
AS LVM RM_2018_203_I 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________ 

  

Rīgā,                                                                                  2018.gada ___.jūnijā 

 

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

Rekreācija un medības direktora              personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk 

tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, un  

SIA “Dimago”, vienotais reģistrācijas Nr.43202006224, tās valdes locekļa              personā, kurš 

darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts "IZPILDĪTĀJS",  

 (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā tekstā saukti – “PUSES”), 

saskaņā ar iepirkuma AS LVM RM_2018_203_I, CPV klasifikators 77230000-1 (Mežsaimniecībai raksturīgi 

pakalpojumi), rezultātiem bez maldiem un viltus, noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk tekstā saukts – 

“LĪGUMS”) par zemāk minēto:  

1. Līguma priekšmets un summa 

 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteiktās kvalitātes prasības 

(Pielikums Nr. 1), apņemas veikt darbus:  

Darba veids Darba apjoms 

Cena par 1 ha 

EUR, bez 

PVN 

Līgumsumma, 

EUR, bez PVN 

Bioloģiski vērtīgo pļavu 

apsaimniekošana atbilstoši 

kvalitātes prasībām  

238.19 hektāri 68.00 EUR 16 196,92 EUR 

- turpmāk tekstā saukti “DARBI”. 

 

2. LĪGUMA termiņš 

2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. IZPILDĪTĀJS apņemas līgumā paredzētos darbus izpildīt līdz 2018.gada 1.augustam.  

 

3. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi 

3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt DARBU izpildi saskaņā ar Līgumu, atbilstošā apjomā un kvalitātē,  

LĪGUMA 2.2. punktā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi, 

IZPILDĪTĀJS nekavējoties informē PASŪTĪTĀJU. 

3.2. IZPILDĪTĀJS ar šo LĪGUMU pielīgtās tiesības un pienākumus ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem, 

rakstveidā saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.  

3.3. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi 

nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ  darba izpildes laikā. 

3.4. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai. 

3.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņš ir iepazinies un apņemas DARBU izpildes laikā ievērot visas Latvijas 

Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.sk. darba aizsardzības, veselības 

aizsardzības un ugunsdrošības prasības, un AS “Latvijas valsts meži” apstiprinātās Prasības vides 

piesārņojuma samazināšanai, Dabas aizsardzības prasības meža darbos, Meža infrastruktūras objektu 

ekspluatācijas noteikumus. 

 

4. DARBU pieņemšana – nodošana un apmaksas kārtība 

4.1. Par LĪGUMĀ paredzētiem izpildītiem darbiem tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts, kurā tiek 

norādīts faktiski paveikto darbu apjoms un kas ir pamats rēķina izrakstīšanai. No PASŪTĪTĀJA puses 

darbu pieņemšanas - nodošanas aktu parakstīt tiek pilnvarots LVM Rekreācija un medības Austrumu 

iecirkņa vadītājs Arnis Žeiers. 

4.2. Pēc DARBA pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM  

rēķinu, kuru tas apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Par apmaksas dienu 

tiek uzskatīta diena, kurā veikts Bankas pārskaitījums uz Izpildītāja norādīto Bankas norēķinu kontu. 

 

5. PUŠU atbildība 

5.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu LĪGUMA nepildīšanu, ja šī neizpilde 

radusies pēc LĪGUMA noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus 

PUSES nevarēja paredzēt un novērst. 

5.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot 

nekādus zaudējumus, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, šādos gadījumos: 
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5.2.1. ja IZPILDĪTĀJS nepilda līgumā minētās saistības; 

5.2.2. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

5.3. Ja IZPILDĪTĀJS nokavē 1.2. punktā norādīto darba izpildes termiņu, tas maksā līgumsodu 1% (vienu 

procentu) no neizpildīto darbu apjoma vērtības (neizpildīto darbu apjoms reizināts ar cenu bez PVN) 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumsummas. 

5.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs no IZPILDĪTĀJA pienākošos līgumsodus, atskaitīt no tam maksājamām 

summām par veiktajiem DARBIEM. 

 

6. Strīdu izskatīšana 

6.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī LĪGUMA, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu 

vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Baltijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu, 

latviešu valodā, viena šķīrējtiesneša sastāvā, vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā – tiesā, pēc prasītāja izvēles. 

 

7. Saistību tiesību pārņemšana 

7.1. PUSES vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja: 

7.1.1. abas PUSES pirms šajā Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to 

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

7.1.2. 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 un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski 

informēt otru līgumslēdzējpusi par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību 

tiesību pārņēmēju. 

 

8. Noslēguma noteikumi 

8.1. PUSES apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otras PUSES LĪGUMA 

darbības laikā. Par konfidenciālu informāciju LĪGUMA izpratnē tiek uzskatīta visa veida 

informācija, kura saistīta ar LĪGUMA izpildi, tai skaitā personu dati, komercnoslēpums, jebkura 

rakstiska, mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija. Konfidencialitātes 

noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja 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. 

8.2. Izmaiņas LĪGUMĀ un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, 

kuru apstiprinājušas abas PUSES. Minētais nosacījums ir attiecināms arī uz PUŠU bankas kontu 

izmaiņām 

8.3. LĪGUMS ir izstrādāts un parakstīts, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek 

IZPILDĪTĀJAM, un viens - PASŪTĪTĀJAM, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā 

parakstīšanas brīža. 

8.4. Līgumam pievienoti 3 (trīs) pielikumi:  

8.4.1. Pielikums Nr.1-Tehnsikā specifikācija/Tehniskais piedāvājums. 

8.4.2. Pielikums Nr.2-Finanšu piedāvājums.  

8.4.3. Pielikums Nr.3-Platību sadalījums pa medību novadiem. 

 

9. PUŠU rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS 

AS “Latvijas valsts meži” 

Adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 

Reģ. Nr.: 40003466281 

E-pasts: lvm@lvm.lv  

Banka: AS „SEB banka 

Kods UNLALV2X 

Konts LV10UNLA000303046754  

 

 

______________________________ 

/             /                     

UZŅĒMĒJS 

SIA “Dimago” 

Adrese: Skolas iela 8, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads  

Reģ. Nr.: 43202006224 

E-pasts:              

Banka:              

Kods               

Konts               

 

 

______________________________ 

/             /                     
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