IEPIRKUMA LĪGUMS
Par mežizstrādes pakalpojumu kokmateriālu sagatavošanai
Mazsalacā
2015.gada 17.augustā
Nr.128/2015
Mazsalacas novada pašvaldība, vienotais reģistrācijas Nr. 90009114167,
turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētāja Harija Rokpeļņa personā, kurš
rīkojas uz Likuma „Par pašvaldībām” un pašvaldības nolikuma pamata,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZVZ”, reģistrācijas Nr. 40003345043, turpmāk
tekstā – Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Modra Zvirbuļa personā, pamatojoties uz
iepirkuma MNP 2015/11 „Mežizstrādes pakalpojums kokmateriālu sagatavošanai”
rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu, turpmāk tekstā - līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs nodod Izpildītājam, bet Izpildītājs pieņem izstrādei ar visām
tiesībām un pienākumiem, kādus uzliek Latvijas Republikas normatīvie akti un šī līguma
nosacījumi augoša meža cirsmas (t.i. koksni uz celma), kas atrodas pasūtītāja īpašumā
ar
saimniecības nosaukumu „Silavas”, zemes vienības kadastra apzīmējums
96820010055, kvartāls Nr. 535, nogabali 19.,25.,30.,33.,37.,39.,24.,21., saskaņā ar
Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā, tehnisko specifikāciju, (līguma pielikums Nr.1) un
apjomiem (līguma pielikums Nr.2), turpmāk līgumā –Darbi.
1.2. Noslēdzot šo līgumu Pasūtītājs nodod izpildītājam 24.07.2014. Ciršanas
apliecinājuma Nr.928668 kopiju.
1.3. Noslēdzot šo līgumu, Pasūtītājs ierāda Izpildītājam cirsmu atrašanās vietu
un ceļus, pa kuriem piekļūt cirsmām, vienojoties par izpildāmā darba apjomu, darba
apstākļiem un ierāda saglabājamo Igauņu kapu teritoriju.
1.4. Izstrādes termiņš ir 2015.gada 30.novembris, tas var tikt pagarināts
noslēdzot rakstisku vienošanos.
2. IZCENOJUMI UN LĪGUMA SUMMA
2.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par 1 m3 kokmateriālu izstrādi un
pievešanu līdz ceļam EUR 12.00.
2.2. Uzņēmējs līgumā minētos Darbus nodod Pasūtītāja pārstāvim ar
pieņemšanas – nodošanas aktu pēc cirsmas izstrādes pabeigšanas.
2.3. Apmaksa tiek veikta pamatojoties uz Izpildītāja iesniegta rēķina pamata,
kam pievienota mērīšanas atskaite (izdruka uz papīra) par izstrādāto cirsmu.
2.4. Pasūtītājs 15 dienu laikā pēc Darbu veikšanas, pieņemšanas – nodošanas
akta parakstīšanas un Uzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas, veic apmaksu,
pārskaitot rēķinā minēto summu uz Uzņēmēja norādīto kontu bankā. Par apmaksas
dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts bankas pārskaitījums
3.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Izpildītājam ir pienākums:
3.1.1. pēc pasūtītāja pieprasījuma informēt to par darba veikšanas norisi un
kvalitāti.
3.1.2. Izpildītājam ir tiesības Darbu izpildes laikā izmantot darbarīkus,
iekārtas un tehniku pēc saviem ieskatiem, ievērojot attiecīgās darbības reglamentējošo
normatīvo aktu prasības.
3.2. Izpildītājs veic meža izstrādi saskaņā ar LR pastāvošiem meža izstrādes

normatīviem, darba drošības noteikumiem, MK noteikumiem Nr.310 ”Darba
aizsardzības prasības mežsaimniecībā”, 01.01.2013. MK.not. ar 936 „Dabas
aizsardzības noteikumiem meža apsaimniekošanā. Ciršanas vietas sakārtošanu veic
saskaņā ar 03.01.2013. MK not. Nr.947 „ Noteikumi par meža aizsardzības
pasākumiem un ārkārtas situācijas izsludināšanu mežā”.
3.3. Cirsmu izstrādes laikā izpildītājs ir atbildīgs par visiem tā darbības vai
bezdarbības rezultātā pasūtītājam un vai trešajām personām nodarītajiem
zaudējumiem.
3.4. Pasūtītājs nosaka Uzņēmējam sortimentu izmērus, nosaukumu un tilpuma
noteikšanas metodi, tilpuma aprēķināšanas formulu, kādi tam jālieto izmantojot
uzmērīšanas aprīkojumu, kā arī tilpīguma koeficientus, par pamatu ņemot standartu
LVS 82:1997. Ja uzmērot sortimentu Puses nevar vienoties par koksnes uzmērīto
apjomu, tad Pasūtītājs pieaicina Sertificētu koksnes (koku) kvalitātes noteicēju un
kvantitātes uzmērītāju.
3.5.Izpildītājs pēc mežistrādes darbu pabeigšanas nodod pasūtītājam cirsmu un
krautuvē sortimentu mērīšanas rezultātā iegūto rezultātu ar nodošanas – pieņemšanas
aktu.
4.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. neradīt šķēršļus darba izpildē
4.1.2. nodrošināt saskaņojumus ar trešajām personām, ja tādi nepieciešami
darbu veikšanai
4.2. Pasūtītājam ir tiesības netraucējot izpildītāja darbību atrasties Darbu
veikšanas vietā
4.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no izpildītāja informāciju par Darbu izpildes
gaitu un kvalitāti.
4.4. Pasūtītājs garantē, ka cirsmas nav ieķīlātas, kādam citam atsavinātas, ar
parādiem un saistībām apgrūtinātas.
5.CITI LĪGUMA NOTEIKUMI
5.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi. Līgums darbojas, kamēr
pastāv tajā regulētās pušu tiesiskās attiecības.
5.2. Līguma papildinājumi un grozījumi noformējami rakstiski, abpusēji
parakstāmi un pievienojami šim līgumam.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms saistību izpildes,
ja Izpildītājs nepamatoti neveic Darbu izpildi vai veic tos neatbilstoši normatīvo aktu, šī
līguma un vispār pieņemtajām kvalitātes prasībām.
5.4. Par vienpusēju atkāpšanos otrai pusei pienācīgi jāpaziņo rakstiski. Šādas
vienpusējās atkāpšanās gadījumā sastādāms faktiski paveikto Darbu akts un šāds akts
ir par pamatu norēķiniem par faktiski paveiktajiem un pieņemtajiem Darbiem.
5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes
cēlonis ir otras puses vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu (kurus attiecīgā
puse nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmē, par kuru rašanos tā nenes atbildību)
iestāšanās šī līguma darbības laikā.
5.6. Visas domstarpības, kas rodas sakarā ar šo līgumu, risina līguma slēdzējiem
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vienojoties. Domstarpības, kuras nevar atrisināt šādā ceļā, tiek izskatītas tiesā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.7. Puses vienojas, ka paziņojumu, pieteikumu u.c. korespondences
nosūtīšanai, kā arī mutiskiem paziņojumiem izmantojamas sekojošas pušu adreses,
tālruņu nr. un rekvizīti.
5.8. Līgums sastādīts uz divām lapām, ar diviem pielikumiem, divos vienādos
eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no pusēm.
6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
“Pasūtītājs”
“Izpildītājs”
Mazsalacas novada pašvaldība
SIA”ZVZ”
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Reģistrācijas Nr. 40003345043
Pērnavas iela 4, Mazsalaca,
„Krācītes”, Skaņkalnes pagasts
Mazsalacas novads, LV- 4215
Mazsalacas novads, LV- 4215
AS „Swedbank”
AS „DNB Banka”
konts:LV14HABA0551020371802
konts:LV37RIKO0002010720296

___________________ (H. Rokpelnis)

____________________ (M.Zvirbulis)

3

