Pielikums Nr.4 (Informatīvs)

AKCIJU SABIEDRĪBA ”LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Vienotais reģistrācijas nr.40003466281
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
tālrunis 67610015, e-pasts: lvm@lvm.lv

LVM ZEMES DZĪLES
Akts par DIIV pieņemšanu – nodošanu pirms darbu uzsākšanas
KA000, “Nosaukums”

201_.gada___. ___________

Pārdevējs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, pārstāvis__________________________________
Pircējs: __________________________________(nosaukums, reģ.nr., (ja fiziska persona, tad Pircēja Vārds Uzvārds,
personas kods), pārstāvis__________________________________
saskaņā ar 20___.gada ______________ noslēgtā līguma Nr. ______________ par Minerālo materiālu pārdošanas
(turpmāk – Līgums) nosacījumiem, sastāda šo aktu par sekojošo:
1. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem: KA____, “____________” (turpmāk – DIIV)__________ novada, _________
pagastā derīgo izrakteņu ieguves vietu pirms Darbu uzsākšanas Līgumā norādīto Darbu veikšanai Līgumā norādītajā
apjomā un termiņā.
2. Darbu veikšanas laikā Pircējs ir atbildīgs par pievedceļa saglabāšanu ne sliktākā tehniskajā stāvoklī kāds tas ir pirms
Darbu uzsākšanas. Par derīgo izrakteņu ieguves vietu un pievedceļu savstarpēju pretenziju:
 Nav
 Ir
3. Pircējam savu vajadzību nodrošināšanai ir nepieciešamība veidot krautnes DIIV teritorijā:
 Jā
 Nē
KRAUTŅU VEIDOŠANAS NOSACĪJUMI:
 krautnes jāveido tā, lai tiktu nodrošināta piekļuve pie citām DIIV esošām krautnēm un ieguves vietas no slāņa u.c.
vietām, kas var tikt norādītas šajā aktā;
 krautnes jāveido tā, lai tās nesaskartos savā starpā;
 pirms krautnes/-ņu izveidošanas veicama to izveides vietu saskaņošana ar Līguma 10.3.2. apakšpunktā norādīto
Pārdevēja pārstāvi un iezīmēšana dabā;
 krautnes jāmarķē ar dabā labi saskatāmām identifikācijas zīmēm, kuras satur informāciju par Pircēju (nosaukums)
un Minerālo materiālu;
 papildus nosacījumi: _______________________________________________________________
4. Minerālo materiālu ieguve notiek atbilstoši pievienotajai shēmai no:
 Slānis
 Krautne
IEGŪŠANAS NOSACĪJUMI NO SLĀŅA:
 informēt Līguma 10.3.2. punktā norādīto Pārdevēja pārstāvi par iegūto apjomu katru 5 (piekto) ieguves dienu;
 ieguvi veikt Pircējam ierādītajā vietā (GPS koordinātas un/vai mietiņi un/vai shēma);
 konstatējot Pielikumā Nr.2 norādītajam izmantošanas veidam neatbilstošu Minerālo materiālu, informēt
Pārdevēja pārstāvi un vienoties par tā atdalīšanas un novietošanas nosacījumiem, vietu un identificēšanu;
 ja tiek konstatēta Minerālā materiāla neatbilstība, Pārdevēja pārstāvim, lai pārliecinātos par Minerālā materiāla
atbilstību, ir tiesības veikt sākotnējā tipa testēšanu un izsniegt atbilstošu ekspluatācijas īpašību deklarāciju;
 papildus nosacījumi: ________________________________________________________________
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IEGŪŠANAS NOSACĪJUMI NO KRAUTNES:
 informēt Līguma 10.3.2. punktā norādīto Pārdevēja pārstāvi par iegūto apjomu katru 5 (piekto) ieguves dienu;
 ieguvi veikt Pircējam ierādītajā vietā _______________________________________________ (krautnes numurs
un Minerālā materiāla nosaukums, frakcija);
 konstatējot Pielikumā Nr.2 norādītajam izmantošanas veidam neatbilstošu Minerālo materiālu, informēt
Pārdevēja pārstāvi un vienoties par tā atdalīšanas un novietošanas nosacījumiem, vietu un identificēšanu;
 ja tiek konstatēta Minerālā materiāla neatbilstība, Pārdevēja pārstāvim, lai pārliecinātos par Minerālā materiāla
atbilstību, ir tiesības veikt sākotnējā tipa testēšanu un izsniegt atbilstošu ekspluatācijas īpašību deklarāciju;
 Minerālais materiāls ir jāņem secīgi pēc kārtas;
 Minerālais materiāls jāņem samaisot pilnā krautnes biezumā un platumā, īpaši, ja novērojama segregācija
(krautnes augšpusē novērojams smalkākas frakcijas materiāls, apakšpusē – rupjākas frakcijas materiāls);
 ieguves laikā ir jāsaglabā krautnes identifikācijas zīme;
 papildus nosacījumi: ________________________________________________________________
5. Pircējs apņemas instruēt nodarbinātos Darbu veikšanā DIIV teritorijā par Līguma 4.3.punkta un 4.14.punkta un
pielikumu Nr.6 un Nr.7 noteikumiem, un nodrošināt to ievērošanu Darbu veikšanas laikā.
6. Pircējam jānodrošina tehnikas vienības darba kārtībā, veicot regulāras pārbaudes un vizuālās inspekcijas,
pārliecinoties, ka no tehnikas vienībām dabā nenokļūst piesārņojums, kas var radīt kaitējumu cilvēka veselībai,
īpašumam, videi un Minerālajam materiālam.
7. Pircējam jānodrošina Minerālo materiālu transportēšana tā, lai krava nesaceltu putekļus un nepiesārņotu vai
nepiegružotu apkārtējo vidi.
8. Veidojot vai nostiprinot DIIV teritorijā iekšējos pievedceļus, kas nepieciešami Darbu veikšanai, aizliegts izmantot
būvgružus, reciklētos materiālus. Ceļu veidošanā vai nostiprināšanā pieļaujams izmantot minerālos materiālus vai to
maisījumus,
kas
atbilst
“Meža
autoceļu
būvdarbu
specifikācijām”:
http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Infrastrukt%C5%ABra/L%C4%ABgumu_pielikumi/MAC_buvdarbu_
specifikacijas_2017-2_final_makets.pdf
9. DIIV
teritorijā
jāievēro
īpašas
vides
aizsardzības
prasības
vai
termiņa
ierobežojumi:
____________________________________________________________________________________
10. Pircējs ir iepazinies ar ___.___._______ veiktās sākotnējās topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātiem, kas ir Līguma
Pielikums Nr.8 un piekrīt to izmantošanai Minerālā materiāla apjoma noteikšanai.
 Jā
 Norādītā informācija ir nosūtīta uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi
 Cits____________________________________________________________________________
11. Akts parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens paliek Pārdevējam, bet otrs Pircējam un tas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
☒* atzīmētie nosacījumi ir abām pusēm saistoši

PĀRDEVĒJA PĀRSTĀVIS

“...............................................................”
Amats, Vārds Uzvārds
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