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LATVIJAS VALSTS MEŽI AS LVM MS RP_2018_280_Ak 

PIEGĀDES LĪGUMS Nr._______________________ 

 

 

Rīgā,                                         2018. gada 9. novembrī 

 

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

Mežsaimniecība Koksnes produktu ražošana un piegāde mežizstrādes izpilddirektora Andra 

Insberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes 

2017. gada 19. decembra lēmumu Nr. 302 (protokols Nr. 50/2017; 3. punkts), turpmāk – 

Pircējs, no vienas puses, un 

  

SIA “ALTREKS”, reģistrācijas Nr. 50103022281, tās valdes priekšsēdētāja Laura Fišera 

personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Pārdevējs, no otras puses, 

 

kopā turpmāk – Līdzēji,  

 

saskaņā ar atklāta konkursa „Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu 

materiāla piegāde 2019.gadā” (identifikācijas Nr. AS LVM MS RP_2018_280_Ak), CPV 

kods 30197610-5 (kompozītpapīrs un kartons) (turpmāk – Konkurss) rezultātiem, noslēdz 

šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk 132 t (viens simts trīsdesmit divas tonnas) 

enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamo daudzslāņu materiālu (turpmāk – Preces) 

saskaņā ar Līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums). 

1.2. Līguma darbības laikā Līdzējiem ir tiesības savstarpēji vienoties par Līguma 1.1.punktā 

noteiktā Līguma priekšmeta kopējā pamata apjoma palielināšanu līdz 10% (desmit 

procentiem), tādējādi maksimālais Līguma priekšmeta apjoms ir 145.2 t (viens simts 

četrdesmit piecas komats divas tonnas) enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā 

daudzslāņu materiāla. 

1.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji samazināt Līguma 1.1.punktā noteikto Līguma priekšmeta 

kopējo pamata apjomu līdz 10% (desmit procentiem).   

 

2. Preču kvalitāte, iepakojums, marķējums 
2.1. Pārdevējs garantē, ka Preces atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 

2.2. Pārdevējs nodrošina Preču iepakošanu piegādātajām Precēm atbilstošā eksporta 

iepakojumā. 

2.3. Uz katras iepakojuma vienības ar nedzēšamu tinti ir izdarīts šāds marķējums: 

2.3.1. bruto svars; 

2.3.2. neto svars. 

2.4. Pārdevējs nodrošina Preču kvalitātes saglabāšanu to transportēšanas laikā. 

 

3. Līguma kopējā summa 
3.1. Cena par 1 t (vienas tonnas) Preču piegādi ir 1 900 EUR (viens tūkstotis deviņi simti 

euro). 

3.2. Līguma kopējā summa par 132 t (viens simts trīsdesmit divu tonnu) Preču piegādi ir 250 

800 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši astoņi simti euro). 

3.3. Līgumā norādītie izcenojumi norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), 

tā apmēru nosaka un piemēro normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

3.4. Līguma 3.1. un 3.2.punktos noteiktā cena un summa paredzētas ar piegādes noteikumu 

DDP (ang.val.: delivered duty paid, latv.val.: piegādāts ar nodevas samaksu) 

(INCOTERMS 2010) Pircēja norādītā piegādes vietas adresē Latvijas Republikas 

teritorijā. Gadījumā, ja piegādes vietas adrese nav Skultes iela 1, Zvejniekciems, 
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Saulkrastu lauku teritorija, Saulkrastu novads, LV-2161, Latvija, Pircējs papildus maksā 

Pārdevējam par Preču piegādi 0,90 EUR (deviņdesmit euro centus) par katru Pārdevēja 

autotransporta nobraukto kilometru virzienā uz un no piegādes vietas adreses, attālumu 

rēķinot pa autoceļiem no adreses: Skultes iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu lauku 

teritorija, Saulkrastu novads, LV-2161, Latvija.  

3.5. Pārdevējs piegādājot Preces apņemas segt visus un jebkādus izdevumus un riskus, kas 

saistīti ar Preču nogādāšanu piegādes vietas adresē Latvijas Republikā, t.sk. nodokļus 

(izņemot PVN), nodevas un jebkādus citus izdevumus, kas nepieciešami Preču 

eksportēšanas, importēšanas un atmuitošanas procedūras Latvijas Republikā veikšanai. 

Pārdevējs patstāvīgi bez Pircēja iesaistes kārto visas un jebkādas muitas formalitātes. 

3.6. Cena Līguma darbības laikā nav pārskatāma. 

 

4. Norēķinu kārtība 
4.1. Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam par Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un kvalitātē 

piegādātām Precēm. 

4.2. Pamats rēķina izrakstīšanai ir Līdzēju parakstīts Preču nodošanas – pieņemšanas akts 

un/vai kravas pavaddokuments.  

4.3. Pārdevējs Pircējam izrakstītos rēķinus sūta uz e-pasta adresi: rekini@lvm.lv. 

4.4. Pircējs veic samaksu par piegādātajām Precēm 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pārdevēja 

izrakstītā rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Līgumā 

norādīto Pārdevēja norēķinu kontu. Ja Pārdevējs Līguma darbības laikā maina Līgumā 

norādīto norēķinu kontu uz ārvalstī reģistrētas bankas norēķinu kontu, Pircējs rēķina 

apmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā (nosacījums neattiecas uz Pārdevēju, kuram jau 

sākotnēji Līgumā norādīts ārvalstī reģistrētas bankas norēķinu konts).   

4.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis naudas līdzekļu pārskaitījumu 

uz Pārdevēja norēķinu kontu. 

4.6. Pārdevēja norēķinu konta maiņa Līguma darbības laikā pieļaujama tikai ar Līdzēju 

rakstveida vienošanos.  

 

5. Preču piegādes kārtība un piegādes termiņš 

5.1. Pārdevējs Preču piegādi veic atsevišķās piegādēs laika posmā no 2019.gada 1.marta līdz 

2019.gada 30.aprīlim saskaņā ar Pircēja Preču piegādes pieprasījumiem. 

5.2. Pircējs veic Preču piegādes pieprasījumu, vismaz 7 (septiņas) dienas pirms plānotās 

piegādes nosūtot šādu informāciju Līgumā norādītajai Pārdevēja kontaktpersonai uz e-

pasta adresi: 

5.2.1. Preču apjomu; 

5.2.2. Preču piegādes vietas adresi; 

5.2.3. Preču piegādes datumu un laiku (ievērojot, ka Preču piegāde veicama ne vēlāk kā 7  

(septiņu) dienu laikā no Līguma 5.2.punktā noteiktā Preču piegādes pieprasījuma 

nosūtīšanas dienas); 

5.2.4. citu informāciju, ja tas ir nepieciešams. 

5.3. Par katru Preču piegādi Līdzēji paraksta Preču nodošanas – pieņemšanas aktu un/vai 

kravas pavaddokumentu.  

5.4. Preces uzskatāmas par piegādātām ar brīdi, kad Pārdevējs Preces ir piegādājis saskaņā ar 

starptautisko tirdzniecības noteikumu DDP (ang.val.: delivered duty paid, latv.val.: 

piegādāts ar nodevas samaksu) (INCOTERMS 2010), veicis muitas nodevas samaksu, 

visas nepieciešamās muitas procedūras (atmuitošanu), Preces piegādājis Pircēja 

norādītajā piegādes vietas adresē un Līdzēji parakstījuši Preču nodošanas - pieņemšanas 

aktu un/vai kravas pavaddokumentu.  

5.5. Ar Preču pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz Precēm pāriet no Pārdevēja uz Pircēju. 

5.6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs pirms Preču piegādes saskaņo ar Pircēju Preču 

piegādei nepieciešamos pavaddokumentus. Gadījumā, ja Pircējs ir pieprasījis Preču 

mailto:rekini@lvm.lv
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piegādei nepieciešamo pavaddokumentu saskaņošanu, Pārdevējam ir tiesības piegādāt 

Preces tikai pēc Pircēja rakstveida apstiprinājuma saņemšanas. 

 

6. Preču piegādes vieta un Preču nodošana 

6.1. Preces Pārdevējs piegādā uz Pircēja norādīto piegādes vietas adresi Latvijas Republikas 

teritorijā.  

6.2. Pārdevējs ir atbildīgs par Precēm līdz brīdim, kad tās tiek nodotas Pircējam saskaņā ar 

Līguma noteikumiem. 

6.3. Pārdevējs un Pircējs piegādātās Preces pārbauda pēc daudzuma un kvalitātes pirms Preču 

nodošanas – pieņemšanas akta un/vai kravas pavaddokumenta parakstīšanas. Līdzējiem 

Preču nodošanas – pieņemšanas akts un/vai kravas pavaddokuments jāparaksta ne vēlāk 

kā 8 (astoņu) stundu laikā, ja Preču nodošanas brīdī nav konstatēti trūkumi attiecībā uz 

Preču kvalitāti un daudzumu. 

6.4. Ja Preču pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi attiecībā uz Preču daudzumu un/vai 

kvalitāti, Pircējs Preces nepieņem, neparaksta Preču nodošanas – pieņemšanas aktu un/vai 

kravas pavaddokumentu un ir tiesīgs izmantot Līgumā paredzētās tiesības vienpusēji 

atkāpties no Līguma. 

6.5. Ja Preces ir piegādātas, bet Preču pārbaudes laikā tiek konstatēta Preču neatbilstība 

tehniskās specifikācijas prasībām un Pircējs izmanto Līgumā paredzētās tiesības 

vienpusēji atkāpties no Līguma, Pārdevējs saņem Preces atpakaļ un izved no piegādes 

vietas 3 (trīs) darba dienu laikā no Pircēja paziņojuma nosūtīšanas dienas. Pārdevējs  sedz 

visus izdevumus, kas saistīti ar nepieņemto Preču izvešanu (transportēšanu) no piegādes 

vietas.   

6.6.  Pircējs ir tiesīgs pieteikt pretenziju Pārdevējam attiecībā uz konstatētajiem Preces 

trūkumiem tūlīt pēc to atklāšanas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Preču nodošanas 

– pieņemšanas akta un/vai kravas pavaddokumenta parakstīšanas dienas. Pārdevējs 

pretenziju izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas. 

6.7. Līguma 6.6.punktā minētajā gadījumā, Pircējs pēc savas izvēles ir tiesīgs pieprasīt, lai 

Pārdevējs veiktu vienu no šādām darbībām: 

6.7.1. attiecīgi samazinātu Preces cenu; 

6.7.2. bez atlīdzības novērstu Preces trūkumus vai atlīdzinātu Pircējam izdevumus par 

trūkumu novēršanu; 

6.7.3. apmainītu Preci pret pienācīgas kvalitātes tādu pašu vai ekvivalentu preci; 

6.7.4. atceltu Līgumu un atmaksātu Pircējam par Preci samaksāto naudas summu. 

 

7. Garantijas 

7.1. Pārdevējs garantē, ka ir vienīgais Preču īpašnieks. 

7.2. Pārdevējs ir atbildīgs par nepienācīgas kvalitātes un neatbilstoša daudzuma Preču piegādi. 

Iestājoties Līguma 6.6.punkta noteikumiem, Pārdevējs garantē izpildīt Pircēja pieprasījumu 

veikt vienu no Līguma 6.7.punktā noteiktām Pircēja izvēlētajām darbībām Pircēja noteiktajā 

termiņā. 

7.3. Precēm ir jāatbilst Pārdevēja sniegtajai informācijai par šīm Precēm. 

7.4.  Pārdevējs garantē, ka Preces saglabās pienācīgu kvalitāti, drošumu un lietošanas 

īpašības 2 (divus) gadus pēc Preču nodošanas - pieņemšanas akta un/vai kravas 

pavaddokumenta parakstīšanas dienas, un gadījumā, ja tiks konstatēta Preču neatbilstība 

tehniskās specifikācijas prasībām, Pārdevējs uzņemas Līguma 6.5. un 6.7.punktā minētās 

saistības. 

7.5. Pārdevējs garantē, ka, veicot piegādi tiks ievērots starptautiskais tirdzniecības noteikums 

DDP (ang.val.: delivered duty paid, latv.val.: piegādāts ar nodevas samaksu) 

(INCOTERMS 2010). Preču piegādi Pārdevējs veic ar muitas nodevas samaksu, veicot 

visas nepieciešamās muitas procedūras (atmuitošanu), preces piegādājot Pircēja norādītā 

piegādes vietas adresē Latvijas Republikas teritorijā.  
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8. Nepārvarama vara 
8.1. Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji var neuzskatīt par 

Līguma noteikumu neievērošanu, ja tas noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos 

Līguma slēgšanas brīdī Līdzēji neparedzēja un nevarēja paredzēt, šie apstākļi ir ārpus 

Līdzēju kontroles un gribas, un Līdzēji nav spējīgi tos novērst ar jebkādiem saprātīgiem 

to rīcībā esošiem līdzekļiem (nepārvarama vara). 

8.2. Līgumā par nepārvaramu varu uzskata apstākļus, kas atbilst Līguma 8.1.punktā 

noteiktajām pazīmēm un ko Līdzēji akceptē kā nepārvaramu varu. 

8.3. Līdzējs, kura Līgumā paredzēto saistību izpildi kavē nepārvarama vara, nekavējoties ziņo 

otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 

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

atsaucas. 

8.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, Līdzēji 

var uzskatīt, ka Līguma izpilde ir kļuvusi neiespējama bez kāda Līdzēja vainas. 

Nepārvarama vara izslēdz zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu par Līdzēja saistību 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izņemot gadījumu, kad kāds no Līdzējiem nepamatoti ir 

kavējies ar Preču piegādi, pieņemšanu vai citādi radījis saistību izpildes pārkāpumu. 

 

9. Konfidencialitāte un personu datu apstrāde 

9.1. Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas iegūta no 

otra Līdzēja Līguma darbības laikā, bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas saņemšanas. 

Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē tiek uzskatīta visa veida informācija, kura 

saistīta ar Līguma izpildi, tai skaitā personu dati, komercnoslēpums, jebkura rakstveida, 

mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija.  

9.2. Konfidenciālas informācijas izpaušanu neuzskata par Līguma noteikumu pārkāpumu 

šādos gadījumos: 

9.2.1.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; 

9.2.2. 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); 

9.2.3. informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atklāta vai valsts vai pašvaldību 

iestādes to noteikušas par atklātu; 

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

pašvaldību iestādei vai amatpersonai;  

9.2.5. informācija ir publicēta Līdzēja, kurš ir konfidenciālās informācijas īpašnieks, 

interneta mājaslapā, preses izdevumos, grāmatās, vai citos publiski pieejamos 

informācijas avotos. 

9.3. Līdzēju pienākums ir nodrošināt, ka tā darbinieki un citas personas, kuras izmantos 

konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai 

un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas 

konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Līdzējiem šajā Līgumā. 

9.4. Līguma noteikumi par konfidencialitāti ir spēkā bez termiņa ierobežojumiem arī izbeidzot 

Līguma darbību vai Līgumam zaudējot spēku. 

9.5. Līdzēji apliecina, ka otra Līdzēja iesniegtos personas datus drīkst apstrādāt tikai Līgumā 

noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

9.6. Pārdevējs ir atbildīgs par tā darbinieku, kas norādīti Līgumā vai tiks iesaistīti Līguma 

izpildē, datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

10. Strīdu izskatīšana un Līdzēju atbildība 
10.1. Domstarpības starp Līdzējiem tiek risinātas sarunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt 

vienošanos sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, tiks izšķirts Latvijas 
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Republikas tiesā. Strīdu risināšanai piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie 

normatīvie akti. 

10.2. Līdzēji ir viens otram atbildīgi par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu 

izpildi un tie apņemas atlīdzināt viens otram visus šajā sakarā radušos zaudējumus. 

10.3. Ja piegādāto Preču daudzums un/vai kvalitāte neatbilst tehniskās specifikācijas un/vai 

Līguma prasībām, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no nepiegādātās 

Preču vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Līguma 

kopējās summas. 

10.4. Ja Pircējs kavē Līguma 4.1.punktā noteikto rēķina apmaksas termiņu, Pircējs maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 

10.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji ieturēt Pārdevēja maksājamo līgumsodu un atlīdzību par 

tiešajiem zaudējumiem, kas radušies Līgumā paredzēto saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes dēļ, no Līgumā noteiktajiem Pircēja maksājumiem. 

 

11. Līguma darbības laiks un tā izbeigšana 

11.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, 

bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 30.maijam. 

11.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā paziņojot par to 

Pārdevējam, ja:  

11.2.1. Pārdevējs neizpilda savas saistības piegādāt Preces Līguma 5.1.punktā noteiktajā 

termiņā; 

11.2.2. Pārdevējs neievēro jebkuru no Līguma 7.5.punktā noteiktām prasībām, t.i.: 

       - neievēro starptautisko tirdzniecības noteikumu DDP (ang.val.: delivered duty paid, 

latv.val.: piegādāts ar nodevas samaksu) (INCOTERMS 2010); 

       - Preču piegādi neveic ar muitas nodevas samaksu; 

       - neveic visas nepieciešamās muitas procedūras (atmuitošanu); 

       - Preces nepiegādā Pircēja norādītā piegādes vietā. 

11.2.3. piegādāto Preču daudzums neatbilst šā Līguma 1.1.punktā noteiktajam Līguma 

priekšmeta apjomam; 

11.2.4. piegādātās Preces neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, Preces nav izmantojamas 

tām paredzētajam mērķim; 

11.2.5. tiesa ir pasludinājusi Pārdevēja maksātnespējas procesu, tiesā ir ierosināta Pārdevēja 

tiesiskās aizsardzības procesa lieta un tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns nav 

apstiprināts, ir apturēta Pārdevēja saimnieciskā darbība vai uzsākts tā likvidācijas process; 

11.2.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas. 

11.3. Līdzēji var izbeigt Līguma darbību jebkurā laikā, par to rakstveidā vienojoties, iepriekš 

veicot visus savstarpējos norēķinus. 

11.4. Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto līgumsodu 

samaksas. 

 

12. Citi noteikumi 

12.1. Līdzēji vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī 

noteikuma iespējami, ja: 

12.1.1 abi Līdzēji pirms šajā Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par 

to rakstveidā vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju. 

12.1.2. kāda no Līdzēju saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai 

normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā (vai ārvalsts 

komercreģistra iestādes vestajos reģistros). Līdzējam, kura saistību tiesības pārņemtas, 

ir pienākums nekavējoties elektroniski nosūtīt par to informāciju uz sekojošu e-pasta 
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adresi: lvm_ms@lvm.lv (gadījumā, ja Līdzējs, kuras saistību tiesības tiek pārņemas, ir 

Pārdevējs), ________ (gadījumā, ja Līdzējs, kuras saistības tiek pārņemtas, ir Pircējs) 

un trīs dienu laikā rakstveidā informēt otru Līdzēju par saistību tiesību pārņemšanas 

tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju. 

12.2. Līdzēji savstarpējos paziņojumus veic rakstveidā. Ja paziņojums, izņemot Līgumā 

citādi atrunātus gadījumus:  

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

paziņojumu uzskata par saņemtu, kad no paziņojuma nosūtīšanas dienas ir pagājušas 7 

(septiņas) dienas; 

12.2.2. nosūtīts Pārdevējam elektroniski uz e-pasta adresi: ________, paziņojumu uzskata par 

saņemtu 1 (vienas) darbdienas laikā pēc e-pasta nosūtīšanas;   

12.2.3. nosūtīts Pircējam elektroniski uz e-pasta adresi: lvm_ms@lvm.lv, paziņojumu uzskata 

par saņemtu 1 (vienas) darbdienas laikā pēc e-pasta nosūtīšanas.  

12.3. Līdzējiem ir šādas kontaktpersonas Līguma saistību izpildes nodrošināšanai, kas cita 

starpā Līdzēju vārdā ir pilnvarotas parakstīt Preču nodošanas – pieņemšanas aktus un/vai 

kravas pavaddokumentus, nodrošina operatīvu informācijas apmaiņu par Līguma izpildes 

jautājumiem, saskaņo Līguma 

12.3.1. No Pircēja puses: ________, e-pasta adrese: ________, mob. telefona Nr.: ________; 

12.3.2. No Pārdevēja puses: ________, e-pasta adrese: ________, mob. telefona Nr.: 

________. 

12.4. Līdzēji nekavējoties rakstveidā informē viens otru par savu kontaktpersonu un rekvizītu 

maiņu. 

12.5. Līdzēju pārstāvji, kuri paraksta Līgumu, apliecina, ka tiem ir tiesības (pilnvaras) savu 

pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu. Ja Līdzējs Līguma noslēgšanas brīdī nav bijis atbilstoši 

pilnvarots, viņš pats kā fiziska persona uzņemas visas Līguma saistības un atbild par to izpildi 

ar visu savu mantu. 

12.6. Līdzējiem vienojoties Līgumā var tikt izdarīti grozījumi, kas noformējami rakstveidā un 

stājas spēkā pēc to parakstīšanas, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

12.7. Līgumam piemērojamais likums ir Latvijas Republikas normatīvie akti. 

12.8. Līgums ar pievienotu 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”, kas ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa, sagatavots 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrs uz 7 

(septiņām) lapām. Viens eksemplārs tiek nodots Pārdevējam, otrs – Pircējam.  

 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas. 

 

PIRCĒJS: 

 

PĀRDEVĒJS: 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 

reģistrācijas Nr. 40003466281 

 

juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-

1004, Latvija 

elektroniskā pasta adrese: lvm_ms@lvm.lv 

telefona Nr.: 67602075 

 

Bankas rekvizīti: 

Banka: AS SEB banka 

Konta Nr.: LV10UNLA0003030467544 

 

______________________/A.Insbergs/ 

SIA “ALTREKS” 
reģistrācijas Nr. 50103022281 

 

juridiskā adrese: Brīvības gatve 439, Rīga, 

LV-1024 Latvija 

elektroniskā pasta adrese: ________ 

telefona Nr.: ________ 

 

Bankas rekvizīti: 

Banka: ________ 

Konta Nr.: ________ 

 

______________________/L.Fišers/ 

 

 

 

mailto:lvm_ms@lvm.lv
mailto:lvm_ms@lvm.lv
https://www.lursoft.lv/adrese/brivibas-gatve-439-riga-lv-1024
https://www.lursoft.lv/adrese/brivibas-gatve-439-riga-lv-1024
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Līguma Nr.   1.pielikums 
 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 atklātam konkursam  

 „Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2019.gadā” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM MS RP_2018_280_Ak) 

 

Enerģētiskās koksnes nosegšanas mērķis – samazināt mitruma % daudzumu krautuvē pievestai 

enerģētiskajai koksnei, tādējādi palielinot tās enerģētisko vērtību. Lai augšgala krautuvē 

nodrošinātu enerģētiskās koksnes žāvēšanu, enerģētiskās koksnes krautnes pārsedz ar šim mērķim 

paredzētu Daudzslāņu materiālu. Enerģētiskās koksnes krautņu pārsegšana nodrošina, lai laika 

posmā, kad krautnēs sakrautā enerģētiskā koksne tiek noturēta un žāvēta, uz to neiedarbotos lietus 

ūdens un materiāls uzsūktu krautnēs radušos kondensātu ūdeņus. 

 

Daudzslāņu materiāla struktūra pa slāņiem: 

1. Mitrumnoturīgs celulozes papīrs; 

2. Polietilēns; 

3. Armējums;  

4. Mitrumnoturīgs celulozes papīrs.  

 

Kopējais svars: līdz 260 g/m2 

Mitrumnoturīga celulozes papīra svars: min. 80% no kopējā svara 

 
Ruļļa platums: 4000 mm (+40 mm / -100 mm) 

Iekšējais (čaulas) diametrs: 60 - 100 mm 

Iekšējais (čaulas) materiāls: kartons 

Pretdeformācijas korķi (2 gab. uz katru rulli): katra ruļļa iekšējās čaulas abos galos jābūt 

ievietotiem vairākkārt lietojamiem pretdeformācijas korķiem, kurus izmanto ruļļu uzglabāšanas 

un transportēšanas laikā. Pretdeformācijas korķa izmērs – atbilstošs iekšējās čaulas diametram (60 

- 100 mm) 

Ruļļa svars: 100 - 350 kg 

 

Nostiepuma noturība: 

1. Garenvirzienā: 18 - 25 kN/m;   

2. Šķērsvirzienā : 15 - 20 kN/m.   

 

Mitrumcaurlaidība  (ang.val.: WVTR - water vapor transmission rate): 1 - 4 g/m2 (24 h) 

  

Uz Daudzslāņu materiāla virsmas rullim abās malās tām paralēli visā ruļļa garumā jābūt 

uzdrukātam akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” logo, kura parametri ir šādi: 

1. Izmērs (min.): 320 mm x 150 mm (garums x  platums); 

2. Logo skaits – vismaz divi logo uz 3 m (logo pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā 

www.lvm.lv sadaļā “Par mums”, apakšsadaļā “Foto un simbolika”); 

3. Krāsa – melna; 

4. Uzdrukai jābūt mitrumizturīgai. 

 

Enerģētiskās koksnes nosegšanai izmantotais Daudzslāņu materiāls pēc enerģētiskās koksnes 

žāvēšanas tiks šķeldots kopā ar enerģētisko koksni, līdz ar to tas nedrīkst saturēt vielas, kas var 

izsaukt bojājumus šķeldotājos un katlumāju šķeldu padeves sistēmās. 

 

Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā Daudzslāņu materiāla piegāde ir jāveic atbilstošā 

iepakojumā, kas nodrošina tā kvalitātes saglabāšanu transportēšanas laikā. 
 

 

http://www.lvm.lv/

