nodrošinātu iespēju veikt kokvedēju vadītāju maiņu, Pasūtītājs nodrošina, ka ne 

retāk kā vienu reizi divās diennaktīs, pārvadāšanas uzdevuma izpilde tiks nodrošināta Līguma 1.7.punktā noteiktajā 

reģionā.  

3.7. Pārvadātājam ir saistoša visa pārvadāšanas uzdevumā norādītā informācija.  

3.8. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas izsniegtajā pārvadāšanas uzdevumā, saskaņojot to 

ar Pārvadātāju. Pārvadāšanas uzdevums ar veiktajām izmaiņām tiek izsniegts Pārvadātājam Līguma 3.2.punktā 

noteiktajā kārtībā.  

3.9. Pasūtītājam nav pienākums Līguma darbības laikā nodrošināt pārvadāšanas uzdevuma izsniegšanu, 

Darbu pieņemšanu un citu Līguma saistību izpildi svētdienās un svētku dienās, izņemot gadījumus, ja Līdzēji par 

to atsevišķi vienojušies. Pasūtītājs nodrošina Pārvadātājam atbalstu jautājumos, kas saistīti ar pārvadāšanas 

uzdevumu, darba dienās laikā no plkst.6:00 līdz plkst.21:00 un sestdienās laikā no plkst.7:00 līdz plkst.18:00. 

Pasūtītājam ir tiesības mainīt minēto laiku, vismaz 1 (vienu) dienu iepriekš par to brīdinot Pārvadātāju. 

3.10. Ja Pārvadātājs ir pārtraucis Darbu izpildi pie Pasūtītāja, tad, atsākot Darbu izpildi, nobrauktā 

attāluma uzskaite tiek veikta no: 
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 3.10.1. kokvedēja sastāva bāzes vietas (norādīta Līguma 2.pielikumā), ja Darbu izpildes pārtraukums 

ilgst vairāk kā 1 (vienu) dienu un ir radies Pasūtītāja rīcības rezultātā; 

 3.10.2. konkrētās Pasūtītāja Kravas uzkraušanas vietas, ja Darbu izpildes pārtraukums ir radies tādēļ, 

ka Pārvadātājs ir veicis pārvadājumu pakalpojumus sev un/vai trešajām personām; 

               3.10.3. konkrētās Pasūtītāja Kravas uzkraušanas vietas, ja Darbu izpildes pārtraukums ir radies 

Pārvadātāja kravas kokvedēja sastāva tehnisku problēmu dēļ vai tādēļ, ka Pārvadātājs ir veicis kravas kokvedēja 

sastāva autovadītāju nomaiņu, un darbi netiek atsākti tajā vietā, kur Darbu izpilde tika pārtraukta. 

3.11. Pirms katras kokmateriālu Kravas iekraušanas pārvadāšanai Pārvadātājam ir pienākums 

pārliecināties, ka: 

 3.11.1. Pārvadātājs atrodas Pasūtītāja norādītajā vietā; 

 3.11.2. attiecīgie kokmateriāli ir Pasūtītāja īpašums; 

 3.11.3. attiecīgie kokmateriāli un piegādes vieta atbilst pārvadāšanas uzdevumam. 

3.12. Pārvadātājs kontrolē kokmateriālu kvalitātes atbilstību pārvadāšanas uzdevumā noteiktajām 

prasībām to iekraušanas laikā. Pārvadātājs nedrīkst veikt marķētu, pārvadāšanas uzdevumā noteiktajām prasībām 

un kvalitātei neatbilstošu kokmateriālu iekraušanu Kravā. Šādos gadījumos Pārvadātājs par to nekavējoties informē 

Pasūtītāja pārstāvi, kurš izsniedzis pārvadāšanas uzdevumu. 

 3.13. Veicot kokmateriālu iekraušanu, Pārvadātājs ir atbildīgs, lai netiktu bojāti infrastruktūras objekti, 

radot iespiedumus ceļa klātnē vai apmalē. Pārvadātājs, veicot kokmateriālu  iekraušanu, lieto hidromanipulatora 

balstu paliktņus, kuru atbalsta laukums ir ne mazāks kā 1250cm2 (piem., apļa formas paliktnis ar rādiusu no 20cm, 

kvadrātveida paliktnis ar malas izmēru no 35cm utt.). Pārvadātājs sakārto augšgala krautuves vietu pēc katras 

Kravas iekraušanas kravas kokvedējā, t.i., notīra ceļa brauktuvi un apmali no kokmateriālu atlūzām (zari, mizas 

u.c.), kas radušās Kravas uzkraušanas laikā, novietojot tās uz tuvākās grāvja nogāzes vai ne tuvāk kā 150 cm no 

braucamās daļas, un nolīdzina hidromanipulatora balstu radītos ceļa seguma un apmales bojājumus. 

 3.14. Pārvadātājs ievēro katras Kravas maksimālā svara ierobežojumus, kas noteikti normatīvajos aktos. 

Pārvadātājs ir materiāli atbildīgs par kravas maksimālā svara ierobežojumu neievērošanu, ieskaitot kompetentu 

institūciju noteikto sodu apmaksu. 

3.15. Pārvadātājs ievēro šādus Pasūtītāja noteiktos marķētu kokmateriālu iekraušanas un pārvadāšanas 

pamatprincipus: 

3.15.1. iekraujot Pasūtītāja marķētus kokmateriālus, Pārvadātājs nodrošina pēc iespējas vienmērīgu 

marķēto kokmateriālu izvietojumu pa Kravas nodalījumiem, bet ne mazāk kā vienu marķētu kokmateriālu vienību 

katrā Kravas nodalījumā; 

3.15.2. Pārvadātājs nodrošina kokmateriālu iekraušanu tā, lai pēc kokmateriālu iekraušanas kravas 

kokvedējā pie katras krautuvē atlikušās kokmateriālu krautnes būtu piestiprināta vismaz viena marķējamā lapa; 

3.15.3. ja marķējamo lapu skaits kokmateriālu krautnēm nav pietiekams, lai vienlaicīgi izpildītu 

Līguma 3.15.1. un 3.15.2.punktu noteikumus, Pārvadātājs nodrošina, lai pie katras krautuvē atlikušās kokmateriālu 

krautnes būtu piestiprināta vismaz viena marķējamā lapa; 

3.15.4. Pārvadātāja pārstāvis nodrošina, ka katrā pavadzīmē precīzi ir norādīts tāds krautuves 

identifikācijas numurs, kāds norādīts attiecīgo kokmateriālu, kuri uzkrauti Kravā, marķējamā lapā. Komplektējot 

kokmateriālu Kravu no vairākām augšgala krautuvēm, Pārvadātāja pārstāvis uzskaita kokmateriālus atsevišķi par 

katru augšgala krautuvi, un pavadzīmē attiecīgi par katru augšgala krautuvi norāda krautuves identifikācijas 

numuru, krautnējuma numuru, kokmateriālu nosaukumu un apjomu. 

3.15.5. Pārvadātāja pārstāvim nav tiesību noņemt vai bojāt kokmateriālu marķējamās lapas krautuvē; 

3.15.6. ja Pārvadātāja pārstāvis konstatē, ka krautuvē pie kokmateriālu krautnēm nav piestiprināta 

neviena marķējamā lapa, tas nekavējoties telefoniski informē Pasūtītāja pārstāvi, kurš izsniedzis pārvadāšanas 

uzdevumu, un bez tā atļaujas saņemšanas neuzkrauj Kravu. 

3.16. Komplektējot kokmateriālu Kravu no vairākām krautuvēm, no krautuvēm, kurās Pārvadātājs uzkrauj 

Kravu līdz pilnai Kravai, Pārvadātājam ir jāaizved visi pārvadāšanas uzdevumā norādītie kokmateriāli. 

3.17. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties veikt pasākumus, lai nodrošinātu iespēju izpildīt 

pārvadāšanas uzdevumu vai veikt izmaiņas pārvadāšanas uzdevumā, ja tiek konstatēti Darbu izpildi kavējoši 

apstākļi, par kuriem ir atbildīgs Pasūtītājs (piemēram, nenotīrīts sniegs, ceļa stāvokļa pasliktināšanās pēc Kravu 

izvešanas, nav saņemta privātīpašuma izmantošanas atļauja u.c.).  

3.18. Pārvadātāja pārstāvim ir pienākums nekavējoties pēc Kravas uzkraušanas informēt Pasūtītāju, 

ievadot informāciju Pasūtītāja informācijas sistēmā vai, ja tas nav iespējams, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli vai 

SMS Pasūtītāja pārstāvim, kurš izsniedzis pārvadāšanas uzdevumu, ja: 

 3.18.1. krautuvē pārvadāšanas uzdevumā norādītie kokmateriāli paliek mazāk par divām  kokvedēja 

sastāva Kravām; 

 3.18.2. krautuvē dažāda nosaukuma kokmateriāli, kas pārvadājami uz vienu Pasūtītāja norādīto 

piegādes vietu, paliek mazāk par vienu kokvedēja sastāva Kravu; 

 3.18.3. krautuvē nepaliek pārvadāšanas uzdevumā norādītie kokmateriāli. 

3.19. Pārvadātāja pārstāvim ir pienākums nekavējoties pēc katras konkrētās Kravas uzkraušanas (vai 

pilnas Kravas nokomplektēšanas no vairākām augšgala krautuvēm) un pirms aizbraukšanas no augšgala krautuves, 

izmantojot kravas kokvedējā uzstādīto datoru, pieslēgties Pasūtītāja informācijas sistēmai un ievadīt Pasūtītāja 
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noteiktajā kārtībā (7.pielikums) šādu informāciju par attiecīgo Kravu:  

 kokmateriālu nosaukums; 

 krautnējuma numurs;  

 nosūtītais apjoms; 

 pavadzīmes numurs; 

 kokmateriālu marķējamās lapā norādītais krautuves identifikācijas numurs (ja Krava tiek komplektēta 

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

 Kravas saņēmēja nosaukums; 

 atlikušais kokmateriālu apjoms atbilstoši Līguma 3.18.punkta prasībām; 

 Citu Pasūtītāja noteikto informāciju.  

Ja Pārvadātāja pārstāvis nevar pieslēgties datu pārraides tīklam vājas uztveršanas zonas dēļ, Pārvadātāja pārstāvis 

par to nekavējoties informē Pasūtītāja pārstāvi, kurš izsniedzis pārvadāšanas uzdevumu, un noteikto informāciju 

ievada sistēmā tiklīdz ir pieejams tīkla pārklājums. Ja šī iemesla dēļ noteikto informāciju sistēmā nav iespējams 

ievadīt līdz Kravas piegādes vietai, Pārvadātāja pārstāvis par to informē Pasūtītāja pārstāvi Līguma 7.pielikumā 

noteiktajā kārtībā. 

3.20. Pārvadātājs, konstatējot, ka pārvadāšanas uzdevuma izpilde var radīt infrastruktūras objektu 

bojājumus, nekavējoties pārtrauc Darbu izpildi un informē Pasūtītāja pārstāvi, kurš izsniedzis pārvadāšanas 

uzdevumu. Pārvadātājam ir tiesības turpināt Darbu izpildi tikai pēc Pasūtītāja rakstveida (nosūtīta elektroniski vai 

SMS veidā uz kravas kokvedēju) atļaujas saņemšanas, pretējā gadījumā Pārvadātājs atbild par radītajiem 

zaudējumiem.  

3.21. Ja, pildot pārvadāšanas uzdevumu, Pārvadātājs konstatē, ka objektīvu iemeslu dēļ Darbus nav 

iespējams izpildīt pārvadāšanas uzdevumā un/vai Līgumā noteiktajā kārtībā un/vai termiņā, Pārvadātājam ir 

pienākums savlaicīgi telefoniski un elektroniski vai SMS veidā (brīvdienās un naktīs) par to informēt Pasūtītāja 

pārstāvi, kurš izsniedzis pārvadāšanas uzdevumu, norādot Darbu izpildes kavējuma iemeslus. Pasūtītājs, atzīstot 

Pārvadātāja sniegtos paskaidrojumus par pamatotiem, var veikt izmaiņas pārvadāšanas uzdevumā. 

3.22. Ja Pārvadātājs nav izpildījis pārvadāšanas uzdevumu noteiktajā termiņā neattaisnojoša kavējuma dēļ, 

pārvadāšanas uzdevums uzskatāms par neizpildītu, Pasūtītājs pārvadāšanas uzdevumu anulē un ir tiesīgs konkrēto 

kokmateriālu pārvadāšanu uzdot citam kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējam. 

3.23. Pārvadātājs nodrošina Kravas izkraušanu Pasūtītāja norādītajā piegādes vietā, ņemot vērā Kravas 

saņēmēja norādījumus par Kravas izkraušanas vietu tā teritorijā. 

3.24. Par atbilstoši veiktajiem Darbiem Līdzēju pilnvarotie pārstāvji sastāda un paraksta Darbu 

nodošanas– pieņemšanas aktu. Darbu nodošanas - pieņemšanas akts tiek sastādīts pēc Kravas uzmērīšanas un 

pavaddokumentu saņemšanas vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā. Par Pārvadātāja veiktajiem Darbiem (attiecīgās Kravas 

piegādi), Līdzēji sastāda un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu 

laikā pēc attiecīgās Kravas piegādes. 

3.25. Darbu nodošanas - pieņemšanas aktus abpusēji paraksta ar drošu elektronisko parakstu (ar laika 

zīmogu) un nosūta elektroniski. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu elektroniskā apritē tiek izmantota Pasūtītāja 

elektroniskā pasta adrese darbi@lvm.lv un Pārvadātāja Līguma 2.pielikumā norādītā elektroniskā pasta adrese. 

Darbu 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. 

3.26. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbus (līdz brīdim, kamēr konkrētie trūkumi nav novērsti), ja 

Pārvadātājs nav sniedzis kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumus saskaņā ar pārvadāšanas uzdevumā un/vai 

Līgumā noteikto kārtību.  

 3.27. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā iekļauto informāciju par Pārvadātāja nobraukto attālumu 

Pasūtītājs pārbauda: 

3.27.1. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā iekļauto informāciju par Pārvadātāja nobraukto 

attālumu Pasūtītājs pārbauda, izmantojot informāciju, kas iegūta no CAN par odometra rādījumiem.; 

3.27.2. ja no kravas kokvedēja CAN nevar nolasīt kravas kokvedēja odometra rādījumus  – atbilstoši 

GPS iekārtas sniegtajiem datiem par Pārvadātāja nobraukto konkrēto attālumu (1:1). Ja GPS dati nav pieejami, 

nobraukto kilometru pārbaude tiek veikta, izmantojot digitālo karšu maršrutēšanu. 

 3.28. Līguma darbības laikā Pasūtītājam, iepriekš par to rakstveidā informējot Pārvadātāju ir tiesības 

Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā iekļaut informāciju par nobrauktajiem attālumiem no CAN nolasāmajiem 

odometra rādījumiem. Ja no kravas kokvedēja CAN nevar nolasīt kravas kokvedēja odometra rādījumus  – 

atbilstoši GPS iekārtas sniegtajiem datiem par Pārvadātāja nobraukto konkrēto attālumu. 

3.29. Pasūtītājs apņemas neizpaust trešajām personām no kravas kokvedējā uzstādītā CAN iegūto 

informāciju, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.  

 

4. PAVADZĪMES NOFORMĒŠANA   
 4.1. Pārvadātājam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas pilnvarot vienu vai vairākas personas saņemt no 

Pasūtītāja pavadzīmju paškopējošās veidlapas. Par pavadzīmju veidlapu nodošanu un saņemšanu sastāda 

nodošanas – pieņemšanas akts. 

mailto:darbi@lvm.lv
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 4.2. Pārvadātājam ir pienākums veikt Pasūtītāja izsniegto pavadzīmju veidlapu uzskaiti un līdz katra 

mēneša 3.(trešajai) darba dienai sniegt atskaiti Pasūtītājam par to izlietojumu iepriekšējā mēnesī saskaņā ar 

savstarpēji parakstīto nodošanas – pieņemšanas aktu, atgriežot Pasūtītājam visus iepriekšējā periodā anulēto 

pavadzīmju eksemplārus. 

4.3. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājs pavadzīmi paraksta 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 pārstāvja) vārds, uzvārds un tālruņa numurs; (3) 

transportēšanas darba uzdevuma identifikācijas numurs. 

4.4. Ar Līguma parakstīšanu Pasūtītājs pilnvaro Līguma 2.pielikumā norādītos Pārvadātāja pārstāvjus 

(speciālpilnvarniekus) Līgumā noteiktajā kārtībā noformēt pavadzīmi. Pārvadātājs nodrošina, ka 

speciālpilnvarnieki ir informēti par Pasūtītāja dotā uzdevuma robežām. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atsaukt 

savu pilnvarojumu.  

4.5. Pirms katras kokmateriālu Kravas pārvadāšanas uzsākšanas Pārvadātājs izdrukā un noformē 

pavadzīmes šādā kārtībā: 

4.5.1. Pārvadātāja pārstāvis autentificējas Pasūtītāja kokvedēju atskaišu WEB ievades programmā, 

ievadot Pasūtītāja izsniegtu lietotājvārdu un paroli, un izdrukā Pasūtītāja pārstāvja sagatavoto un parakstīto 

attiecīgo pavadzīmi 3 (trīs) eksemplāros, izmantojot Pasūtītāja izsniegtās pavadzīmju paškopējošās veidlapas; 

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

autentiskumu un sastādīšanas laiku Pārvadātājs pārliecinās Pasūtītāja kokvedēju atskaišu WEB ievades 

programmā; 

4.5.3. Pārvadātāja pārstāvis aizpilda visas pavadzīmes veidlapas ailes atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, „LVM kokmateriālu pārvadājumu uzdevumu izpildes rokasgrāmata” (7.pielikums) noteiktajai kārtībai 

un citiem Pasūtītāja norādījumiem; 

4.5.4. Pārvadātājs nodrošina Pasūtītāja kokvedēju atskaišu WEB ievades programmas izmantošanai 

nepieciešamo lietotājvārdu un paroļu saglabāšanu un slepenību; 

4.5.5. ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izdrukāt pavadzīmi, Pārvadātājs nekavējoties informē 

Pasūtītāja pārstāvi (datu operatoru) atbilstoši „LVM kokmateriālu pārvadājumu uzdevumu izpildes rokasgrāmata” 

(7.pielikums) noteiktajai kārtībai. 

  

5. KOKMATERIĀLU KRAVU NODOŠANAS KĀRTĪBA 
5.1. Ar Līguma noslēgšanu Pasūtītājs pilnvaro Līguma 2.pielikumā norādītos Pārvadātāja pārstāvjus nodot 

pārvadāšanas uzdevumā minētos kokmateriālus Kravas saņēmējam, kā arī piedalīties Kravas uzmērīšanā Līgumā 

paredzētajos gadījumos. Kravas uzmērīšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra 

noteikumiem Nr.744 „Noteikumi par  koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”. 

5.2. Ja kokmateriālu uzmērīšana tiek veikta pēc grupveida uzmērīšanas metodes, nosakot tilpumu pēc 

kraujmēra, un Kravas saņēmējs nodrošina tūlītēju Kravas uzmērīšanu, tad Pārvadātāja pārstāvim ir jāpiedalās 

kokmateriālu uzmērīšanā. Pārvadātāja pārstāvim ir pienākums: 

 pārliecināties, ka tiek uzmērīts viss Kravas kokmateriālu daudzums; 

 pārliecināties par Kravas saņēmēja sastādītajā uzmērīšanas aktā norādītajiem katras Kravas daļas 

(kasetes) gabarītizmēriem: platumu (m), sortimentu augstumu kasetē (m), sortimentu garumu 

(m); 

 parakstīt Kravas saņēmēja sastādīto uzmērīšanas aktu (vai uzmērīšanas kartiņu, ja Kravas 

saņemšanas vieta ir ostas teritorija). Ja Pārvadātāja pārstāvis nepiekrīt uzmērīšanas aktā 

norādītajai informācijai, viņš nekavējoties informē par to Pasūtītāja pārstāvi, kurš izsniedzis 

pārvadāšanas uzdevumu.  

 nodot pavadzīmes Kravas saņēmējam. 

5.3. Uzmērīšanas aktā, ja tiek veikta tūlītēja Kravas uzmērīšana, tiek ietverta šāda informācija: 

 Kravas uzmērīšanas vieta un laiks; 

 pavadzīmes numurs; 

 katras Kravas daļas (kasetes) kārtas numurs (skaitot no kravas kokvedēja kabīnes) un 

gabarītizmēri: platums (m), sortimentu augstums kasetē (m), sortimentu garums (m); 

 uzmērītie lielumi un starprezultāti; 

 kopējais apjoms katrai kasetei un Kravai kopā (m3); 

 specifikācijai atbilstošs kokmateriālu apjoms katrai kasetei un Kravai kopā (m3); 

 brāķēto kokmateriālu apjoms katrai kasetei un Kravai kopā (m3), norādot konstatēto neatbilstību 

kvalitātes prasībām; 

 personas vārds, uzvārds, kura veikusi uzmērīšanu; 

 cirsmas kods, no kura piegādāti attiecīgie kokmateriāli; 

 nepieciešamības gadījumā cita Pasūtītāja noteikta informācija. 
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5.4. Līguma 5.2.punktā noteiktajā gadījumā Krava uzskatāma par nodotu ar brīdi, kad ir parakstīts 

uzmērīšanas akts vai uzmērīšanas kartiņa un Kravas saņēmējam ir iesniegti pavadzīmes 1. un 2.eksemplārs. 

Pavadzīmes 3.eksemplārs ar Kravas saņēmēja atzīmi par Kravas saņemšanu paliek Pārvadātājam. 

 5.5. Ja kokmateriālu uzmērīšana tiek veikta pēc individuālās uzmērīšanas metodes (vai pēc grupveida 

uzmērīšanas metodes, nosakot tilpumu pēc kraujmēra, bet Kravas saņēmējam nav iespējams nodrošināt tūlītēju 

Kravas uzmērīšanu), Krava uzskatāma par nodotu ar brīdi, kad Kravas saņēmējs pieņēmis attiecīgo Kravu, 

apliecinot to ar savu parakstu uz pavadzīmes un kravas saņēmējam ir iesniegti pavadzīmes 1. un 2.eksemplārs. 

Pavadzīmes 3.eksemplārs ar Kravas saņēmēja atzīmi par Kravas saņemšanu paliek Pārvadātājam. Kravas 

izkraušanu Pārvadātājs uzsāk pēc pavadzīmes parakstīšanas no Kravas saņēmēja puses. Pārvadātājs nogādā Kravas 

nodošanas - pieņemšanas aktu Pasūtītājam 4 (četru) kalendāro dienu laikā pēc pārvadāšanas uzdevuma izpildes. 

5.6. Pārvadātājs nekavējoties ziņo Pasūtītāja pārstāvim, kas izsniedzis pārvadāšanas uzdevumu, par 

apstākļiem, kas kavē Kravas nodošanu Kravas saņēmējam, saņemot tālākās rīcības norādījumus. 

5.7. Pārvadātājs, iebraucot un atrodoties Kravas saņēmēja teritorijā, ievēro Kravas saņēmēja teritorijā 

spēkā esošos iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības prasības un norādījumus, kas saistīti ar Kravas 

nodošanu. 

 

6. APMAKSAS KĀRTĪBA 

6.1. Pasūtītājs veic apmaksu par Pārvadātāja atbilstoši pārvadāšanas uzdevumam un Līgumam 

izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteiktajām cenām. 

6.2. Samaksa par pagaidu šķērsojuma ūdenstecēs konstrukciju transportēšanu tiek veikta saskaņā ar 

Līguma 1.pielikumā noteiktajām cenām. Apmaksājamo kilometru uzskaite tiek veikta no pēdējās Pasūtītāja 

kokmateriālu kravas izkraušanas vietas līdz pagaidu šķērsojuma ūdenstecēs konstrukciju izkraušanas vietai. 

  6.3. Stundas izcenojums par veiktajiem Darbiem tiek piemērots gadījumos, kad Pasūtītāja uzdevumā 

kokvedēja sastāvs apturēts, lai veiktu Kravas kontrolmērījumus, vai kokvedēja sastāvs tiek izmantots 

demonstrācijas vajadzībām semināru laikā. Samaksa tiek veikta uz akta pamata (6.pielikums) un saskaņā ar 

Līguma 1.pielikumā noteiktajām cenām. 

  6.4. Ja Kravas apjoms pārsniedz 35 m3 (trīsdesmit piecus kubikmetrus), tad Pasūtītājs veic apmaksu par 

apjomu, kas ir vienāds ar 35 m3 (trīsdesmit pieciem kubikmetriem). Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības 

veikt maksimālā apmaksājamā apjoma izmaiņas, diferencējot to pa sortimentu grupām. Par plānotajām izmaiņām 

Pasūtītājs vienu mēnesi iepriekš informē Pārvadātāju. 

6.5. Ja Pasūtītājs pārvadāšanas uzdevumā norādījis, ka pilnas Kravas komplektēšanai Pārvadātājam jāveic 

kokmateriālu uzkraušana divās vai vairākās krautuvēs (atbilstoši pārvadāšanas uzdevumā norādītajai secībai), 

krautuvju skaits tiek uzskaitīts no pirmās pārvadāšanas uzdevumā norādītās krautuves, kurā Pārvadātājs veicis 

pārvadāšanas uzdevumā norādīto kokmateriālu uzkraušanu. Ja objektīvu iemeslu dēļ Kravas uzkraušana 

pārvadāšanas uzdevumā norādītajā pirmajā krautuvē nav iespējama, Pārvadātājam ir pienākums nekavējoties 

telefoniski un SMS veidā (brīvdienās un naktīs tikai SMS veidā) par to informēt Pasūtītāja pārstāvi, kurš izsniedzis 

pārvadāšanas uzdevumu. Pasūtītājam atzīstot Pārvadātāja norādītos iemeslus par pamatotiem, nobrauktais attālums 

ar Kravu tiek uzskaitīts no pirmās Pasūtītāja pārvadāšanas uzdevumā norādītās krautuves, kurā Pārvadātājam bija 

jāveic pārvadāšanas uzdevumā norādīto kokmateriālu uzkraušana. 

6.6. Pamats rēķina izrakstīšanai par Pārvadātāja veiktajiem Darbiem ir: 

 atbilstoši pārvadāšanas uzdevumam un Līguma prasībām veikti kokmateriālu pārvadājumu 

pakalpojumi; 

 piegādes vietā uzmērītais kokmateriālu apjoms (m3) (ievērojot Līguma 6.4.punkta noteikumus); 

 faktiski nobrauktais attālums (ievērojot Līguma 3.26. un 3.27.punktā, kā arī “LVM kokmateriālu 

pārvadājumu uzdevumu izpildes rokasgrāmatu” (7.pielikums)); 

 Kravas saņēmēja parakstīta, atbilstoši Līguma prasībām noformēta pavadzīme; 

 Pārvadātāja un Pasūtītāja pārstāvju abpusēji parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts.  

6.7. Pārvadātājs, nosūtot rēķinu, tam pievieno Darbu  nodošanas - pieņemšanas aktu.  

6.8. Lai Pasūtītājs veiktu samaksu Pārvadātājam Līguma 10.7.punktā noteiktajā gadījumā, Pārvadātājs 

iesniedz Pasūtītājam iesniegumu, norādot maksāšanas pienākuma pamatojumu un samaksas apmēru. Pasūtītājs 

pārbauda iesniegumā norādīto informāciju un elektroniski informē Pārvadātāju par samaksas apmēru vai atteikumu 

veikt samaksu. Ja Pasūtītājs piekrīt veikt samaksu, Pārvadātājs izraksta rēķinu par Pasūtītāja norādīto samaksas 

apmēru.  

6.9. Pasūtītājs veic apmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pārvadātāja izrakstītā rēķina saņemšanas 

dienas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Pārvadātāja kontu bankā. Ja Pārvadātāja bankas konts, uz kuru 

veicama apmaksa ir reģistrēts ārvalstu bankā, Pasūtītājs apmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pārvadātāja 

izrakstītā rēķina saņemšanas. 

6.10. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas līdzekļi tiek norakstīti no Pasūtītāja norēķinu 

konta bankā. 

6.11. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Pārvadātāja iesniegtā rēķina par veiktajiem 

Darbiem šajā Līgumā un citos starp Līdzējiem noslēgtajos kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma līgumos 

noteiktos līgumsodus, kurus Pārvadātājs nav samaksājis Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  
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6.12. Līdzējiem, savstarpēji vienojoties, ir tiesības 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 attāluma intervālā 216 – 220 km un 1 krautuves.  

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

izmaiņas kokvedēja sastāva vidējā kravas apjomā, Līdzējiem, savstarpēji vienojoties, ir tiesības koriģēt Līguma 

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

 

7. DARBU IZCENOJUMU IZMAIŅU APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1 Aprēķinot Darbu 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. 

7.2.  Katrai komponentei tiek noteikts individuāls pārrēķina kritērijs, pārrēķina formula un pārrēķina 

periods, tomēr nosakot kopējos pārvadājumu pakalpojumu Darba izcenojumus, tiek izmantota abu komponenšu 

summa. 

7.3.  Pasūtītājs komponenšu pārskatīšanai izmanto Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes 

(turpmāk– Statistikas pārvalde) apkopotos datus: 

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

pārrēķinam; 

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

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

7.4.1.  vienu reizi mēnesī, ja Līguma 7.3.1.punktā noteiktā rādītāja procentuālās izmaiņas ir vienādas 

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

7.4.2. vienu reizi ceturksnī, ja Līguma 7.3.2.punktā noteiktā rādītāja procentuālās izmaiņas ir 

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

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

jūlijs – septembris; oktobris - decembris. 

7.6. Līguma 7.3.1.punktā noteiktā rādītāja izvērtēšana tiek veikta katra mēneša 10. (desmitajā) darba 

dienā, apkopojot un savstarpēji salīdzinot iepriekšējā mēneša rādītājus ar: 

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

 mēneša, kurā notikusi Vispārīgās vienošanās ietvaros iesniegto piedāvājumu par gatavību slēgt 

līgumu par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu atvēršana, rādītājiem, ja komponente 

A līdzšinējā Līguma darbības periodā nav mainīta. 

7.7. Līguma 7.3.2. punktā noteiktā rādītāja izvērtēšana tiek veikta janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra 

mēneša 10. (desmitajā) darba dienā, apkopojot un savstarpēji salīdzinot iepriekšējā ceturkšņa rādītājus ar: 

 tā ceturkšņa rādītājiem, kuru rezultātā iepriekšējo reizi mainīta komponente B; 

 ceturkšņa, kurā notikusi Vispārīgās vienošanās ietvaros iesniegto piedāvājumu par gatavību slēgt 

līgumu par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu atvēršana, rādītājiem, ja komponente 

B iepriekš nav mainīta. 

 

7.8. Komponentes tiek pārrēķinātas pēc šādām formulām: 

7.8.1. 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 7.1. 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); 

7.8.2. Komponente B tiek pārrēķināta pēc šādas formulas: 

CNP = CPX+PCI*CP*N 

kur 

CNP – komponentes B pārrēķinātā vērtība; 
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CPX - komponentes B pēdējoreiz pārrēķinātā vērtība (vai sākotnēji 7.1. punktā aprēķinātā vērtība 

(CP), ja pārrēķināšana nav notikusi) ; 

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). 

7.9. 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 7.1. punktā aprēķinātā vērtība 

(CD), ja pārrēķināšana nav notikusi); 

CPX - komponentes B pēdējoreiz pārrēķinātā vērtība (vai sākotnēji 7.1. punktā aprēķinātā vērtība 

(CP), ja pārrēķināšana nav notikusi); 

7.10. Izmantojot aprēķināto pārvadājumu pakalpojumu cenu PN pie kopējā reisa garuma 216-220 km un 

1 krautuves, tiek aprēķināti pārējie Darbu izcenojumi. 

7.11. Par veiktajiem Darbu izcenojumu grozījumiem Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu 

izcenojumu pārskatīšanas elektroniski paziņo Pārvadātājam, nosūtot izcenojumu grozījumus Līguma 1.pielikuma 

formā uz Pārvadātāja Līguma 2.pielikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Darbu izcenojumu grozījumi stājas 

spēkā bez Pārvadātāja atsevišķas piekrišanas.  

 

8. PĀRVADĀTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

8.1. Pārvadātāja pienākumi: 

8.1.1. ar Līgumā norādīto tehniku un personālu (Līguma 2.pielikums) nodrošināt Līgumā un 

pārvadāšanas uzdevumā noteikto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi pilnā apjomā, ievērojot spēkā esošajos 

normatīvajos aktos un Pasūtītāja noteiktās prasības, kas attiecas uz Darbu veikšanu, t.sk., darba aizsardzības, 

veselības aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, Pasūtītāja noteiktās prasības – „Meža 

infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi” (Līguma 5.pielikums), „Prasības vides piesārņojuma 

samazināšanai” (Līguma 4.pielikums), „Piegādes ķēdes rokasgrāmata pakalpojumu sniedzējiem” (8.pielikums) un 

citus Pasūtītāja norādījumus, kas tieši izriet no pārvadāšanas uzdevuma, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus 

šajās jomās; 

8.1.2. nekavējoties informēt Pasūtītāju, zvanot uz tālruņa numuru 67616820, ja tiek pamanītas 

iespējamas nelikumīgas darbības augšgala krautuvēs ar Pasūtītāja kokmateriāliem, tiek piesārņota Pasūtītāja 

augšgala krautuves teritorija u.tml.; 

8.1.3. Darbu izpildes laikā nepapildināt un nesajaukt Pasūtītāja kokmateriālu Kravu ar citas izcelsmes 

kokmateriāliem; 

8.1.4. Līguma darbības laikā uzglabāt un pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīt uz elektroniskā 

pasta adresi transports@lvm.lv kravas kokvedēja darba un atpūtas laika kontrolierīcēs fiksēto informāciju par 

kokvedēja sastāva personāla darba un atpūtas laikiem. Ja Pārvadātājs konstatē, ka kontrolierīce ir bojāta, 

Pārvadātājs 8 darba dienu laikā no bojāšanas fakta konstatēšanas nosūta uz elektroniskā pasta adresi 

transports@lvm.lv informāciju par to, ka kontrolierīce ir bojāta, kurai pievieno atbilstošās institūcijas izsniegtu 

dokumentu par kontrolierīces bojājumu un tās atjaunošanu vai maiņu;  

8.1.5. Līguma darbības laikā nodrošināt normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izsniegtas speciālās 

atļaujas (licences) kravu autotransporta komercpārvadājumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā vai 

starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem spēkā esību, kā arī normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izsniegtu 

licences kartīšu un/vai Eiropas Kopienas atļauju starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu, 

kā arī „EURO IV drošs”, „EURO V drošs” vai „EURO VI drošs” sertifikāta un CSDD izsniegta ETMK sertifikāta 

katram kravas kokvedējam, kas norādīts Līguma 2.pielikumā, spēkā esamību, iesniedzot attiecīgo dokumentu 

kopijas Pasūtītājam; 

8.1.6. Pasūtītāja uzdevumā nodrošināt Darbu veikšanu brīvdienās un svētku dienās ziemas laikā sala 

apstākļos, ja ceļš līdz augšgala krautuvei ir iesaldēts, vai citos īpašos apstākļos; 

8.1.7. Darbu izpildes laikā neveikt patvaļīgas darbības, kas neizriet no Līguma noteikumiem vai kas 

nav saskaņotas ar Pasūtītāju; 

8.1.8. nodrošināt degvielas uzpildi, neietekmējot Darbu izpildes kārtību un nemainot Pasūtītāja 

noteiktos Kravu pārvadāšanas maršrutus; 

8.1.9.  nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu 

sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un 

mailto:transports@lvm.lv
mailto:transports@lvm.lv
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Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85 un citu normatīvo aktu par 

autotransporta vadītāju darba un atpūtas laiku un to uzskaiti prasību ievērošanu, t.sk., noteikto kokvedēja sastāvu 

vadītāju maiņas ilgumu ievērošanu; 

8.1.10. Darbu izpildes laikā informēt Pasūtītāja pārstāvi, nosūtot informāciju  uz elektroniskā pasta 

adresi transports@lvm.lv par apstākļiem (plānots kravas kokvedēja remonts ar akumulatora atvienošanu u.c.), kas 

var traucēt GPS datu nosūtīšanu no Pārvadātāja Līguma izpildē iesaistītā kravas kokvedēja; 

8.1.11. nodrošināt visu savstarpējo dokumentāciju un mutisku komunikāciju Latvijas Republikas 

valsts valodā; 

8.1.12. iepazīstināt Līguma izpildē iesaistīto personālu ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām attiecībā uz 

Darbu izpildi; 

8.1.13. nodrošināt konfidencialitāti un neizpaust informāciju Kravas saņēmējam par Pasūtītāja veikto 

kontrolmērījumu un tās rezultātiem pirms Kravas saņēmējs ir veicis tās uzmērīšanu; 

8.1.14. pēc Pasūtītāja Drošības kontroles speciālista pieprasījuma (uzrādot dienesta apliecības) apturēt 

kravas kokvedēju un sniegt prasīto informāciju saistībā ar pārvadāšanas uzdevuma izpildi Līguma izpratnē; 

8.1.15. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla dalību Pasūtītāja organizētajās mācībās, lai 

nodrošinātu Darbu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

8.1.16. nodrošināt Līguma izpildē iesaistīto personālu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem; 

8.1.17. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītājam personālam motivējošu darba samaksu, kas atbilst 

līdzvērtīgas profesijas apmaksai konkrētā valsts reģionā; 

8.1.18. nodrošināt pieeju akreditētai sertifikācijas institūcijai audita veikšanai par Pārvadātāja saskaņā 

ar Līgumu sniegtajiem pakalpojumiem meža apsaimniekošanas un piegāžu ķēdes sertifikācijas procesa ietvaros; 

8.1.19. saglabāt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

termiņā; 

8.1.20. pārtraukt pārvadāšanas uzdevuma izpildi, ja tā izpildes turpināšana var radīt bojājumus 

infrastruktūras objektiem; 

8.1.21. nodrošināt medību infrastruktūras (medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas) 

saglabāšanu Darbu izpildes laikā, informēt Pasūtītāja pārstāvi, kurš izsniedzis pārvadāšanas uzdevumu, gadījumos, 

kad Darbu izpildi traucē izvietotā medību infrastruktūra; 

8.1.22. Pārvadātājam 5 darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam speciālā 

caurlaide, kas nepieciešama, uzturoties pierobežas joslā; 

8.1.23. gadījumā, ja Līguma izpildes laikā notiek nelaimes gadījums darbā, Pārvadātājs ir atbildīgs 

par tā noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un trīs dienu laikā pēc akta sastādīšanas par nelaimes 

gadījumu Pārvadātājs informē Pasūtītāju, nosūtot elektroniski parakstītu paziņojumu; 

8.1.24. nelikumīgi neizmantot FSC un/vai PEFC preču zīmes (piemēram, savā mājaslapā vai uz 

saviem produktiem). 

8.2. Pārvadātāja tiesības: 

8.2.1. saņemt pārvadāšanas uzdevumus Līgumā noteiktajā kārtībā; 

8.2.2. saņemt samaksu par savlaicīgi, kvalitatīvi un atbilstoši pārvadāšanas uzdevumam un Līgumam 

veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

8.2.3. neskaidrību gadījumā prasīt Pasūtītājam precizēt pārvadāšanas uzdevumā norādīto informāciju; 

8.2.4. saņemt no Pasūtītāja pārstāvjiem (datu operatoriem) informatīvu atbalstu jautājumos, kas 

saistīti ar pārvadāšanas uzdevumu, saskaņā ar Līguma 3.8.punkta noteikumiem.  

8.2.5. piedalīties pārvadātās Kravas uzmērīšanā Līgumā paredzētajos gadījumos; 

8.2.6. prasīt Pasūtītājam Darbu nodošanas - pieņemšanas akta sastādīšanu un parakstīšanu ne retāk kā 

1(vienu) reizi nedēļā. 

 

9. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
9.1. Pasūtītāja pienākumi: 

9.1.1. izsniegt pārvadāšanas uzdevumu Pārvadātājam Līguma 3.2.punktā norādītajā kārtībā; 

9.1.2. nodrošināt meža ceļu uzturēšanu, kā arī sniega tīrīšanu ziemas periodā, lai Pārvadātājs varētu 

piekļūt augšgala krautuvei un uzsākt Darbu izpildi; 

9.1.3. veikt samaksu Pārvadātājam par savlaicīgi, kvalitatīvi un atbilstoši pārvadāšanas uzdevumam 

un Līgumam veiktiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

9.1.4. nekavējoties izskatīt Pārvadātāja sniegto informāciju par Darbu izpildi kavējošiem apstākļiem; 

9.1.5. iepriekš savstarpēji atrunātā apjomā un kārtībā apmaksāt datu apmaiņu, ko Pārvadātājs veicis, 

izmantojot GPRS. 

9.2. Pasūtītāja tiesības: 

9.2.1. pārbaudīt Pārvadātāja Līguma izpildes nodrošināšanā iesaistītās tehnikas un tās aprīkojuma 

atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām; 

9.2.2. apturēt Darbu veikšanu, par to rakstveidā paziņojot Pārvadātājam, ja tiek konstatēts, ka 

Pārvadātājs veic Darbus ar Līguma vai normatīvo aktu prasībām neatbilstoši aprīkotu tehniku, nosakot termiņu 

mailto:transports@lvm.lv
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attiecīgās neatbilstības novēršanai. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pārvadātājam radušies Darbu 

apturēšanas dēļ šajā punktā paredzētajā kārtībā; 

9.2.3. vienpusēji apturēt Darbu veikšanu un neizsniegt pārvadāšanas uzdevumu, kā arī samazināt 

Līguma kopējo Darbu apjomu apturēšanas periodā neizpildīto Darbu apmērā, ja ir konstatēti Pārvadātāja izdarīti 

normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības, darba aizsardzības, vides aizsardzības prasību pārkāpumi, kā arī 

Pasūtītāja noteikto „Prasības vides piesārņojuma samazināšanai”, „Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas 

noteikumi”, meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos vai „Piegādes ķēdes rokasgrāmata pakalpojumu 

sniedzējiem” noteikto prasību pārkāpumi vai medību infrastruktūras bojājumi. Darbi tiek apturēti līdz pārkāpumu 

novēršanai; 

9.2.4. vienpusēji apturēt Darbu veikšanu un neizsniegt pārvadāšanas uzdevumu, kā arī samazināt 

pakalpojuma apmaksu par daļu, kas atbilst Pasūtītāja izsniegtā pārvadāšanas uzdevuma izpildes ietvaros kravas 

kokvedēja nobrauktajiem kilometriem, par kuriem Pārvadātāja darbības vai bezdarbības dēļ nav saņemti GPS 

(Global Positioning System) dati uz Pasūtītāja serveri; 

9.2.5. organizēt Pasūtītāja Drošības kontroles speciālistu patruļas un to ietvaros, uzrādot dienesta 

apliecības, pieprasīt Pārvadātāja pārstāvim apturēt kravas kokvedēju un sniegt prasīto informāciju par pārvadāšanas 

uzdevuma izpildi; 

9.2.6. vienpusēji izslēgt kokvedēja sastāvu no Līguma saistību izpildes un proporcionāli samazināt 

Līguma priekšmeta apjomu, ja Pārvadātājs nenodrošina Līguma 8.1.5.punktā noteiktā pienākuma izpildi attiecībā 

uz speciālās atļaujas (licences) kravu autotransporta komercpārvadājumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā 

vai starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem, licences kartīšu un/vai Eiropas Kopienas atļauju 

starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu, kā arī „EURO IV drošs”, „EURO V drošs” 

un/vai „EURO VI drošs” sertifikāta un CSDD izsniegta ETMK sertifikāta spēkā esību; 

9.2.7. vienpusēji izslēgt kokvedēja sastāvu no Līguma saistību izpildes un proporcionāli samazināt 

Līguma priekšmeta apjomu, ja Pārvadātājs nenodrošina Līguma 2.4.punktā noteikto minimālo kokvedēja vadītāju 

skaitu; 

9.2.8. vienpusēji izslēgt kokvedēja sastāvu no Līguma saistību izpildes un proporcionāli samazināt 

Līguma priekšmeta apjomu, ja Pārvadātājam nav uz  komercpārvadājumu licences pamata izsniegta licences kartīte 

kokvedēja sastāvam. 

9.2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt degvielas kontrolmērījumu pārbaudes, ņemot degvielas paraugus no 

Pārvadātāja līguma saistību izpildes nodrošināšanai piesaistīto kravas kokvedēju 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 Pārvadātāju. 

 

10. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

10.1. Pārvadātājs uzņemas materiālu atbildību par pārvadāšanai saņemtajiem kokmateriāliem ar 

kokmateriālu iekraušanas brīdi līdz brīdim, kad Līgumā paredzētie kokmateriāli izkrauti Pasūtītāja norādītajā vietā 

un ir parakstīta pavadzīme. Ja Darbu izpildes laikā Krava tiek bojāta vai iet bojā Pārvadātāja vainas dēļ, 

Pārvadātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50% apmērā no Kravas vērtības, ja tā ir bojāta, bet 100% apmērā no 

Kravas vērtības, ja tā gājusi bojā. Kravas vērtība tiek noteikta, pavadzīmē norādīto nosūtīto kokmateriālu 

daudzumu reizinot ar Pasūtītāja un Kravas saņēmēja savstarpēji noslēgtā piegādes līgumā norādīto attiecīgā 

sortimenta cenu. Līgumsoda samaksa nepiešķir Pārvadātājam īpašuma tiesības uz bojāto Kravu. 

10.2. Ja Pārvadātājs neveic Darbus Pasūtītāja izsniegtajā pārvadāšanas uzdevumā paredzētajā apjomā, 

kārtībā un/vai termiņā, Pārvadātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 7,00 EUR (septiņi euro) apmērā par katru 

termiņā nepārvadāto kokmateriālu kubikmetru. Papildus šādos gadījumos Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji 

samazināt Līguma 1.2.punktā noteikto Līguma priekšmeta kopējo pamata apjomu vairāk kā par 10% (desmit 

procentiem). Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārvadātāju no Līguma reālas izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. Ja 

Pārvadātājs rakstveidā nav informējis Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas kavē Darbu veikšanu, uzskatāms, 

ka šādi apstākļi nepastāv. 

10.3. Ja Pārvadātājs nav izpildījis Līguma 8.1.13.punktā noteikto pienākumu, Pārvadātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 280,00 EUR (divi simti astoņdesmit euro) par katru Līguma 8.1.13.punkta pārkāpuma 

gadījumu. Pārkāpuma pierādīšanas pienākums ir Pasūtītājam. 

10.4. Pārvadātājs ir atbildīgs par materiālajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Pārvadātāja 

prettiesiskas rīcības rezultātā, ieskaitot maksājumus par Līguma 3.14.punkta pārkāpumu un tā rezultātā uzliktajām 

soda sankcijām. Ja minētajā gadījumā soda sankcijas uzliktas Pasūtītājam, tad Pārvadātājs piekrīt, ka summa soda 

sankciju apmērā atskaitāma no Pārvadātājam saskaņā ar Līgumu maksājamās summas par Darbu veikšanu. 

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

Pārvadātājs neievēro darba un/vai vides aizsardzības prasību regulējošos Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus un/vai Līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības, Pārvadātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

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

10.6. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 6.9.punktā noteikto rēķinu apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā 

Pārvadātājam līgumsodu 0,15% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 
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10.7. Pasūtītājs ir atbildīgs par Pārvadātāja darba kavējumu, veicot pārvadāšanas uzdevuma izpildi, kas 

radies Pasūtītāja vainas dēļ un no Pārvadāja neatkarīgu apstākļu dēļ un par ko Pārvadātājs ir informējis Pasūtītāju 

pa „LVM kokmateriālu pārvadājumu uzdevumu izpildes rokasgrāmata” (7.pielikums) norādīto telefona numuru, ja:  

10.7.1. Pasūtītājs pārvadāšanas 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 Pārvadātājam līgumsodu 22 EUR (divdesmit divi euro) par katru kavējuma stundu, kas pārsniedz 

1 (vienu) stundu no brīža, kad Pārvadātājs ir piegādājis Kravu pārvadāšanas uzdevumā norādītajā vietā (pieteicies 

pie Kravas saņēmēja pārstāvja, kurš izdara atzīmi uz pavadzīmes par pieteikšanās laiku), bet Krava netiek 

pieņemta, līdz brīdim, kad uzsākta Kravas izkraušana; 

10.7.2. Pārvadāšanas uzdevumā norādītajās krautuvēs nav pieejami uzdevumā norādītie pārvadājamie 

kokmateriāli. Par šādu kavējumu Pasūtītājs maksā Pārvadātājam līgumsodu 22 EUR (divdesmit divi euro) par 

katru kavējuma stundu, kas pārsniedz 1 (vienu) stundas no brīža, kad Pārvadātājs ir pārliecinājies, ka pārvadāšanas 

uzdevumā norādītie kokmateriāli nav pieejami un ir informējis Pasūtītāju pa “LVM kokmateriālu pārvadājumu 

uzdevumu izpildes rokasgrāmata” norādīto telefona numuru, līdz brīdim, kad Pasūtītājs devis norādījumus par 

turpmākajām darbībām vai Pārvadātājs uzsācis nākamā pārvadāšanas uzdevuma izpildi.  

10.8. 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 reālas izpildes.  

10.9. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par Līguma izpildes laikā Pārvadātāja nodarītajiem 

zaudējumiem Kravas saņēmējiem vai citām trešajām personām. Šādos gadījumos Pārvadātājs uzņemas pilnu 

atbildību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

 

11. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 
11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājumu izbeigt Līgumu, par to rakstveidā 

paziņojot Pārvadātājam, ja: 

11.1.1. Pārvadātājs atkārtoti ir izdarījis Līgumā noteikto saistību pārkāpumus, par ko Pasūtītājs 

iepriekš rakstveidā brīdinājis Pārvadātāju vismaz vienu reizi. Minētajiem brīdinājumiem nav jābūt par viena un tā 

paša Līguma punkta pārkāpšanu. Par Pasūtītāja rakstveida brīdinājumu uzskatāma arī attiecīga atzīme Darbu 

nodošanas - pieņemšanas aktā un citi dokumenti, kuros konstatēts Līgumā noteikto saistību pārkāpums; 

11.1.2. Pārvadātājs ir izdarījis sevišķi rupju Līgumā noteikto saistību pārkāpumu, kas var radīt 

negatīvas sekas Pasūtītājam; 

11.1.3. tiek konstatēta Pārvadātāja ļaunprātīga rīcība un apzināta Pārvadātāja kravas kokvedējos 

uzstādītā Pasūtītāja vai Pasūtītāja nolīgta pakalpojuma sniedzēja papildu aprīkojuma bojāšana vai darbības 

traucēšana; 

11.1.4. Pārvadātājs, piedaloties Konkursā, savā piedāvājumā norādījis nepatiesu informāciju, tādējādi 

maldinot iepirkuma komisiju, kā rezultātā tas nepamatoti ieguvis tiesības noslēgt Līgumu; 

11.1.5. Pārvadātājam izsniegtā speciālā atļauja (licence) komercpārvadājumu veikšanai ar 

autotransportu tiek anulēta, uz laiku apturēta vai beidzies derīguma termiņš un Pārvadātājs to nav atjaunojis; 

11.1.6. Pasūtītājs konstatē, ka Līguma darbības laikā Pārvadātājs neatbilst kādai no Konkursā 

izvirzītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām; 

11.1.7. Pārvadātājs veic Kravas pārvadāšanu bez pavadzīmes; 

11.1.8. Pārvadātājs nav izpildījis pirmo pārvadāšanas uzdevumu. 

11.2. Ja Pārvadātājs vai kāda(-as) no Līguma 2.pielikumā norādītājām Līguma izpildē iesaistītajām 

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

pretlikumīgi iegūtiem, Pasūtītājam ir tiesības, izvērtējot konkrētos faktus un apstākļus, prasīt attiecīgās personas 

izslēgšanu no Līguma izpildes, apturēt pārvadāšanas uzdevumu izsniegšanu Pārvadātājam uz izmeklēšanas laiku 

(attiecīgi samazinot Līguma priekšmeta kopējo pamata apjomu proporcionāli laikam uz kuru  apturēta 

pārvadāšanas uzdevumu izsniegšana) vai vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pārvadātājam. 

11.3. Pārvadātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam ne mazāk 

kā 10 (desmit) dienas iepriekš, ja: 

11.3.1. Pasūtītājs neveic apmaksu par Līgumā paredzēto Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un 

samaksas termiņa nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas; 

11.3.2. Pasūtītājs Līguma darbības laikā aptur pārvadāšanas uzdevumu izsniegšanu uz visu kalendāro 

mēnesi. 

 

12. NEPĀRVARAMA VARA 

 12.1. Līgumā paredzēto saistību neizpildi vispār, nepienācīgu izpildi vai nepildīšanu īstā laikā (termiņā) 

Līdzēji neuzskata par Līguma noteikumu neievērošanu, ja tas ir noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos 

Līdzēji Līguma slēgšanas brīdī 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).  

12.2. Līgumā par nepārvaramo varu uzskata apstākļus, kas atbilst Līguma 12.1.punktā noteiktajām 

pazīmēm un ko Līdzēji akceptē kā nepārvaramu varu. 
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12.3. Līdzējs, kura darbību, izpildot Līgumā paredzētās saistības, kavē nepārvarama vara, nekavējoties 

ziņo otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 

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

12.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, uzskata, ka 

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

atlīdzināšanas pienākumu par Līdzēja saistību neizpildi vispār, nepienācīgu izpildi vai nepildīšanu īstā laikā 

(termiņā), izņemot gadījumu, kad kāds no Līdzējiem apzināti ir kavējies ar attiecīgo darbu nodošanu, pieņemšanu 

vai citādi radījis saistību izpildes pārkāpumu.  

  

13. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN DARBĪBAS LAIKS 

13.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2018.gada 31.oktobrim. Līdzējiem 

vienojoties, Līguma darbības laiku var pagarināt, ja Līguma darbības laikā nav izpildīts viss Līguma 1.4.punktā 

noteiktais maksimālais Līguma priekšmeta apjoms un Pasūtītājam ir nepieciešamība saņemt Darbus arī turpmāk. 

Darbu veikšana saskaņā ar Līgumu tiks uzsākta ar dienu, kad visiem Līguma 2.pielikumā norādītajiem Pārvadātāja 

kravas kokvedējiem ir uzstādītas Līguma 2.5.punktā minētās GPS iekārtas. Pārvadātājs nodrošina kravas 

kokvedēju pieejamību GPS iekārtu uzstādīšanai ne vēlāk kā piecu dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

13.2. Līdzējiem vienojoties, Līgumu var izbeigt, tajā var tikt izdarīti grozījumi, papildinājumi, pievienoti 

pielikumi, kā arī noslēgtas papildu vienošanās, kas stājas spēkā pēc to parakstīšanas un kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu.  

 

14. KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONAS DATU APSTRĀDE 

14.1. Informācija vai  dati, kas attiecas uz Līguma izpildi un Līdzēju darbību tā ietvaros, neatkarīgi no 

to fiksēšanas veida, uzskatāma par konfidenciālu, izņemot normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos izņēmumus. 

Līdzējiem ir pienākums neizpaust un pretēji otra Līdzēja interesēm kā citādi neizmantot konfidenciālu informāciju 

bez laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

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

paredzētos gadījumos nodota konfidenciālā informācija, izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai vai 

tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir 

noteiktas Līdzējiem šajā Līgumā. 

14.3.   Līdzēji veic piemērotus drošības pasākumus konfidenciālas informācijas aizsardzībai saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām.  

14.4.  Konfidenciālas informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu šādos 

gadījumos: 

14.4.1. 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; 

14.4.2. 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); 

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

to noteikušas par atklātu; 

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

pašvaldību iestādei vai amatpersonai;  

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

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

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

pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

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

neizpaust tos trešajām personām, izņemot gadījumus, kad personu datus pieprasa kompetenta institūcija vai 

amatpersona normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

14.7. Pārvadātājs piekrīt, ka Pasūtītājs ar Papildu aprīkojumu iegūtos un Līguma 8.1.4.punktā 

noteiktajā kārtībā saņemtos datus izmanto Līguma administrēšanas vajadzībām, tai skaitā Pakalpojumu izpildes 

nodošanas – pieņemšanas aktos iekļautās informācijas pārbaudei atbilstoši Līguma 3.27.punkta noteikumiem. 

Nepieciešamības gadījumā šajā punktā minēto datu apstrādē var tikt iesaistīts Pasūtītāja nolīgtais pakalpojumu 

sniedzējs (kas uzstāda/noņem Papildu aprīkojumu), uzņemoties visas Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības. 

14.8. Izņēmuma gadījumos, kad Kokmateriālu saņēmējs ir fiziska persona, Pārvadātājs Pakalpojuma 

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

vietas adrese un tālruņa numurs. 

14.9. Pārvadātājs var piesaistīt Līguma 14.8.punktā minētajiem datiem papildu apstrādātāju tikai ar 

Pasūtītāja rakstisku atļauju. Ja Pasūtītājs atļauj Pārvadātājam piesaistīt savu apstrādātāju, Pārvadātājs apņemas 

iekļaut līgumā ar šo apstrādātāju prasības, kuras ir identiskas šā Līguma 14.nodaļā noteiktajām konfidencialitātes 

un personas datu apstrādes prasībām. Lai Pasūtītājs varētu pieņemt lēmumu par papildu apstrādātāja piesaisti, 
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Pārvadātājs 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. Pārvadātājs 

ievēro spēkā esošās normatīvo aktu prasības personas datu nodošanai uz trešajām valstīm. 

14.10. Pārvadātājs ir tieši atbildīgs par tā piesaistītā papildus apstrādātāja veiktā personas datu apstrādes 

procesa atbilstību Līguma noteikumiem un Vispārīgas datu aizsardzības regulas prasībām. 

14.11. Pārvadātājs pēc konkrētās kravas piegādes un nodošanas tās saņēmējam dzēš Līguma 

14.8.punktā minētos personas datus no savām informācijas sistēmām (elektroniskā pasta) ne vēlāk kā 2 (divu) 

mēnešu laikā. 

14.12. Pārvadātājs 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. 

14.13. Pārvadātājs iekļauj līgumā vai citā saistošā dokumentā ar Pārvadātāja nodarbinātajām personām 

saņemtās informācijas un personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu, nosakot nodarbināto 

pienākumu bez atsevišķas Pārvadātāja atļaujas neapstrādāt, neizmantot un neizpaust apstrādājamo informāciju un 

personas datus, kā arī nodrošināt konfidencialitātes prasību ievērošanas uzraudzību. 

14.14. Nekavējoties pēc jebkura personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas attiecībā uz 

Līguma 14.8.punktā minēto personas datu apstrādi, Pārvadātājs rakstveidā informē par to Pasūtītāju, nosūtot 

attiecīgu paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi lvm_ms@lvm.lv. 

14.15. Pārvadātājs, ņemot vērā Līguma izpildes ietvaros paredzētos personas datu apstrādes procesus, 

uzņemas atbildību par attiecīgu personas datu apstrādes tehnisko un organizatorisko prasību ieviešanu saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto kārtību un paredz šo prasību nepārtrauktu pārskatīšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu 

apstrādes sistēmu un pakalpojumu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību. 

14.16. Pārvadātājs paziņo Pasūtītājam par jebkuru notikušu vai iespējamu personas datu aizsardzības 

pārkāpumu vai Līgumā definēto konfidenciālās informācijas aizsardzības režīma neievērošanas gadījumu 

nekavējoties, bet ne vēlāk, kā 24 stundu laikā no brīža, kad personas datu aizsardzības pārkāpums atklāts, nosūtot 

informāciju uz elektroniskā pasta adresi: PalidzibasDienests@lvm.lv un Pašutītāja kontaktpersonai Signijai Cerai 

uz elektroniskā pasta adresi: S.Cera@lvm.lv.  

14.17. Pārvadātājam ir aizliegts veidot Pasūtītāja iekārtās esošo datu vai citas informācijas kopijas uz 

saviem vai trešo personu datu nesējiem jebkādā formā, ja šādas kopijas veidošana nav nepieciešama vai adekvāta 

attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai. 

14.18. Pārvadātājs pēc konkrētās datu apstrādes pabeigšanas un pēc Līguma termiņa beigām nodrošina 

visu Līguma izpildes laikā savu programmu vidēs un iekārtās Pasūtītāja uzkrāto personas datu dzēšanu vai vismaz 

neatgriezenisku anonimizāciju, izņemot, ja Pārvadātājs definē noteikta veida personas datu turpmāku glabāšanu 

saskaņā ar noteiktu Pārvadātāja leģitīmo interesi. Pārvadātājs garantē, ka glabāšanas periodā personas dati netiks 

izmantoti citiem mērķiem, kā arī ievēros visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās un 

organizatoriskās prasības attiecībā uz personas datu glabāšanu un iznīcināšanu. Par jebkādu personas datu 

glabāšanu saistībā ar Pārvadātāja leģitīmajām interesēm pēc Līguma darbības termiņa Pārvadātājs atbild, kā 

pārzinis saskaņā ar Vispārīgas datu aizsardzības regulas prasībām. 

14.19. Pārvadātājs nodrošina, ka personas datu apstrādē iesaistītais personāls neapstrādā personas datus 

citādi, kā noteikts šajā Līgumā. Pārvadātājs fiziskas personas datu apstrādē iesaistītajiem darbiniekiem nosaka 

identiskas konfidencialitātes un datu aizsardzības prasības, kādas noteiktas šajā Līgumā. 

14.20. Pārvadātājs nodrošina, ka pie tam nodotajiem personas datiem var piekļūt tikai tie darbinieki, kas 

ir iesaistīti Līguma izpildē. Pārvadātājs uzrauga un nodrošina fizisko personas datu apstrādē iesaistīto darbinieku 

regulāru informēšanu un apmācību par drošības un aizsardzības prasībām personas datu apstrādē. 

14.21. Pārvadātājs Līguma izpildes ietvaros bez Pasūtītāja atsevišķi izteiktas rakstiskas piekrišanas 

neizmanto programmas rīkus vai datu reģistrēšanas, glabāšanas servisus un citus līdzīgus pakalpojumus, ja to 

izmantošana paredz no Pasūtītāja iegūto personas datu nodošanu uz trešajām valstīm. 

14.22. Pārvadātājs, ciktāl tas ir iespējams ņemot vērā apstrādes būtību, palīdz Pasūtītājam ar 

atbilstīgiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas nodrošina, ka Pasūtītājs var izpildīt savus 

pienākumus, kas nepieciešami Vispārīgas datu aizsardzības regulas III nodaļā paredzēto datu subjekta tiesību 

īstenošanai, tajā skaitā sniedz Pasūtītājam visu vajadzīgo informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu datu 

subjekta informēšanu par tā datu apstrādes norisi. 

14.23. Pārvadātājs nekavējoties informē Pasūtītāju, ja, viņaprāt, kāds norādījums pārkāpj regulu vai 

citus Eiropas Savienības vai dalībvalstu datu aizsardzības noteikumus. 

14.24. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma izpildes laikā pieprasīt Pārvadātājam informāciju un 

pierādījumus, kas apliecina Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 

 

15. CITI NOTEIKUMI  
 15.1. Līdzēji vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja: 

mailto:lvm_ms@lvm.lv
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15.1.1. abi Līdzēji pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski 

vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

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

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Līdzējam, kura saistību tiesības pārņemtas ir 

pienākums nekavējoties elektroniski uz apliecinājumā par gatavību slēgt līgumu par kokmateriālu pārvadājumu 

pakalpojumu sniegšanu norādīto elektroniskā pasta adresi (gadījumā, ja Līdzējs, kura saistību tiesības tiek 

pārņemtas ir Izpildītājs), vai lmv_ms@lvm.lv (gadījumā, ja Līdzējs, kura saistību tiesības tiek pārņemtas ir 

Pasūtītājs) un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru Līdzēju par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu 

un saistību tiesību pārņēmēju. 

15.2. Līdzēji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu. Ja Līdzējs 

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

atbild par to izpildi ar visu savu mantu. 

15.3. 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. 

15.4. Līdzēju personāls, kas nodrošina Līgumā noteikto saistību izpildi, norādīts Līguma 2.pielikumā. 

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

izrādīties nesaistošs, tad tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma punktu spēkā esamību vai izpildi. 

15.6. Līdzēju pienākums ir ne vēlāk kā nākošajā darba dienā rakstveidā paziņot otram Līdzējam par 

jebkurām izmaiņām tā rekvizītos (ieskaitot tālruņa numuru, faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi), kā arī 

attiecībā uz amatpersonām vai par Līguma izpildes nodrošināšanā iesaistītajām personām. Ja Pārvadātājs maina 

bankas kontu uz ārvalstu banku, tas rakstveidā saskaņojams ar Pasūtītāju. 

15.7. Līgumam ir 8 (astoņi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma 4.-8.pielikuma 

aktuālā redakcija ir brīvi elektroniski pieejama AS „Latvijas valsts meži” mājas lapā internetā: www.lvm.lv sadaļā 

„Biznesa partneriem” (apakšsadaļā Kokmateriālu pārvadājumi – Līguma pielikumi – Pārvadājumi). Pasūtītājam ir 

tiesības pēc nepieciešamības izdarīt grozījumus un pilnveidot Līguma 4.-8.pielikumu, kā arī atskaišu, darbu 

nodošanas - pieņemšanas akta formas u.tml., par to elektroniski paziņojot Pārvadātājam. Līguma pielikumu 

grozījumi stājas spēkā un ir saistoši Pārvadātājam bez atsevišķa Pārvadātāja akcepta.  

15.8. Līgums ar pievienoto 1.- 3.pielikumu sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu 

juridisku spēku, katrs kopā uz  20 (divdesmit) lapām, no kuriem viens tiek nodots Pārvadātājam, bet otrs - 

Pasūtītājam. 

 

16.LĪGUMA PIELIKUMI  
 

Pievienoti Līgumam:   

1. – Darbu izcenojumi (atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam); 

2. – Darbu izpildei deleģēto personu un Darbu veikšanai paredzētās tehnikas saraksts (atbilstoši iesniegtajam 

piedāvājumam); 

3. – Tehniskā specifikācija (atbilstoši Konkursa nolikuma 1.pielikumam) 

 

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): 

4. – Prasības vides piesārņojuma samazināšanai; 

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

6. – Akts par kravas kokvedēja izmantošanu citiem darbiem; 

7. – LVM Kokmateriālu pārvadājumu uzdevumu izpildes rokasgrāmata;  

8. – Koksnes piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata. 
 

17.LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

  

PASŪTĪTĀJS 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 

LVM Mežsaimniecība 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004 

konts: LV10UNLA0003030467544 

AS SEB banka 

 

 

 

___________________________ A.Meirāns 

PĀRVADĀTĀJS 

SIA „Stiga RM” 

Juridiskā adrese: ___________________  

Korespondences adrese:_________________  

e-pasts: _____________ 

konts: _______________________ 

___________________ 

 

 

___________________A.Ramoliņš 

 

http://www.lvm.lv/
http://www.lvm.lv/

