
 

 

Uzņēmuma līgums Nr. 5-5.6.2.4_          _230_19_ 

               par meža autoceļu klātnes kopšanas darbu veikšanu 

 

Rīgā           2019.gada __._________ 

 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 

reģistrācijas Nr.40003466281, LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūras izpilddirektora ________________ 

personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 

 valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”, kas reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 40003356530, tās Rēzeknes ceļu rajona direktores _______________ personā, 

kura rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses 

(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, turpmāk tekstā – PUSES) 

pamatojoties iepirkuma (iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM MI_2018_412_B, CPV kods 45233141-

9) rezultātu, izsakot savu brīvi radušos gribu bez maldiem un viltus noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā – 

LĪGUMS) par zemāk minēto: 

 

1. LĪGUMA priekšmets 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm par atlīdzību 

kvalitatīvi un PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā veikt PASŪTĪTĀJA Ziemeļlatgales reģiona Ludzas meža 

iecirknī meža autoceļu klātnes kopšanas darbus – pielīdzināšanu, profilēšanu, planēšanu (turpmāk tekstā – Darbi). 

Darbu veidi un PASŪTĪTĀJA prognozētais Darbu apjoms ir noteikts Darbu apjomu sarakstā. Darbu apjomu 

saraksts ir pievienots LĪGUMAM pielikumā. 

1.2. Precīzu Darbu veikšanas vietu, apjomu un Darbu izpildes termiņu PASŪTĪTĀJS nosaka, dodot Darba 

uzdevumu. 

1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Darbu apjomu par 30% (trīsdesmit procentiem) no iepirkuma priekšmeta 

apjoma naudas izteiksmē. 

 

2. LĪGUMA termiņi 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim, vai brīdim, kad PUSES 

ir savas ar šo LĪGUMU pielīgtās saistības izpildījušas pilnā apmērā. 

2.2. LĪGUMA izpildes termiņu PUSES var mainīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos: 

2.2.1. ja nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Darbu 

izpilde. 

2.2.2. ja kādas PUSES saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras PUSES saistību izpilde. 

2.2.3. ja kādas PUSES saistību izpilde ir apgrūtināta tādu objektīvu iemeslu dēļ, kuru ietekmei uz saistību izpildi 

piekrīt abas PUSES. 

 

3. Līgumcena un Darbu apmaksa 

3.1. Prognozējamā līgumcena LĪGUMĀ noteikto Darbu veikšanai sastāda EUR 74541,40 bez PVN 21 %. Papildus 

tiek maksāts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LĪGUMA pielikumā 

ir pievienots IZPILDĪTĀJA  iesniegtais Darbu izmaksu aprēķins ar vienības cenām katram Darbu veidam. 

3.2. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par izpildītajiem Darbiem atbilstoši vienības cenām, kas noteiktas 

IZPILDĪTĀJA iesniegtajā Darbu izmaksu aprēķinā, vai LĪGUMĀ noteiktā kārtībā izmainītajām vienības cenām. 

Vienības cenas ietver izmantojamās tehnikas izmaksas, darba izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātos 

maksājumus. 

3.3. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par izpildītajiem Darbiem pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto 

rēķinu, kas izrakstīts atbilstoši attiecīgam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktam. 

3.4. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas ar bezskaidras naudas norēķinu 

IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts pārskaitījums uz 

IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu. 

 

4. Vienības cenu izmaiņu aprēķināšana 

4.1. Veicot pārrēķinu IZPILDĪTĀJA iesniegtajā Darbu izmaksu aprēķinā norādītā vai pēdējā reizi aprēķinātā 

klātnes kopšanas darbu (planēšana, profilēšana, pielīdzināšana) vienības cena CK tiek sadalīta divās 

komponentēs CD un CP ,kur katra komponente tiek aprēķināta pēc sekojošām 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 klātnes kopšanas pakalpojumā (0,50); 

CK – klātnes kopšanas darbu vienības cena. 



 

 

4.2. Katrai komponentei tiek noteikts individuāls pārrēķina kritērijs un pārrēķina formula, tomēr nosakot darbu 

vienības cenu izcenojumus, tiek izmantota abu komponenšu summa CK = CD + CP. 

4.3. PASŪTĪTĀJS komponenšu pārskatīšanai izmanto Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes 

(turpmāk tekstā saukta – Statistikas pārvalde) apkopotos datus: 

4.3.1. perioda vidējās dīzeļdegvielas cenas (bez PVN) dinamikas rādītājus – komponentes A pārrēķinam; 

4.3.2. perioda Patēriņa cenu indeksa dinamikas rādītājus – komponentes B pārrēķinam. 

4.4. Pasūtītājs komponentes pārskata (palielina vai samazina), ja: 

4.4.1. LĪGUMA 4.3.1. apakšpunktā minētā rādītāja procentuālās izmaiņas ir vienādas vai lielākas par +/- 5 % - 

komponentei A; 

4.4.2. LĪGUMA 4.3.2. apakšpunktā minētā rādītāja procentuālās izmaiņas ir vienādas vai lielākas par +/- 5% - 

komponentei B. 

4.5. LĪGUMA 4.3.apakšpunktā minēto rādītāju izvērtēšana tiek veikta: 

4.5.1. 2020.gadā – 20.martā, apkopojot un salīdzinot rādītājus: attiecinot 2020.gada februāri pret 2018.gada 

decembri; 

4.5.2. 2021.gadā – 20.martā, apkopojot un salīdzinot rādītājus: 2021.gada februāri pret 2020.gada februāri vai 

2018.gada decembri, ja cena nav pārskatīta. 

4.6. Komponentes tiek pārrēķinātas pēc sekojošām formulām: 

4.6.1. Komponente A tiek pārrēķināta pēc šādas formulas: 

CND = CDX+(CDX ×DCI,), 
kur: 

CND – komponentes A pārrēķinātā vērtība; 

CDX – komponentes A LĪGUMA 4.1.apakšpunktā aprēķinātā vērtība (CD); 

DCI – dīzeļdegvielas cenas izmaiņas pret iepriekšējo periodu saskaņā ar Statistikas pārvaldes datiem, 

kas izteikta kā decimāldaļskaitlis. 

4.6.2. Komponente B tiek pārrēķināta pēc šādas formulas: 

CNP = CPX+PCI×CP×N, 

kur: 

CNP – komponentes B pārrēķinātā vērtība; 

CPX - komponentes B LĪGUMA 4.1.apakšpunktā aprēķinātā vērtība (CP); 

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 apņemas segt 

pasūtītājs, kas izteikta kā decimāldaļskaitlis (0,9 jeb 90% no patēriņa cenu indeksa izmaiņām). 

4.7. Kopējā klātnes kopšanas pakalpojumu vienības cena 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 klātnes kopšanas pakalpojuma vienības cena; 

CND - komponentes A pārrēķinātā vērtība; 

CNP - komponentes B pārrēķinātā vērtība;  

CDX – komponentes A LĪGUMA 4.1.apakšpunktā aprēķinātā vērtība (CD); 

CPX - komponentes B LĪGUMA 4.1.apakšpunktā aprēķinātā vērtība (CP). 

4.8. Par veiktajām vienības cenu izmaiņām PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) dienu laikā pēc vienības cenu pārskatīšanas 

rakstveidā paziņo IZPILDĪTĀJAM, nosūtot informāciju par izcenojumu grozījumiem uz IZPILDĪTĀJA 

LĪGUMĀ norādīto adresi korespondences saņemšanai. Izcenojumu grozījumi tiek noteikti ar noapaļojumu 

divi cipari aiz komata. 

4.9. Noslēdzot šo LĪGUMU, PUSES ir vienojušās par tajā noteikto darbu vienības cenu pārskatīšanas mehānismu 

un principiem, tāpēc LĪGUMA noteikumiem atbilstoši izdarītie vienības cenu grozījumi stājas spēkā bez 

IZPILDĪTĀJA atsevišķa akcepta. 

 

5. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības 

5.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA noteiktajām tehniskajām specifikācijām meža 

autoceļu klātnes pielīdzināšanai, planēšanai, profilēšanai, Darba uzdevumā noteiktajā apjomā un izpildes termiņā. 

Par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi, IZPILDĪTĀJS nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba 

dienas laikā rakstveidā informē PASŪTĪTĀJA pārstāvi un saskaņo tālāko rīcību. 

5.2. IZPILDĪTĀJS apņemas Darbu veikšanai izmantot atbilstošu tehniku, kurai ir veikta valsts tehniskā apskate.  

5.3. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības Darbu veikšanai piesaistīt apakšuzņēmēju saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto 

piedāvājumu iepirkumā, kas ir šī LĪGUMA sastāvdaļa, ievērojot šādus noteikumus: 

5.3.1. IZPILDĪTĀJAM nav tiesību veicamos Darbus vai to daļu nodot apakšuzņēmējam (atsevišķu darbu 

veicējam), kas nav uzrādīts iesniegtajā piedāvājumā iepirkumam vai saskaņots ar PASŪTĪTĀJU; 



 

 

5.3.2. IZPILDĪTĀJS atbild par apakšuzņēmēja (atsevišķu darbu veicēja) veiktajiem Darbiem, uzņemoties risku uz 

savu atbildību. 

5.4. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas informācijas sniegšanu, 

PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 

5.5. Veicot Darbus, IZPILDĪTĀJA pienākumos ietilpst: 

5.5.1. visu no Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts 

un pašvaldību iestādēm; 

5.5.2. visu ar darba aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību saistīto normatīvo aktu ievērošana, tai skaitā, 

veikt nepieciešamos pasākumus šajās jomās. PASŪTĪTĀJS pilnvaro IZPILDĪTĀJU, un IZPILDĪTĀJS apņemas 

veikt normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām, veicot būvdarbus, noteiktos projekta vadītāja 

pienākumus;  

5.5.3. ievērot FSC un PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktās prasības (dokumenti ir 

pieejami AS “Latvijas valsts meži” mājaslapā http://www.lvm.lv) un PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības (dokumenti 

ir pieejami AS “Latvijas valsts meži” mājaslapā http://www.lvm.lv sadaļā Biznesa partneriem – Iepirkumi – 

Līguma pielikumi vai pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja): 

5.5.3.1. AS „Latvijas valsts meži” Prasības vides piesārņojuma samazināšanai; 

5.5.3.2. AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumus; 

5.5.4. kārtības un tīrības nodrošināšana Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā; 

5.5.5. nepasliktināt Darbu veikšanā izmantoto ceļu (turpmāk – pievedceļi) tehnisko stāvokli. Ja Darbu veikšanas 

rezultātā tiek pasliktināti pievedceļi, IZPILDĪTĀJS novērš radušos bojājumus par saviem līdzekļiem un 

PASŪTĪTĀJA noteiktā termiņā; 

5.5.6. informēt PASŪTĪTĀJU par katru nelaimes gadījumu, kurš noticis veicot LĪGUMĀ noteiktos Darbus. 

Informācija ir jāsniedz rakstveidā, 3 (trīs) dienu laikā pēc akta par nelaimes gadījumu Darbā sastādīšanas; 

5.5.7. saglabāt medību infrastruktūru, kas ierīkota atbilstoši Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem 

(dokuments ir pieejams AS „Latvijas valsts meži” mājaslapā sadaļā Sabiedrībai – Atpūta – Medību tiesību 

nomniekiem). 

5.6. IZPILDĪTĀJS apņemas LĪGUMA izpildes laikā netraucēt PASŪTĪTĀJA darbību un ir atbildīgs par 

nodarītajiem bojājumiem PASŪTĪTĀJA īpašumam vai valdījumam. 

5.7. Ja IZPILDĪTĀJS, veicot Darbus, rada bojājumus PASŪTĪTĀJA īpašumam vai valdījumam, par to tiek 

sastādīts Defektu akts un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst radītos bojājumus vai segt 

izmaksas, kādas PASŪTĪTĀJAM rodas sakarā ar defektu novēršanu.  

5.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA pārstāvim (LĪGUMA 8.2.1.apakšpunkts) brīvu pieeju Darba izpildes 

vietai. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJAM brīvu pieeju pielietotiem tehniskiem un programmatūras 

līdzekļiem, kas izmantoti Darbu izpildē nepieciešamo dokumentu sagatavošanā. 

5.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par paveiktajiem Darbiem LĪGUMA 3.punktā noteiktā apmērā 

un kārtībā. 

5.10. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsoda samaksu saskaņā ar LĪGUMA 9.punktā 

noteikto. 

5.11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA izpildes saskaņā ar LĪGUMA 11.2.apakšpunktā 

noteikto. 

5.12. IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas LĪGUMA darbības laikā iegūta no 

PASŪTĪTĀJA. Par konfidenciālu informāciju LĪGUMA izpratnē tiek uzskatīta visa veida informācija, kura saistīta 

ar LĪGUMA izpildi, tajā  skaitā fizisko personu dati, komercnoslēpums, jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski 

uzglabāta vai jebkura cita veida informācija. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad šo 

informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to ir 

likumīgas tiesības, un kura ir bijusi iepriekš vai konfidenciālas informācijas nodošanas brīdī publiski zināma. 

Pienākums neizpaust un pretēji PASŪTĪTĀJA interesēm kā citādi neizmantot konfidenciālu informāciju saglabājas 

bez laika ierobežojuma un uz to neattiecas LĪGUMA darbības termiņš. 

5.13. IZPILDĪTĀJS apņemas LĪGUMA izpildes laikā iegūto informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus izmantot 

tikai LĪGUMA priekšmeta izpildes nolūkā, veicot drošības pasākumus informācijas aizsardzībai, un saskaņā ar 

spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām. IZPILDĪTĀJS ievieš attiecīgas tehniskās un organizatoriskās 

prasības un pasākumus, kas nepieciešami fiziskas personas datu apstrādes drošībai un apņemas pārskatīt esošās 

prasības atbilstoši personas datu apstrādes veidam, ilgumam un citiem aspektiem. 

5.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbinieku, kas norādīti LĪGUMĀ vai tiks iesaistīti LĪGUMA izpildē, datu 

apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. IZPILDĪTĀJS apņemas informēt 

LĪGUMA izpildē iesaistītos darbiniekus par viņu personas datu apstrādi šajā LĪGUMĀ noteiktajiem mērķiem, tajā 

skaitā par LĪGUMA 6.7.apakšpunktā noteiktajām PASŪTĪTĀJA tiesībām. 

 

6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības 

6.1. Par Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildīšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 

3.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā ar bezskaidras naudas norēķinu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā. 

6.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās prasības, līdz 

pārkāpumu novēršanai vai zaudējumu segšanai. 



 

 

6.3. PASŪTĪTĀJS neatbild par IZPILDĪTĀJA tehniku u.c., resursiem, kas atrodas Darbu izpildes vietā, kā arī par 

IZPILDĪTĀJA vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā radīto kaitējumu. 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības gadījumā, kad IZPILDĪTĀJS nenovērš PASŪTĪTĀJA īpašumam vai valdījumam 

radītos bojājumus (LĪGUMA 5.7.apakšpunkts), uzdot bojājumu novēršanu veikt citai personai, piestādot 

IZPILDĪTĀJAM rēķinu par bojājumu novēršanu.  

6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem 

darbiem LĪGUMA 9.punktā norādīto līgumsodu. 

6.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt degvielas kontrolmērījumu pārbaudes, ņemot degvielas paraugus no 

IZPILDĪTĀJA LĪGUMA saistību izpildes nodrošināšanai piesaistīto transportlīdzekļu degvielas tvertnēm, un 

nodot izņemtos degvielas paraugus laboratoriskai pārbaudei/ekspertīzei neatkarīgā laboratorijā. PASŪTĪTĀJS šajā 

punktā minētās degvielas kontrolmērījumu pārbaudes ir tiesīgs veikt visā LĪGUMA darbības laikā bez iepriekšējas 

saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU. 

6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības LĪGUMA izpildes kontroles ietvaros veikt fotografēšanu un/vai filmēšanu ar mērķi 

konstatēt situāciju darbu veikšanas objektā LĪGUMA izpildes gaitā. 

6.8. PASŪTĪTĀJS apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas LĪGUMA darbības laikā iegūta no 

IZPILDĪTĀJA. Par konfidenciālu informāciju LĪGUMA izpratnē tiek uzskatīta visa veida informācija, kura saistīta 

ar LĪGUMA izpildi, tajā  skaitā fizisko personu dati, komercnoslēpums, jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski 

uzglabāta vai jebkura cita veida informācija. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad šo 

informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to ir 

likumīgas tiesības, un kura ir bijusi iepriekš vai konfidenciālas informācijas nodošanas brīdī publiski zināma. 

Pienākums neizpaust un pretēji IZPILDĪTĀJA interesēm kā citādi neizmantot konfidenciālu informāciju saglabājas 

bez laika ierobežojuma un uz to neattiecas LĪGUMA darbības termiņš. 

6.9. PASŪTĪTĀJS apņemas LĪGUMA izpildes laikā iegūto informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus izmantot 

tikai LĪGUMA priekšmeta izpildes nolūkā, veicot drošības pasākumus informācijas aizsardzībai, un saskaņā ar 

spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām.  

 

7. Darbu uzdošana un izpilde 

7.1. Saskaņā ar LĪGUMA 1.punktā noteikto, konkrētu Darbu PASŪTĪTĀJS dod IZPILDĪTĀJAM ar Darba 

uzdevumu, norādot tajā precīzu darba vietu, apjomu un darba izpildes termiņu. Darba uzdevumā maksimālais 

uzdotais darbu apjoms nepārsniegs 12 km diennaktī planēšanas un pielīdzināšanas darbiem, 5 km – profilēšanas 

darbiem, un minimālais uzdodamais darbu apjoms būs viens autoceļš. Darba izpildes termiņš nebūs mazāks par 

vienu nedēļu. 

7.2. Darba uzdevumu sagatavo PASŪTĪTĀJA pārstāvis faila .lvmpkg formātā un nosūta uz IZPILDĪTĀJA norādīto 

elektroniskā pasta adresi: __________.  

7.3. PUSES  vienojas, ka Darba uzdevuma saņemšanas brīdis ir nākamā darba diena pēc elektroniskā sūtījuma 

nosūtīšanas dienas. 

7.4. Saņemtā Darba uzdevuma atvēršanai IZPILDĪTĀJAM ir jāizmanto mobilā lietotne “LVM GEO Mobile”. 

IZPILDĪTĀJS pēc Darba uzdevuma saņemšanas, uzsāk darba izpildi, izmantojot izpildāmā darba veidam 

atbilstošas tehnikas vienības saskaņā ar Līguma 5.2.apakšpunktā noteikto. 

7.5. Par Darbu izpildi noteiktajā apjomā un atbilstoši specifikācijām IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJA pārstāvi 

ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc Darbu pabeigšanas, nosūtot informāciju PASŪTĪTĀJA pārstāvim uz 

elektroniskā pasta adresi: ___________. 

7.6. PASŪTĪTĀJAM izpildītie darbi ir jāpieņem trīs darba dienu laikā no paziņojuma par darba izpildi saņemšanas 

dienas. Izpildīto darbu pieņemšanu PASŪTĪTĀJA vārdā veic PASŪTĪTĀJA pārstāvis, parakstot pieņemšanas  - 

nodošanas aktu. Darbu pieņemšanā ir jāpiedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvim. 

7.7. Veicot darba pieņemšanu, PASŪTĪTĀJA pārstāvis pārbauda darbu apjomu atbilstību Darba uzdevumā 

noteiktajam un darba kvalitātes atbilstību Pasūtītāja noteiktajām tehniskajām specifikācijām meža autoceļu klātnes 

pielīdzināšanai, planēšanai un profilēšanai un mērījumus norāda Pasūtītāja mērījumu protokolā. 

7.8. Ja PASŪTĪTĀJA pārstāvis konstatē darbu kvalitātes neatbilstību PASŪTĪTĀJA noteiktajām tehniskajām 

specifikācijām meža autoceļu klātnes pielīdzināšanai, planēšanai un profilēšanai, tad PASŪTĪTĀJA pārstāvis 

mērījumu protokolā norāda nepilnību platību, atrašanās vietu un termiņu to novēršanai un šī protokola kopiju vai 

otru eksemplāru izsniedz IZPILDĪTĀJA pārstāvim izpildei. 

7.9. IZPILDĪTĀJS konstatētās nepilnības novērš par saviem līdzekļiem un saskaņā ar LĪGUMA 7.5.apakšpunktā 

noteikto paziņo PASŪTĪTĀJA pārstāvim.  

 

8. PUŠU korespondence 

8.1. PUŠU savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts 

adresātam. PUŠU paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc LĪGUMĀ norādītajām PUŠU adresēm korespondences 

saņemšanai, un ir uzskatāms, ka PUSE ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas, vai kā 

elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam. IZPILDĪTĀJS 

apņemas pieņemt PASŪTĪTĀJA sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko 

parakstu un nosūtīti uz IZPILDĪTĀJA elektroniskā pasta adresi. Mainoties PUSES juridiskajai adresei vai adresei 

korespondences saņemšanai, PUSE par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā paziņo otrai PUSEI. Ja 



 

 

PUSE par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai PUSEI vai nav to 

izdarījusi savlaicīgi, tad otras PUSES paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem.  

8.2. PUŠU pārstāvji: 

8.2.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: ___________, mob. tel. __________, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA 

administrēšanu PASŪTĪTĀJA vārdā; 

8.2.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis: _____________, mob. tel. ____________, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA 

administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā. 

 

9. PUŠU atbildība par LĪGUMA pārkāpumiem 

9.1. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu, ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts Darba uzdevumā 

noteiktais Darba izpildes termiņš, EUR 70.00 par pirmo nokavēto dienu un par katru nākamo nokavēto dienu  0,5% 

apmērā no Darba uzdevumā norādītā darba izmaksu summas (bez PVN). 

9.2. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no iesniegtajā rēķinā norādītās darba izmaksu 

summas (bez PVN), ja PASŪTĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts iesniegtā rēķina apmaksas termiņš,.   

9.3. Ja PASŪTĪTĀJS, veicot izpildīto darbu pieņemšanu, konstatē Darbu neatbilstību PASŪTĪTĀJA noteiktajām 

tehniskajām specifikācijām meža autoceļu klātnes pielīdzināšanai, planēšanai un profilēšanai, IZPILDĪTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 70.00 par katru gadījumu. 

9.4. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 70.00 par katru gadījumu, ja pārkāpj LĪGUMA 5.3. 

vai 5.5.apakšpunktā noteiktās prasības. 

9.5. LĪGUMA 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un 

PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes. 

9.6. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMA 

3.1.apakšpunktā norādītās līgumcenas (bez PVN), ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA kādā no 

LĪGUMA 11.1.1., 11.1.2. vai 11.1.4.apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem.  

9.7. Piemērojot LĪGUMA 9.6.apakšpunktā noteikto līgumsodu, līgumsodi, kas noteikti LĪGUMA 9.1., 9.3. un 

9.4.apakšpunktā netiek piemēroti. 

 

10. Nepārvarama vara un ārkārtas apstākļi 

10.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu LĪGUMA neizpildi, ja šī neizpilde radusies 

nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļiem pieskaitāmi, piemēram, ugunsgrēki, 

zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā LĪGUMA izpilde nav 

iespējama. 

10.2. Ja iestājas nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi, LĪGUMA saistības, tajā skaitā Darbu izpildes termiņš, tiek 

pagarināts par laika periodu, no nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu iestāšanās, līdz to seku novēršanas brīdim. 

10.3. Ja nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, PUSES 

iespējami drīz sāk sarunas par LĪGUMA izpildes alternatīviem variantiem vai arī izbeidz LĪGUMA darbību. 

Izbeidzot LĪGUMA darbību atbilstoši šajā punktā noteiktajam, netiek piemēroti LĪGUMA 11.4.apakšpunkta 

noteikumi. 

 

11. LĪGUMA izbeigšana 

11.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja: 

11.1.1. IZPILDĪTĀJS nav izpildījis Darbus Darba uzdevumā noteiktajā termiņā; 

11.1.2. IZPILDĪTĀJS atkārtoti pārkāpj LĪGUMA 5.3. vai 5.5. apakšpunktā noteiktās prasības; 

11.1.3. pret IZPILDĪTĀJU uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai 

IZPILDĪTĀJS nespēj turpmāk pildīt LĪGUMU;  

11.1.4. Darbi tiek pildīti neatbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām tehniskajām specifikācijām meža autoceļu klātnes 

pielīdzināšanai, planēšanai, profilēšanai; 

11.1.5. LĪGUMU nav iespējams izpildīt tādēļ, ka LĪGUMA izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

11.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja: 

11.2.1. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus LĪGUMĀ noteiktā kārtībā un apmērā, un līgumsods sasniedzis 10% 

(desmit procenti) no LĪGUMA 3.1.apakšpunktā norādītās līgumcenas (bez PVN); 

11.2.2. PASŪTĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 

11.3. PUSĒM, rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt LĪGUMU kāda cita iemesla dēļ. 

11.4. Ja viena PUSE atkāpjas no LĪGUMA pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras PUSES līgumsaistību 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi, tad tā maksā otrai PUSEI līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA 

3.1.apakšpunktā noteiktās līgumcenas. 

 

12. Strīdu izskatīšana 

12.1. Ja PUSES nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no LĪGUMA, skar tā 

pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Baltijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā 

saskaņā ar tās reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, vai Latvijas Republikas tiesā, pēc prasītāja izvēles. Baltijas 



 

 

Starptautiskās Šķīrējtiesas reglaments ir pieejams šķīrējtiesas mājas lapā internetā šādā adresē: 

http://www.arbitration.lv/. 

 

13. Noslēguma noteikumi 

13.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki LĪGUMA noteikumi, pārējie LĪGUMA noteikumi paliek spēkā, ciktāl 

tos neatceļ spēku zaudējušie LĪGUMA punkti. 

13.2. PUSES vienojas, ka LĪGUMĀ paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma iespējami, ja: 

13.2.1. abas PUSES pirms LĪGUMĀ paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski vienojas. 

Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju.  

13.2.2. kādas no PUSĒM saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvos aktos 

noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. PUSEI, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties 

elektroniski uz sekojošu E-pasta adresi: _______________ (gadījumā, ja PUSE, kuras saistību tiesības tiek 

pārņemtas ir IZPILDĪTĀJS), _____________ (gadījumā, ja PUSE, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir AS 

“Latvijas valsts meži”) un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru PUSI par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko 

pamatu un saistību tiesību pārņēmēju. 

13.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā LĪGUMĀ, tajā skaitā  LĪGUMA 15.punktā norādīto IZPILDĪTĀJA Bankas 

rekvizītu maiņa, stājas spēkā tad, ja par to ir panākta abu PUŠU rakstiska vienošanās. 

13.4. LĪGUMS ir parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI. 

 

14. Pielikumi 

14.1. LĪGUMA pielikums ir PASŪTĪTĀJA prognozētais Darbu apjomu saraksts un IZPILDĪTĀJA iesniegtais 

Darbu izmaksu aprēķins. 

 

15. PUŠU adreses un rekvizīti, PUŠU paraksti 

 
PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

  

AS “Latvijas valsts meži” VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 

LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra Rēzeknes ceļu rajons 

Juridiskā adrese un  Juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073 

adrese korespondences saņemšanai: Adrese korespondences saņemšanai: 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 Atbrīvošanas aleja 126, Rēzekne, LV-4601 

tālr.  tālr. 

vienotais reģ. Nr.: 40003466281 vienotais reģ. Nr.: 40003356530 

Banka:  Banka:  

bankas kods:  bankas kods:  

konts:  konts:  

  

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

_____________________________ 

() 

 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

____________________________ 

() 

 


